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CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS – FOLYAMATOSAK A BERUHÁZÁSOK
Több mint kétmilliárd forintot fordítottak Nyíregyhá-

zán a csapadékvíz-elvezetésre az utóbbi tíz évben. Az
elmúlt hetekben jellemzõ, hirtelen érkezõ, nagy mennyi-
ségû csapadékra azonban nem lehet felkészülni. Az elve-
zetõ rendszer jó mûködését az is jelzi, hogy a záporok,
zivatarok után nem napokig, hanem maximum pár óráig
áll a víz az érintett utcákban Nyíregyházán.

Az elmúlt hetekben rengeteg esõ esett országszerte és
Nyíregyházán is, a napokban körülbelül 20 perc alatt öntött
el jó néhány pincét a víz Borbányán. A hirtelen érkezõ, nagy
mennyiségû csapadékra nem lehet felkészülni, ezért is áll-
hatott több utcában a víz városszerte. Ez természetesen nem-
csak helyi, hanem országos szinten más városokban is jel-
lemzõ. A csapadékvíz-elvezetési beruházások egy évtizede
folyamatosak Nyíregyházán, a kivitelezésnél mindig figye-
lembe veszik az elmúlt évek csapadékmennyiségeit és az
átlag fölötti kapacitással építik ki ezeket, viszont a hetekben
tapasztalt mértékû esõzés korábban nem volt jellemzõ.

– 2010-ben egy nagyon rossz helyzetet örököltünk, az
új városvezetés – akkor az országos sajtóban is érzékel-
hetõ volt – nagyon komoly, másodfokú belvízhelyzettel
nézett szembe. Nagyon rossz állapotban volt az elvezetõ
csatornahálózat, tíz éve folyamatosan újítjuk ezeket föl,
már jóval több mint kétmilliárd forintban történt és törté-
nik ez. Most is egy felújítás közben vagyunk, de tervez-
zük a továbbiakat is. A megváltozott idõjárási körülmé-
nyek nagy kihívások elé állítanak mindenkit. A csatorna-
hálózatunk már most olyan, hogy elvezeti a vizet, azon-
ban azzal a kapacitással nem rendelkezik, amelyre ma-
napság szükség lenne, ezért a fejlesztés folyamatos  –
mondta Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezetõ egy múlt
heti tájékoztatón a városházán.

KÉTMILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK
Több ütemben valósultak meg a beruházások az elmúlt

években, elsõ körben 409 millió forintot fordítottak rendszer-
bõvítésekre, átereszek átépítésére, a következõ idõszakban

már 612 és fél millió forint jutott új csatornák beépítésére és
kapacitásbõvítésre. Jelenleg pedig egy 1 milliárd 36 millió
forintos korszerûsítés zajlik, ebben a projektben már több
fejlesztés is befejezõdött, a Málna és a Rezeda utca között
zárt csõcsatornák átépítésével az Alma utca csapadékvíz-
elvezetését javították, a Kökény utca 75. szám környékén
csapadékvíz-átemelõket építettek, résfolyókát, padkafolyó-
kát is kialakítottak, valamint a Kökény utca és a Nárcisz utca
keresztezõdésében csapadékvíz-átemelõ és záportározó
mûtárgyat építettek.

MOST IS TÖBB HELYEN DOLGOZNAK
A fejlesztések jelenleg is folytatódnak a Csemete utcán,

zárt csatornát és záportározót építenek, a Nyulastói csa-
torna rekonstrukciója is folyamatos, illetve az Igrice fõfo-
lyás Berenát utcától északra esõ részén kapacitásbõvítés
zajlik. Ezek kivitelezése várhatóan 2020 augusztusában
befejezõdik.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM A KÓRHÁZBAN

MUNKÁBAN A DIÁKOK
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A szabadidõ hasznos eltöltésére és a munka világába való belekóstolásra is alkalmas a
nyári diákmunka. A kormányzat által 2013 óta támogatott program keretein belül idén
a teljes országos forrás 15 százaléka érkezik megyénkbe, a nyíregyházi önkormányzat-
nál 387, 16 és 25 év közötti fiatal tud munkát vállalni. A kétszer háromhetes turnusban
a minimálbérhez, illetve a garantált bérminimumhoz viszonyítják a keresetet. Képünk
a Kölyökvárban készült, a nyári diákmunka elsõ napján.

A környezõ országokban megemelke-
dett az új koronavírussal fertõzöttek szá-
ma. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház ve-
zetõsége ezért 2020. július 3-tól, betegeik
védelmében, óvatosságból részleges láto-
gatási tilalmat rendelt el a Jósa András
Oktatókórházban, a súlyos állapotú bete-
geket kezelõ intenzív részlegeken és a
nagy forgalmú Sürgõsségi Osztályon.
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ONLINE REKORDKÍSÉRLET A NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUSSAL!
Bár idén rendezték volna meg a XIII. Cantemus Nem-

zetközi Kórusfesztivált Nyíregyházán, a világjárvány
miatt most ez (is) elmarad. A szervezõk azonban nem
adták fel a közös éneklés örömét: online rekordkísérle-
tet hirdetnek. Szeretnék, ha 30 nap alatt minél több
ember elénekelné az István, a király címû rockopera „Fel-
kelt a napunk” címû dalát.

– Amikor végleg eldõlt, hogy az idén esedékes XIII.
Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált a világjárvány mi-
att nem tudjuk megrendezni, még nem sejtettük, hogy

merre tovább. Törtük a fejünket, hogy lesz
most? Aztán egyszer csak megfogant
egy ötlet, egy felvetés, hogy mi len-
ne, ha mégsem adnánk fel az augusz-
tus 15-tõl augusztus 21-ig tartó nagy
nemzetközi együttlét, a közös ének-
lés örömét? Mi lenne, ha ebbõl az el-
keserítõ helyzetbõl születhetne egy re-

kord, ami Nyíregyháza lakosainak
örömet és sikert hoz? – tudtuk
meg Szilágyi Szilárdtól, a
Cantemus PR-referensétõl, aki
hozzátette, ezért döntöttek úgy,
hogy rekordkísérletet hirdetnek.
A cél, hogy 30 nap alatt minél
több ember énekelhesse az Ist-
ván, a király rockopera, „Felkelt

a napunk” dallamát! Ehhez
mindössze annyit kell tenni,
hogy felkeresik a felkelt-
anapunk.hu oldalt, követik
az ott leírtakat és elkészítik

a saját felvételüket laptopon, tableten vagy mobiltelefo-
non, otthon, családban vagy barátok közt, fiatalok és idõ-
sek egyaránt.

– A rekordkísérlet július 22-én indul hivatalosan és au-
gusztus 20-án fejezõdik be, de a felkeltanapunk.hu olda-
lon már most lehet gyakorolni. A rekordkísérlet indítása
után, az online felület rögzíti az elkészített felvételeket,
majd a küldés gombra kattintva elküldi azokat a szerver-
re, ahol tárolódnak a rekordkísérlet befejezését követõ

30 napig. Utána törlõdnek a rendszerrõl. A beérkezett
felvételekbõl egy rekordkísérleti mozaikvideó készül, amit
nyilvánosan augusztus 20-án mutatunk be Nyíregyházán,
a Kossuth téren, nemzeti ünnepünk alkalmából, majd ezt
követõen a Cantemus Facebook- és YouTube-csatornáján
is elérhetõ lesz! A videó bemutatása hivatalosan a város
augusztus 20-i mûsorának része, ahol élõben is csatla-
kozhatunk a közös énekhez.

VIRTUÁLIS KÓRUS ALAKUL
A szervezõk hangsúlyozzák, hogy a Cantemus rekord-

kísérlete nem megdönteni akar egy létezõ magyarországi
rekordot, hanem felállítani! Reményeik szerint sokan ott
lesznek majd a virtuális kórus tagjai között, együtt a
Cantemus énekeseivel, akik – legyenek bármerre a nagy-
világban – együtt éneklik az István, a király rockopera
„Felkelt a napunk” dallamát!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FOLYAMATOSAN TÖLTIK FEL A RENDEZVÉNYNAPTÁRAT PROGRAMOKKAL
AUGUSZTUSBAN CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ, ÕSSZEL UNISEX

Csakúgy, mint az összes intézmény, a koronavírus-vi-
lágjárvány és annak korlátozásai miatt a Váci Mihály
Kulturális Központ, illetve tagintézményei is elcsende-
sedtek hetekre. Sorra törölték programjaikat, elmarad-
tak a sztárokat felvonultató koncertjeik is. A színfalak
mögött persze ennek ellenére ugyanúgy folyt a munka,
ennek (is) köszönhetõ, hogy az enyhítések után szinte
azonnal meg tudták hirdetni rendezvényeiket. Most pe-
dig már nincs olyan hét, amikorra ne kínálnának valami-
lyen kulturális csemegét...

– Nagyon örültünk annak, amikor kiderült, hogy júni-
us végén megnyithatunk, újra szervezhetünk programo-
kat, hiszen a szakmánk errõl szól, ez éltet minket – kezd-
te a beszélgetést Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kultu-
rális Központ igazgatója. – Bár a ház zárva volt, de mi
folyamatosan dolgoztunk. Ennyire hamar nem is sikerül-
hetett volna bizonyos programokat leszervezni, ha nem
építjük ezt már elõre föl, arra várva, hogy egyszer felold-
ják a veszélyhelyzetet. Most már teljes kapacitással mû-
ködünk, fogadjuk a csoportokat, egyesületeket, és a hang-
versenytermünkben is alig vannak szabad napok. Vissza-
tért a nagybetûs élet a házunkba. Alig vártuk, hogy érté-
ket teremtve dolgozhassunk.

IDÉN NEM LESZ LEÁLLÁS

Bár nyaranta minden évben néhány hétre leáll a kultu-
rális központ, már ami a programjait illeti, hiszen ilyen-
kor végzik el az esedékes karbantartási munkákat, azon-
ban idén teljes gõzzel mûködnek majd.

– Leállás, visszafogott mûködés idén nyáron biztosan
nem lesz, a korábbi évekhez képest jóval több rendez-
vénnyel várjuk az érdeklõdõket. Folyamatosan töltjük fel
a naptárunkat, júliusban és augusztusban is lesznek nagy-
rendezvényeink. Rögtön az elsõ ilyen július 18-án a Máté
Péter–Cserháti Zsuzsa emlékkoncert, ami tulajdonképpen

a közönség óhaja volt és az eredeti tervek szerint május-
ban tartottuk volna meg.

PÓTOLJÁK AZ ELMARADT RENDEZVÉNYEKET

Az igazgató azt mondja, igyekeznek pótolni a jövõben a
pandémia miatt elmaradt elõadásokat, így a Lehozzuk Ön-
nek a Csillagokat címû programsorozat elõadásait is. Augusz-
tus 10-én láthatja a közönség a Valami csaj(ok)-at a Rózsavöl-
gyi Szalon elõadásában, lesz Polip Band nagykoncert augusz-
tus 12-én, augusztus 18-án jön a Csárdáskirálynõ Kállay Bori
fõszereplésével, szeptember 17-én fellép a Cimbaliband
Danics Dórával, õsszel ide várják az Unisex együttest, vala-
mint Halász Juditot, és már az is biztos, hogy szeptemberben
indul a Szépkorúak Akadémiája, ezúttal minden szerdán.

Programok, bõvebb információ a vacimuv.hu oldalon
olvasható.

REKORDKÍSÉRLETI PONTOK

Július közepétõl a Cantemus énekesei Nyíregyháza
számos pontján segítséget adnak azoknak, akik eset-
leg bizonytalanok.

2020. 07. 25. Nyíregyházi Állatpark 12:00–14:00
2020. 07. 26. Nyíregyházi Tófürdõ 16:00–18:00
2020. 08. 01. Búza téri piaccsarnok 8:00–10:00
2020. 08. 02. Sóstó, Székelykapu 16:00–18:00
2020. 08. 08. Kossuth tér 16:00–18:00
2020. 08. 09. Aquarius Parkfürdõ 16:00–18:00
2020. 08. 15. Kodály Zoltán Általános Isk. 18:00–20:00
2020. 08. 16. Korzó Bevásárlóközpont 16:00–18:00

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Polip Band

Kállay Bori
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ÖTVENÖTÖS:
ÚJ KAPCSOLAT SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕRE

Mint múlt héten megírtuk, július 4-étõl az új, 55-ös
autóbusszal is elérhetõ Sóstógyógyfürdõ. A jól megszo-
kott 8-as autóbuszok mellett az 5-ös vonal meghosszab-
bításaként, pénteken, szombaton és vasárnap, egyelõre
tesztüzemben közlekedõ 55-össel Örökösföld és Jósaváros
felõl is átszállás nélkül lehet most már Sóstógyógyfürdõ-
re utazni.

Az új menetrendet készítõ Mobilissimus Kft. tájékoztatá-
sa szerint az új autóbuszvonal máris sikernek örvend, az
indulás hétvégéjén is sokan utaztak rajta. Az elsõ kikérde-
zések alapján az utazóközönség elégedett az 55-össel.

ÉJJEL TIZENEGYKOR IS

Pénteken napközben óránként, délután a csúcsidõben
óránként kétszer közlekednek a buszok Örökösföld és Sós-
tógyógyfürdõ között. Szombaton és vasárnap sûrûbben,
délelõtt és délután félóránként, a déli idõszakban és az
esti órákban pedig óránként jár az 55-ös. Az esti szabad-
idõs programokról való hazajutásban is nagyban segíte-
nek az 55-ös autóbuszok: az üzemidõ meghosszabbításá-
val az utolsó busz Sóstógyógyfürdõrõl 23:02-kor indul,
Örökösföldre 23:28-ra érkezik.

INKÁBB BUSSZAL SÓSTÓRA

Az 55-ös mellett természetesen a 8-as busszal a meg-
szokottak szerint lehet utazni a hét minden napján, hét-
köznap 20-40, hétvégén 20 percenkénti követés mellett.
Sóstóhegyre pedig július 4-étõl újból közlekednek min-
dennap a 14-es mellett a 14F autóbuszok is, hétköznap
napközben a korábbi 40 perc helyett a közös szakaszon
félóránként. – A sûrûbb és most már több irányból elérhe-
tõ sóstógyógyfürdõi autóbuszokkal az önkormányzat cél-
ja az is, hogy minél kevesebben közlekedjenek autóval,
akár az állatparkba, akár a fürdõbe vagy más rekreációs
helyekre – tette hozzá Ekés András, a menetrendet terve-
zõ cég ügyvezetõje.

Az autóbuszok részletes menetrendje a www.volan-
busz.hu/nyiregyhaza oldalon, valamint a Nyíregyházi
menetrend applikációban is elérhetõ.

VÁLTOZÁS A BESSENYEI TÉREN
Folyamatban van a Benczúr és Bessenyei terek kö-

rüli utak és járdák rekonstrukciója. A munkálatok je-
lenlegi szakaszában július 9-én elkezdõdött a Besse-
nyei tér – Malom utca keresztezõdésében lévõ gyalo-
gos átvezetés kiépítése. A kivitelezõ tájékoztatása sze-
rint ennek a csomópontnak a kialakítása miatt átme-
netileg le kellett zárni a forgalom elõl a Malom utca
Bessenyei tér felõli végét. A korlátozás miatt a Sza-
bolcs utca irányából a Malom utcán át nem megkö-
zelíthetõ a Bessenyei tér. A normál esetben egyirányú
Malom utca a munkálatok ideje alatt zsákutca kétirá-
nyú forgalommal, az ott élõk behajtását biztosítva a
Szabolcs utca felõl. A korlátozás várhatóan július 20-
ig marad érvényben.

A Bessenyei téren jó ütemben halad a járdaépítés
és elkezdõdött a csapadékcsatorna építése is, ezért 
félpályás útzárra, valamint 30 km/h-s  sebességkorlá-
tozásra kell számítani az arra közlekedõknek. Érde-
mes figyelni a megállni tilos jelzésekre, mert a tilos-
ban parkoló autósok nemcsak a munkát akadályoz-
zák, de a saját jármûvük épségét is veszélyeztetik.

Aki teheti, az út- és járdaépítési munkálatok ideje
alatt válasszon másik útvonalat.
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MÁR MÁSFÉL EZER DIPLOMÁT KIPOSTÁZTAK

Mint
már arról
korábban is
beszámoltunk,
mintegy 3000 dip-
loma ragadt bent a
Nyíregyházi Egyetemen
az elmúlt években. Köztük olyan is, ame-
lyik már 10 éve vár arra, hogy átvehessék.
A hallgatók a nyelvvizsga hiánya miatt nem
kapták meg az oklevelet, most viszont a
módosításoknak köszönhetõen ez megtör-
ténik.

Az utóbbi idõszakban több telefonhívás
is befutott szerkesztõségünkbe; arról érdek-

„Június 29-tõl a szigligeti tábort a Zelk
és a Szõlõskerti Iskola tanulói vették birtok-
ba. Az idõjárás kegyes volt hozzájuk, bár
nem mindennap fürödhettek a Balatonban,
viszont a táborozás alatt rengeteg program
várt rájuk: várlátogatás, kilátói túra, kalóz-
hajózás, kikötõi séta, barlangi csónakázás
érdekes kiállítással fûszerezve és élmény-
fürdõzés. A helyzet, amibõl jöttünk, min-
denkinek izgatottságot okozott induláskor,
hiszen 3 hónapja nem látta egymást se diák,
se pedagógus. Látva táborvezetõnk, dr.
Hudákné Fábián Nóra tanár néni nyugodt-
ságát, határozottságát, vidámságát és segí-
tõkészségét, mindenki megnyugodott, és a
szigligeti nyaralás újra várakozáson felüli és
maradandó élményt nyújtott a két iskola di-
ákjainak. A gyerekeknek a vadonatúj prog-
ram, a Tapolcai-tavasbarlang látogatása tet-

szett a legjobban. Az áttetszõ vízen az iz-
galmas csónakázás és a Malom-tó árnyas
parkjában való séta. Többen azonban isme-
rõsként üdvözölték a sárvári élményfürdõ
hatalmas csúszdáit és változatos medencé-
it is. A többhetes szünet után a remek prog-
ramok és a tábori közös sportjátékok,
amelyekhez a helyszín lehetõséget bizto-
sít, a gyerekek újbóli egymásra találását
segítette és az összetartozásukat erõsítet-
te. Nagyon szép környezet, bõséges, a
kedvencekbõl összeállított, finom házias
ételek, kedves, barátságos kiszolgálás, se-
gítõkész, felkészült személyzet, biztonsá-
gos szállítás várt a nyaralni vágyókra. Min-
denki örült annak, hogy mégiscsak lehe-
tõség nyílt arra, hogy itt lehettek”.

Tarné Lázár Annamária

LEVÉL SZIGLIGETRÕL...
lõdtek, hogy vajon mikor kapják

már kézhez a diplomájukat, hi-
szen az elsõk között elküldték

a kért adategyeztetõ lapjukat.
A témában megkerestük a

Nyíregyházi Egyetemet.
Tõlük megtudtuk, hogy

június 11-tõl folyama-
tosan postázzák a

nyelvvizsga nélkül
kiállított okleve-

leket. Ennek
értelmében jú-

lius közepéig közel másfél
ezer diplomát vehettek át az intéz-

mény korábbi hallgatói. A kiküldés folya-
matos, a nyár folyamán az összes igényelt
diplomát kézhez vehetik az érintettek, ad-
dig azonban a türelmüket kérik.

 
ÕSSZEL ÜNNEPSÉG

A most záróvizsgázott hallgatók szá-
mára a vírushelyzet miatt elhalasztott
diplomaosztót õsszel tartja meg az in-
tézmény. A tervek szerint a Nyíregy-
házi Egyetemen 2020. szeptember 19-
én kerül sor az Oklevélátadó Ünnepi
Szenátusi Ülésre, a „B” tanulmányi
épület Kodály termében. Pillanatkép Szigligetrõl,  a Nyíregyházi önkormányzat által mûködtetett táborbólPillanatkép Szigligetrõl,  a nyíregyházi önkormányzat által mûködtetett táborból
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.
július 20. napján (hétfõ) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

50 ÉVES A SÓSTÓI MÚZEUMFALU

2020-ban ünnepli fél évszázados fenn-
állását Kelet-Magyarország legnagyobb
szabadtéri néprajzi múzeuma, a Sóstói
Múzeumfalu. A jubileumi év szakmai kon-
ferenciával kezdõdött még a tavasz ele-
jén, majd a rendkívüli pandémiás helyzet
ideje alatt online térben folytatódott a
megemlékezés. Nyíregyháza város önkor-
mányzatával közremûködve új lehetõség
nyílt május végétõl a kéthetente megren-
dezendõ Sóstói Piknik alkalmaival. Ezeken
a hétvégeken a múzeumfalu portáin aktív
tevékenységeket kínálnak munkatársaik,
helyi termelõk jóvoltából pedig vásári por-
tékák várják a látogatókat.

Július 11-én #SÓSTÓ50 Látogatói Pik-
nik megnevezéssel rendhagyó szombati
napra invitálják vendégeiket. A jubileumi
rendezvényen többek között lesz tánctano-
da, termelõi vásár, de szatmári ízekkel is
készül a skanzen, valamint rendhagyó tár-
latvezetés, illetve Pál István Szalonna és
bandája biztosítja a kiváló hangulatot. A
közelmúltban egy 900 millió forintos pro-
jektbõl megújult és modernebb lett a sza-
badtéri múzeum. A beruházás részeként
kiépítettek egy látogatóközpontot, amely-
nek kiállítótermében egy új idõszaki tárlat
is megnyílik a születésnap alkalmából, egy
rendhagyó tárlatvezetés keretében Pál Ist-
ván Szalonna Liszt Ferenc-díjas magyar
népzenész, dr. Bodnár Zsuzsanna néprajz-
kutató és Szatmári István beszélnek a Sós-
tói Múzeumfaluról. Ha szülinap, akkor a
torta sem maradhat el, amelyet a Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum készít el.

– Amikor tavaly elkezdtük tervezni a ju-
bileumi évet, úgy gondoltuk, hogy 2020
végig az 50 évrõl fog szólni. Azonban a
járványügyi helyzet ezt felülírta és csak bi-
zonyos elemeket tudunk megvalósítani. Az
egyik ilyen a Látogatói Piknik. Nemcsak a
volt munkatársakkal vagy a szakmabeli
kollégákkal szeretnénk megosztani ezt az
örömöt, hanem a látogatókkal is – hangsú-
lyozta dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeum-
falu igazgatója.

NÉPSZERÛ TURISZTIKAI

ATTRAKCIÓ

A keddi sajtótájékoztatón az intézmény
igazgatója visszaemlékezett a kezdetekre
is. Elmondta, elõször 1965 környékén me-
rült fel, hogy megmentsék a rohamosan
pusztuló házakat és épületeket, végül 1970-
ben jutottak el odáig, hogy kijelöljék a he-
lyet és megalapították a múzeumfalut Sós-
tón. Egy pontos betelepítési terv szerint
kezdték el az építést, amelyet néprajzos és
mûemlékvédelemmel foglalkozó szakem-
berek segítségével készítettek el. A skan-

zen célja az volt, hogy a megye öt tájegy-
ségét és paraszti kultúráját bemutassák. Az
építkezés 1979-ig tartott, majd abban az
évben megnyitották a látogatók elõtt a Sós-
tói Múzeumfalut. A sajtótájékoztatón dr.
Ulrich Attila alpolgármester kiemelte, a
skanzen egy olyan turisztikai attrakció,
amely évrõl évre egyre nagyobb látogatott-
ságnak örvend, ez pedig részben a felújítá-
soknak is köszönhetõ.

Dr. Szabó Sarolta és dr. Ulrich Attila

– Tavaly fejezõdött be a múzeumfalu
felújítása, de sajnos azóta nem volt lehetõ-
ség arra, hogy úgy üzemeljen, ne legyenek
érvényben speciális szabályok a világjár-
vány miatt. Az önkormányzat vezetése sze-
retne segíteni, hogy ha az ide látogatók
programot keresnek a múzeumfaluban,
akkor megtalálják azt. Éppen ezért ebben
az évben, ha a lehetõségek engedik, még
4 gasztronómiai fesztivál lesz itt.

Ezen a hétvégén a Látogatói Pikni-
ken kedvezményes jegyekkel várják a
látogatókat, a felnõttbelépõ 800 forint,
a diák- és nyugdíjasjegy mindössze 400
forint lesz. A skanzen egy meglepetés-
sel is készül, minden 50. látogató kap
egy múzeumfalu által összeállított aján-
dékcsomagot.

MÚZEUMFALU – PROGRAMNAPTÁR

Szombat:
– Népi gasztronómia (anarcsi porta)
– Népi játékok (jánkmajtisi porta)
– Kosárkörhinta és népi játékok (falu-
központ)
– Fûben, fában orvosság – gyógytea-
kóstoló (temetõcsõsz porta)
Vasárnap:
– Nemezelés (nyitott szín)
– Népi játékok (jánkmajtisi porta)
– Kosárkörhinta és népi játékok (falu-
központ)

Június 29-tõl augusztus 7-ig hétköz-
naponként a népi játékok és a Fûben,
fában orvosság (gyógyteakóstolás) ér-
hetõ el a múzeumfalu területén, mint
attrakció! Ebben az idõben folyamato-
san saját és külsõ táborok számára tar-
tanak foglalkozásokat.

(Szerzõ: Bakai Judit)
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DÉL-TIROL HELYETT NYÍREGYHÁZÁT VÁLASZTOTTÁK
MEGÉRKEZTEK AZ ELSÕ KÜLFÖLDI TURISTÁK (IS) A SZABOLCSI MEGYESZÉKHELYRE

Az idegenforgalom egyike a COVID-19 járvány által
leginkább sújtott ágazatoknak. Az utóbbi 4 hónapban
már-már a padlóra került a globális turizmus, érzékel-
hetõen visszaestek a számok; a szálláshelyek forgalma
is óriásit zuhant az egy évvel korábbihoz képest. Bár
újból megnyitották a határokat, nem tapasztalható mar-
káns erõsödés a külföldre irányuló turizmusban, sokan
ugyanis biztonsági megfontolásból a belföldi nyaralást
választják. Mindez azonban kedvez a helyi turizmus-
nak is, az utóbbi napokban veszprémiek, szolnokiak, és
többek között budapestiek is Nyíregyházát választották
nyári úti célul.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint bár a pandémiás
helyzet következtében a magyar turizmus 2020-ban újabb
rekordévet nem könyvelhet el, ugyanakkor az elõrejelzé-
sek szerint az idei belföldi vendégforgalom akár a korábbi
éveket is felülmúlhatja. Szerencsére a korlátozások végez-
tével megindult a turistaforgalom Nyíregyházán is. Eddig
fõleg belföldi vendégek érkeztek és érkeznek, de a múlt
héten már Angliából, Svájcból és többek között Lengyel-
országból is fogadtak turistákat a szabolcsi megyeszékhe-
lyen.

BOLDOGOK, HOGY UTAZHATNAK

– Szinte minden, városunkba érkezõ turista megjegyzi,
mennyire örül, hogy utazhat, még ha belföldön is. Töb-

ben jöttek el hozzánk külföldi útjuk helyett, például egy
szombathelyi házaspár Dél-Tirolt adta fel kedvünkért, de
fogadtunk vendégeket Szolnokról, Veszprémbõl és többek
között Budapestrõl is – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló
szerkesztõségét Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje, hozzátéve, a bel-
földi turizmus erõsödését lehet érezni Nyíregyházán. A
szállásadók elmondásaiból azt látjuk, hogy foglalások is
többnyire magyar vendégektõl érkeznek, ráadásul nagy
számban. Elsõsorban az állatpark iránt érdeklõdnek, de
szeretik a többi attrakcióinkat is, valamint a gasztronómi-
ai rendezvényeinket – ezekbõl a jövõben lesz több is –, és
közkedvelt a Zene Sóstón elnevezésû programsorozat is.
Azt tapasztaljuk, hogy az ideérkezõknek nagyon tetszik
Nyíregyháza, szeretik a zöld, tágas parkokat is.

FACEBOOKON KERESZTÜL
ÉRDEKLÕDNEK

– A magyar vendégek mellett azért már ugyan ki-
sebb számban, de érkeznek a külföldi turisták is, fõként
a környezõ országokból. Õk egyébként utazásaik elõtt
Facebookon szoktak megkeresni minket, és a vírussal
kapcsolatos kérdéseket tesznek fel; tudni akarják, hogy
az adott attrakció nyitva van-e, és milyen óvintézkedé-
seket vezettek be, hogy a biztonságukat itt is meg tud-
ják õrizni. Hetente többször is kapunk levelet Románi-
ából, Lengyelországból és Szlovákiából.

„HIRDETJÜK A NAGY ATTRAKCIÓINKAT”

– A világjárvány miatt idén a kitelepüléseink is elma-
radtak, tehát nem tudtunk a célországokban bemutat-
kozni, de ezek helyett jelen vagyunk az online felülete-
ken és persze folyamatosan tartjuk a testvér- és part-
nervárosainkkal a kapcsolatot. Ahogy lehetõvé vált a
szabad mozgás a szomszédos országok között, elindí-
tottuk az óriásplakát-kampányainkat. Július 1-tõl Romá-
niában és Szlovákiában is jelen vagyunk, hirdetjük a
nagy attrakcióinkat, amelyekért elsõsorban a turisták
Nyíregyházára jönnek. Reményeink szerint, idén mi-
nél többen...

INGYEN UTAZHATNAK

A Magyar Turisztikai Ügynökség újraindítja a ta-
valy nagy sikernek örvendõ országos turisztikai Kajla
kampányt, melynek keretében az alsó tagozatos
diákok felfedezhetik Magyarország természeti és
kulturális értékeit. Július 1–augusztus 31-ig a Kajla
útlevéllel rendelkezõ gyerekek ingyen utazhatnak
a MÁV vonalain, de egyéb kedvezményekben is ré-
szesülnek. A Tourinform irodában lehet pecsétet és
képeslapot kérni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ISKOLAI FÜZET VEZETETT NYOMRA...

Bár köztudott, hogy a hulladékgyûjtõ edény mellé törté-
nõ szemételhelyezés illegális hulladéklerakásnak minõ-
sül, amely azon túl, hogy szennyezi a környezetet és sú-
lyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában, bün-
tetendõ cselekmény, sokan ezt mégsem veszik figyelem-
be. A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai nap mint nap
kicserélt nyílászárókkal, lakásfelújításból visszamaradt
építési törmelékkel, megunt bútorokkal, és rengeteg kom-
munális hulladékkal találkoznak városi környezetben, il-
letve külterületeken, amit lehetõségeikhez mérten fel is
számolnak, ez azonban költségekkel jár...

leti dûlõutakon is, mint például az Árvácska, a Hóvirág és a
Lomb utcában, a Butykai és az Oláhréti úton, illetve a Pász-
tor utcában is – tudtuk meg a NYÍRVV Nonprofit Kft.-tõl.

TEHERAUTÓNYI MENNYISÉGBEN IS

– A kihelyezett hulladék mennyisége alkalmanként vál-
tozó. Van, hogy pár zsáknyi szemetet találunk, de volt már
olyan is (legutóbb a Lomb utcán), hogy egy teherautónyi
építési hulladék volt egyben leborítva. Ezek minõsége is
változó. A háztartási hulladéktól az építési törmeléken át,
az autóalkatrészekig mindenféle szemetet találunk. Für-
dõkád, WC-csésze, gumiabroncs, hûtõszekrény, nagy
mennyiségû mûanyag hulladék, bármi elõfordulhat.

ELKÖVETÕRE UTALÓ NYOMOT KERESNEK

A hulladékban, ha lehetséges, elkövetõre utaló nyomot
keresnek, pl. névre szóló postai anyagot, számlákat. Mint
megtudtuk, volt olyan hulladékkupac, amelyiknél az el-
követõ gyermekének az iskolai füzetei, orvosi receptjei
vezettek el a jogsértõhöz. Az illegális hulladékkupacok
felszámolása többletköltséget ró a városüzemeltetésre, pe-
dig ezt költhetnék a város szépítésére is...

– Természetesen a közterületeken megjelenõ több-
let lakossági jelenlét többlet hulladékot is hagy a
szemetesszelencékben. Munkánkat természetesen
igyekszünk úgy szervezni, hogy ezt a többlet szemét-
mennyiséget is el tudjuk szállítani. A nyári idõszakban
ilyen jellemzõen a pihenõparkokban, szórakozóhelyek
közelében, játszótereken keletkezik – közölte a város-
üzemeltetõ cég.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KÖZLEMÉNY

ÜZEMEN KÍVÜL A JÚLIA ÚSZÓMEDENCÉJE

SOK ESÕ ESIK,
BURJÁNZIK A FÛ

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. tájékoztatja tisztelt vendége-
it, hogy a Júlia Fürdõ 25 méteres úszómedencéjét határo-
zatlan ideig kénytelen üzemen kívül helyezni.

A medencét társaságunk a 2020. július 4-én történt
újranyitáshoz kapcsolódóan feltöltötte, a szükséges víz-
forgatást, valamint vizsgálatokat elvégezte, elvégeztet-
te. A medencevíz a pandémiás helyzet során elengedés-
re került, az újbóli feltöltés után a medence falazatán
repedések alakultak ki, mely repedések szakértõi vizs-
gálat elvégzését, a szakértõi vizsgálat késõbbi eredmé-
nyének tükrében pedig javítási munkák elvégzését, ez-
által a medence vizének elengedését teszik szükségessé.
A hiba elhárítását társaságunk azonnali hatállyal meg-
kezdte, és a medencét határozatlan idõre üzemen kívül
helyezi.

Vendégeink kényelme és elégedettsége érdekében a
medence újbóli üzembe helyezéséig 2020. július 9. nap-
jától a Júlia Fürdõben 20 százalék kedvezményt biztosí-
tunk a napi belépõjegyek árából. Az eset következtében a
reggeli úszás nem érhetõ el, a kifejezetten úszási céllal a
fürdõbe érkezõ vendégeinknek javasoljuk, hogy úszás
céljából vegyék igénybe a sóstói Parkfürdõ 50 méteres
medencéjét, ahol mindennap 18.30-tól kedvezményes
jegyet válthatnak, illetve ugyanitt naponta 18.30 órától
felhasználhatják a Júlia Fürdõben már korábban megvál-
tott, reggeli úszásra jogosító bérleteket. Belépés a Parkfür-
dõ bejáratán át lehetséges, a 4431 Nyíregyháza, Berenát
utca 1–3. sz. alatt.

Az eset kapcsán vendégeink szíves megértését és elné-
zését kérjük.

– Legfõképpen szennyezett területek az orosi hulladék-
lerakó környezete, ahol valószínûleg azok szabadulnak
meg illegálisan a hulladéktól, akik a lerakó portájánál ér-
tesülnek arról, hogy az általuk beszállítani kívánt szemét-
nek kezelési költsége van. De rendszeresen találunk ilyet
a Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep közvetlen kör-
nyezetében, a KGST piac környékén, valamint a külterü-
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Az elmúlt hetek csapadékos és olykor viharos idõjá-
rása nem kedvezett a zöldfelület karbantartásának. El-
kezdett burjánzani a fû, vagyis sokkal intenzívebb ápo-
lást igényelnek ezek a területek. Éppen ezért vállalko-
zó bevonására is szükség lett.

Közel 2  000  000 négyzetméter zöldfelület karban-
tartásáról gondoskodik a városban a NYÍRVV Nonprofit
Kft. Ez már önmagában is óriási területnek számít, azon-
ban az olyan esõs idõszakok, mint amilyennel mosta-
nában találkozhattunk, hatványozott munkát eredmé-
nyeznek. Jelenleg a város teljes területén  huszonöten
látnak el  fûnyírási feladatokat, de vállalkozó bevoná-
sára is szükség lett.

IDÕJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN ÜTEMEZIK
– Idõjárás függvényében és körzetenként ütemezzük

a fûnyírást – tájékoztatta szerkesztõségünket a NYÍRVV
Nonprofit Kft. – Prioritási sorrendet állítunk föl. Az elsõ
helyen a belváros, a terek és játszóterek állnak, továb-
bá a Bujtos és a Sóstó, mindig itt kezdjük a fûnyírást,
ezután pedig a körúton kívüli részek és a külterületek
következnek. Az intenzíven ápolt területeket, mint pél-
dául a tereket és a belvárost heti 1-2 alkalommal, a kör-
úton kívüli részeket  2-3 hetes gyakorisággal ütemezzük.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ELISMERÉSEK
A vészhelyzetben végzett elkötelezett és lelkiismere-

tes munkájukért és helytállásukért elismerõ oklevelet
kaptak az önkormányzat munkatársai és a város intéz-
ményei,  cégei. Az okleveleket ünnepélyes keretek kö-
zött Nyíregyháza polgármestere adta át a polgármeste-
ri hivatal munkatársainak és a cégek képviselõinek.

A köszöntõ után egyenként szólították meg a külön-
bözõ városi cégek, intézmények vezetõit, hogy vegyék
át az önkormányzat elismerését. Többek között a
NYÍRVV, a színház, az egészségügyi alapellátás mellett
a nyíregyházi Szociális Gondozási Központ is elisme-
résben részesült. Nagyné Hermányos Zsuzsa azt mond-
ta, számukra az volt a legnagyobb feladat, hogy a vá-
rosban élõ idõsek egészségét megóvják.

Új munkamódszereket, új struktúrákat kellett beve-
zetni a város intézményeiben és cégeinél. Ezt már a
város aljegyzõje mondta el. Dr. Kása Brigitta kiemelte,
nagy kihívást jelentett, hogy új formában kellett mû-
ködtetni az intézményeket, cégeket.

A városlakók tájékoztatásáért elismerésben részesül-
tek az önkormányzati médiacég, a Város-Kép Kft. dol-
gozói is.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Kovács Ferenc polgármester köszönetet mondott az
elismerések átadását megelõzõen

SZÉPÍTÉSRE IS KÖLTHETNÉK A TAKARÍTÁS KÖLTSÉGÉT
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CSÖKKENÕ KINTLÉVÕSÉG A
NYÍRTÁVHÕNÉL, DE MÉG SOK AZ ADÓS

Jelentõsen lecsökkent a kintlévõség-ál-
lomány a Nyírtávhõ Kft.-nél a 2012. évtõl
nagymértékben aktivizált behajtási tevé-
kenységük következtében. Az önkormány-
zati társaság tájékoztatása szerint ebben
több olyan külsõ tényezõ is szerepet ját-
szott, mint a rezsicsökkentés, a helyi la-
kásfenntartási támogatás és helyi adósság-
kezelési szolgáltatás, de a munkahelyek
számának növekedésével párhuzamosan is
nõtt a fizetõképes fogyasztók száma.

„HUMAN-NET” Alapítvánnyal közösen
adósságrendezési lehetõségeket ajánlanak
fel fogyasztóiknak. Az adósságkezelés so-
rán a „HUMAN-NET” Alapítvány szakem-
berei a jogszabályokat figyelembe véve
megvizsgálják a család jövedelmi helyze-
tét, majd kezdetét veszi az ügyfél, a tanács-
adó és az önkormányzat aktív együttmû-
ködésen alapuló adósságkezelési folyamat.
– Társaságunk külön együttmûködést is kez-
deményezett a „HUMAN-NET” Alapít-

vánnyal, és a közösen lét-
rehozott „Segítség-prog-
ram” keretében évente
több családot/fogyasztót
tudtunk támogatni abban,
hogy megszabaduljanak
az önmaguk elõtt görgetett
tartozásaiktól és megbíz-
ható, fizetõ fogyasztóvá
váljanak. Az új támogatá-
si formával sok esetben ki-
látástalan helyzetben lévõ
ügyfeleknek adhattunk se-
gítséget. Díjbehajtó kollé-
gáink személyesen keresik
fel a tartozással rendelke-

zõ fogyasztókat, tájékoztatnak minden ér-
dekeltet az aktuális egyenlegérõl, az adós-
ságrendezési lehetõségekrõl és biztosítják
a helyszínen készpénzben történõ hátralék
kiegyenlítését is. A velünk együtt nem mû-
ködõ adósokkal szemben fizetési megha-
gyást, majd végrehajtási eljárást kezdemé-
nyezünk. Munkabérre és egyéb járandóság-
ra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás ese-
tén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az
ingatlanra, illetve végsõ esetben kérjük
annak elárverezését – írja a cég.

SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉSEK

A nem fizetõ fogyasztók körében alkal-
mazzuk a használati melegvíz- (továbbiak-
ban: HMV) -szolgáltatásból való kizárást.
Az illegális HMV-vételezések további erõ-
teljesebb szankcionálása végett, társaságuk
kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése 2014. január 1-tõl
módosította a 42/2005. (X. 27.) önkormány-
zati rendeletét, melynek értelmében azok,
akik szabálytalan vételezést (szerzõdéssze-
gést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján
felül 150 000 forint összegû pótdíj megfi-
zetésére kötelesek. Ilyen szerzõdésszegés-
nek minõsül például, ha valaki a mérõesz-
köz befolyásolásával vagy megkerülésével
vételez, a mérõeszköz hitelességét tanúsí-
tó jelet megrongálja vagy eltávolítja, illet-
ve ezek sérülését vagy hiányát nem jelenti
be. Jelenleg 125 fogyasztó van kizárva a
használati melegvíz-szolgáltatásból.

A grafikon a kintlévõség állományának és a hátralékos
fogyasztók darabszámának alakulását mutatja be

A részletfizetési megállapodások számának alakulását mutatja be a grafikon

Póka Imre
(11. sz. vk. önk. képviselõje)

fogadóórát tart.
Fõ téma: A helyi buszközlekedés.

Idõpont: 2020. július 13., 17.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház,

Prága u. 7.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

MILLIÓKKAL TARTOZNAK

Ezzel együtt a társaság 15 645 lakossági
fogyasztójából 2020. május 31-én 2566 fo-
gyasztónak volt számlaelmaradása, mely-
nek összege elérte a 287,7 millió forintot.
A hátralékos adósok közül 428-an önkor-
mányzati bérlakásokban élnek és összesen
59,4 millió forint az elmaradásuk, míg a
Nemzeti Eszközkezelõ által megvásárolt in-
gatlanokban felhalmozódott 48,3 millió
forintos tartozás 215 fogyasztóhoz köthe-
tõ. 71 fogyasztójuk van, akik egyenként 1
millió forintot meghaladó összeggel tartoz-
nak, összesen 120 millió forinttal. Közülük
6 fogyasztónak egyenként 3 millió forintot
meghaladó a számlatartozása.

„SEGÍTSÉG-PROGRAM”
A HÁTRALÉKKEZELÉSBEN

Szerkesztõségünk kérdésére a társaság azt
írta, fontos stratégiai feladatként kezelik a kint-
lévõségek növekedési ütemének megfékezé-
sét, korai szakaszban történõ kezelését. Szá-
mos együttmûködési lehetõséget biztosítanak
a nehéz helyzetbe került fogyasztóinknak. A
legnépszerûbb a részletfizetési megállapodás
kötése, melyben egyre inkább próbálnak al-
kalmazkodni az egyedi fizetési képességek-
hez. A cél, hogy a tárgyhavi számlák befi-
zetése minden esetben történjen meg, és
ne halmozódjon tovább a tartozás.

Nyíregyháza önkormányzatával és a
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EGEKBEN A GYÜMÖLCSÖK ÁRAI

TEJAUTOMATA-LÁZ: MÁR NEM ÚGY
FOGY A HÁZITEJ, MINT KÉT ÉVE

Az újkrumpli kivételével szinte minden zöldség és gyü-
mölcs ára az egeket veri a piacokon és a boltokban. A
kereskedõk szerint közel 50 százalékos a drágulás az el-
múlt év hasonló idõszakához képest. Az ok pedig egysze-
rû: a fagy és a sok esõ.

Bár idén minden gyümölcsfajtának kifejezetten jó volt
a virágzása, de aztán tavasszal sok fagykár érte, majd pe-
dig a már érni kezdõ termés minõségét az esõ is megron-
totta. A legnagyobb vesztesek a cseresznye, a kajszi-, va-
lamint az õszibarack, de dinnyébõl is kevesebb várható,
így úgy tûnik, ez sem fogja megmenteni a mostani sze-
zont.

RENGETEG ESÕ ESIK

Nem kímélte az idõjárás a szabolcsi dinnyét. A terme-
lõk azt mondják, az esõ rengeteget ártott a még futás alatt
lévõ palántáknak. Az igazi szezon vélhetõen csak augusz-
tus elején indulna Nagycserkeszen, az azonban egyelõre
még kérdés, lesz-e mit szüretelni. A magyar dinnye már
megérkezett a kereskedõkhöz – Békésben szokott indulni
a szezon –, azonban jelenleg 80 forinttal drágábban kí-
nálják tavalyhoz képest.

– A hét közepén sikerült magyar dinnyét vennem na-
gyobb tételben, de az látszik, hogy a rengeteg esõ miatt

nem érik olyan ütemben, ahogy kellene. Jelenleg 250 fo-
rint körül alakul a kilónkénti ára, ami azt jelenti, hogy 80
forinttal drágább, mint tavaly ilyenkor volt. Várhatóan idén
ez a tendencia folytatódik, hiszen kevés termés várható.
Az már más kérdés, hogy a sok esõ miatt vajon milyen
lesz az íze. A sárgadinnye egyébként Békésben egy hete
elfogyott, akkor 600 forint körül mozgott a kilónkénti ára,
most pedig már 7–800 forint – tudtuk meg Kiss Norberttõl,
aki a Nyíregyházi úton árulja portékáit. 

VAN, AMI 100%-BAN LEFAGYOTT

– Az idei év legnagyobb vesztese az õszi- és a sárgaba-
rack. A szabolcsi termelõk visszajelzései szerint elõbbi-
nek 40–50 százaléka, míg az utóbbinak van, ahol 100
százaléka lefagyott. Az is érdekes, hogy a korábbi évek-
ben a piacon több soron is árulták, és mondjuk minden
harmadik árusnál lehetett kapni, most egyetlen egy kofá-
nál találtam. Jelenleg a sárgabaracknak 800 és 1000 forint
között mozog az ára, már ahol lehet kapni.

Kiss Norbert azt mondja, idén minden zöldségnek és
gyümölcsnek legalább a duplájára nõtt az ára tavalyhoz
viszonyítva. Bár sokan bíznak abban, hogy a dinnye majd
megmenti az idei szezont, egyelõre a kilátások nem sok
jót ígérnek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A SÁRGABARACK „HIÁNYCIKK”, DE DINNYÉBÕL IS KEVESEBB VÁRHATÓ

Az automatahálózat eredeti célja az volt,
hogy a termelõk ne legyenek annyira ki-
szolgáltatva a nagykereskedõk által szabott
áraknak. A „vastehenekben” vitaminok-
ban, ásványi anyagokban gazdag, frissen
fejt tejet kínálnak és hasonló vagy még ol-
csóbb az áruk, mint a boltinak. Ezekbõl
ráadásul joghurt, aludttej, túró és házisajt
is könnyûszerrel készíthetõ, szemben a
hõkezelt tejjel. A vásárlók azonban vissza-
tértek a bolti tejekhez, a tejautomata-láz
pedig alábbhagyott – mondják az eladók.

– Én voltam Nyíregyházán az elsõ zász-
lósa a tejadagoló automatának. Állandó
vásárlóim vannak, de egyértelmûen látszik,
hogy már nem fogy úgy, mint évekkel ez-
elõtt. Régen 30 méteres sor állt az automa-
ta elõtt, most ez teljesen lecsökkent. Kihal-
tak azok az emberek, akik még ragaszkod-
tak a házitejhez és azt hiszem, lustábbak is
lettek a vásárlók. Egyszerûbb nekik, ha be-
mennek a boltba és megveszik zacskóban.
Pedig ezek sokkal egészségesebbek, nem
tartalmaznak tartósítószert és öt perc alatt
házi joghurtot lehet készíteni belõlük. Az
azért nagy öröm, hogy mostanában gyere-
kes családok is viszik. Régen nagy keletje
volt, bízom benne, hogy egyszer újra slá-
ger lesz a házitej – magyarázta az egyik
forgalmazó, aki a régi fõiskolai társától ve-
szi a tejet már 13 éve.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Hozzávetõlegesen egy évtizeddel ez-
elõtt nem titkolt céllal, a hazai tej népsze-
rûsítése és a tejellátás bõvítése érdekében
telepítettek tejadagoló automatákat az or-
szágban, ezek pedig gyorsan népszerûek
is lettek. Az utóbbi két évben azonban ve-
szítettek erejükbõl, az üzemeltetõk szerint
a vásárlók kényelmi szempontból inkább
visszatértek a bolti tejekhez, de az is tény,
hogy idõközben kiöregedett egy generá-
ció... Nyíregyházán jelenleg kilenc tejada-
goló automata üzemel.

Egy kis aprópénz, aztán zöld gomb, és
már folyik is a friss tehéntej az automatá-
ból. Csak Nyíregyházán kilenc ilyen gép
mûködik, a város több pontján elszórva.
Ezek magánkézben vannak, a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-vel kötött közterület-bérleti
szerzõdés birtokában helyezik ki.

TEJAUTOMATÁK NYÍREGYHÁZÁN:

– Búza tér, trafóház elõtt
– Dugonics u. 6935/6. hrsz.
– Korányi F. u. 18. sz. mellett
– Szarvas u., 5210/1 Alfi-Ker ABC mel-
lett
– Szent I. u. 71. elõtt, a pavilonok kö-
zött
– Templom u. 13010. hrsz.
– Északi krt. 1. sz. elõtti pavilon mel-
lett
– Kígyó u. 1., Alfi-Ker ABC mellett
– Család utcai piac elõtt

– Sokkal finomabb, mint a zacskós bolti
tej, az ízüket össze sem lehet hasonlítani.
Nekem mindig mérhetetlenül fáj a gyom-
rom, ha megiszok egy pohárral a boltiból,
a házitejtõl viszont az égvilágon semmi
bajom nincs – árulta el az egyik vásárló,
Berei Gyula.



SZÍNHÁZ

2020. JÚLIUS 10.
12

A Móricz Zsigmond Színház 2020/21-es évadzárója idén
is a társulat tagjai, rendezõi, vendégmûvészei, dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, a színház kiemelt tá-
mogatói és a sajtó jelenlétében zajlott június utolsó pénte-
kén. Kirják Róbert igazgató évadértékelõ beszéde azon-
ban ezúttal eltért a megszokottól: az elmúlt idõszak ese-
ményei jelentõsen megváltoztatták a teátrum terveit, meg-
szokott mûködését, gyors újratervezésre kényszerítették
a vezetõséget, s eddig sosem tapasztalt megpróbáltatások
elé állították a társulat valamennyi tagját.

Mint elhangzott: vastaps és köszönet jár a Móricz Zsig-
mond Színház közönségének a hûségért, kitartásért – ele-
gáns gesztussal mondtak le a legtöbben bérlethányadukról a
teátrum javára, és köszönettel vették a varrodában készült
maszkokat, melyeket a színészek vittek házhoz. Mindezzel
együtt a rendhagyó évadban az eladott bérletek száma
20 837 darab lett, mely a tavalyi évhez képest 178-cal növe-
kedett. A kamara bérlettulajdonosok száma a tavalyi évad-
hoz képest 13 százalékkal emelkedett, a bevételnövekedés
15 százalékos volt. A Lázár Ervin Programmal 12 046 gyerek
vett részt az elõadásokon. A Szabadtéri Színpadon pedig igye-
keznek a pandémiás idõszak miatt elmaradt elõadásokat
pótolni. – Ez egy rendkívüli, nagyon nehéz év a járvány mi-
att, aminek komoly pénzügyi hatásai is vannak, ugyanakkor
a színháznál ez nem volt érzékelhetõ, remélem nem is lesz.
Minden biztosított a jó elõadásokhoz, a mûködéshez, s ter-
vezzük a VIDOR Fesztivált is – nyilatkozta az évadzáró után
dr. Kovács Ferenc polgármester.

PUSKÁS TIVADAR BÚCSÚJA

Puskás Tivadar a közönség kedvenceként és a társulat
tisztelt tagjaként visszavonhatatlanul elköszönt a színház-
tól. De decemberben jár még neki és nekünk is egy juta-
lomjáték, a Napsugár fiúk. – Nem tudom, említettem-e már,
hogy a telefonban mindig úgy van, hogy bárhol vagyok a
világban, két idõjárást nézek meg, Budapestet meg Nyír-
egyházát, és ez így lesz továbbra is. De egyszer el kell
menni, abba kell hagyni, egyszer vége van valaminek...
Valóban nyaralás lesz a következõ 40 év! – nyilatkozta a
mûvész, aki Nyíregyháza Város Nívó-díját is átvehette.

TÓTH KÁROLY A MÓRICZ-DÍJAS

A Móricz-díjat (a társulat titkos szavazata alapján) Tóth
Károly kapta. A Kelet színésze Széles Zita lett, Arany Ka-
lapács-díjat kapott Virág Kriszta öltöztetõ és Aranyceru-

RENDHAGYÓ ÉVADOT ZÁR A TEÁTRUM

za-díjat Tanyik Zsófia, a teátrum mûvészeti titkára. A Li-
pót-díjat Dézsi Darinka vehette át, a Pro Teátrum-díj és a
Godot-díj tulajdonosa idén Urmai Gábor lett. A Hátsó
Színpad Alapítvány díját Bokor Gabriella öltöztetõ-tárve-
zetõ érdemelte ki. Az évad nézõje Géczy R. Ferenc lett,
akinek 27 éve van színházbérlete.

TARTALMAS ÚJ ÉVAD

A teátrum következõ évadában is a színházi szakma
élvonalába tartozó rendezõket hívja Nyíregyházára elõ-
adásokat készíteni, új élményben részesíteni hûséges né-
zõiket. – Lesznek idén is visszatérõ alkotók, akiket a kö-
zös tapasztalatok, az elmúlt évek sikerei okán várunk vissza
örömmel, ilyen Keresztes Attila, Szõcs Artur, Halasi Dáni-
el, Olt Tamás, Szente Vajk, Mészáros Tibor, akik olyan
nagyszerû alkotásokat állítanak színpadra, mint a Kurázsi
mama és gyermekei, a Szentivánéji álom, A kripli, az Új
stílusgyakorlatok, a Funny Girl és a Napsugár fiúk, illetve
Göttinger Pál, a színház korábbi fõrendezõje, aki saját
darabját, a Bogáncsvirágot rendezi. Lesznek ugyanakkor
új nevek, új arcok is, izgalmas vállalkozásra kértük fel
Kovács D. Dánielt, aki A rovarok élete címû orosz regény
és Vidovszky Györgyöt, aki a Csillagszemû juhász címû
népmese feldolgozását állítja színpadra. A színház mûvé-
szeti vezetõje, Horváth Illés  két produkciót is rendez az
idei évadban; elõbb az Édes Charity címû Broadway-mu-
sicalt viszi színre a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, mely

az évad elsõ nagyszínpadi bemutatója is lesz, ezt követõ-
en a Szaffi címû népszerû rajzfilm színpadi változatával
igyekszik elvarázsolni gyermekkorú nézõinket. Vendég-
mûvészként pedig többek között Géczi Zoltán, Szalay
Bence, Puskás Peti és Dallos Boglárka érkezik – sorolta
Kirják Róbert igazgató.

BÉRLETMEGÚJÍTÁS: VÁLTOZATLAN ÁRAK
– A bérletmegújítást és -értékesítést a tavalyival meg-

egyezõ, változatlan áron június 29-én kezdték el a
Szervezõ- és jegyirodában, valamint online: a moricz-
szinhaz.hu oldalon. A bérletmegújításra július 19-ig
van lehetõség.

DEBRECENBEN IS JÁTSZANAK
A 9-tõl 5-ig címû amerikai musical – amelyet Ma-

gyarországon elõször a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház mutatott be Szente Vajk rendezésében – a
Nagyerdei Szabadtéri Játékok idei programsorozatának
július 19-i nyitóelõadásában lesz teljességében  élvez-
hetõ (július 12-én és 13-án pedig „itthon”, a Rózsakert
Szabadtéri Színpadon). A programot beharangozó, deb-
receni sajtótájékoztatón Puskás István, Debrecen alpol-
gármestere azt mondta, példaértékû a nyíregyházi szín-
ház vendégszereplése, Kirják Róbert színházigazgató
pedig megköszönte, hogy Debrecennel a testvérvárosi
együttmûködés egy újabb szintre léphet.
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ELHUNYT DR. FARKAS LÁSZLÓ
2020. július 1-jén, 78 éves korában el-

hunyt dr. Farkas László, a Nyíregyházi
SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
nyugalmazott, címzetes igazgatója, ko-
rábbi önkormányzati képviselõ – kaptuk
a tájékoztatást a Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrumtól.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
nekrológja szerint dr. Farkas László a nyír-
bátori gimnáziumban 1961-ben tett sike-
res érettségi után a Medicorban orvosi
mûszerésznek tanult, majd 1966-ban a
tanárképzõ fõiskolán matematika–mû-
szaki ismeretekbõl szerzett diplomát.

1966-ban már a berettyóújfalui Gyer-
mekváros iskolájában állt elõször a ka-
tedrára, ezután Nyírcsászári, majd a nyír-
bátori általános iskola következett. 1970-
ben a tanárképzõ fõiskola 2-es gyakorló
iskolájában matematikát és mûszaki is-
mereteket oktatott a gyerekeknek. 1974-
ben kinevezték az egykori 107-esbe gya-
korlati oktatásvezetõnek. 1985 és 1988
között már a felnõtteket tanította filozó-
fiára az Oktatási Igazgatóságon. 1988-
ban tért vissza a 107-esbe igazgatóként.
Innentõl a térség szakképzésének meg-
határozó személyiségévé vált, amelyben

31 évet töltött, eb-
bõl 28-at a Wesse-
lényiben.

Az igazgatói fel-
adatok ellátását
egészen nyugdíja-
zásáig, 2005-ig
vállalta. Emellett
szakértõi, szakta-
nácsadói, fõiskolai

oktatói és egyéb közéleti feladatokat is
ellátott. Munkáját számos kitüntetéssel el-
ismerték. Nyugdíjas éveit is aktívan töl-
tötte, továbbra is ellátott vizsgaelnöki,
szakértõi feladatokat.

Az MSZP városi szervezete is küldött
szerkesztõségünkbe búcsúzó sorokat, a
Jeszenszki András által jegyzett nekrológ-
ban az oktatói pálya méltatása mellett ki-
emelték, hogy dr. Farkas László 1998–
2002 közötti idõszakban volt Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak képviselõje az MSZP színeiben. Az
1998. november 9-én megtartott alakuló
ülésen a közgyûlés az Oktatási és Ifjúsá-
gi Bizottság elnökének választotta meg.

Dr. Farkas Lászlótól kollégái, barátai,
tanítványai, tisztelõi végsõ búcsút a Nyír-
bátori Köztemetõben vehetnek 2020. jú-
lius 18-án 11.00 órakor.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: igazgatási ügyintézõ.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szóló jogviszony (6 hónap

próbaidõvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Sza-

bályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó fõbb feladatok: A jegyzõ Igazga-
tási Osztály hatáskörébe tartozó államigazgatási hatásköreinek ügyintézõként történõ
ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felsõoktatásban szerzett igazgatásszervezõ, közigazgatás-szervezõ, jogi szakképzettség.
Elõnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2020. augusztus 17.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erõforrás Menedzs-

ment munkatársai nyújtanak (06-42/524-567).
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére törté-

nõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni: „Pályázat igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére”.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nyíregyháza város honlapja.
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AZ EXTRÉM JÁTSZÓTÉR OKTÓBERBEN IS MEGÉPÜL NYÍREGYHÁZÁN!
Egy év, három verseny és már most közel kétezer in-

duló. Így néz ki számokban a nyíregyházi Extreme Trail
Hungary Sportegyesület múltja és közeljövõje, már ami
a szabolcsi megyeszékhelyet érinti. Tavaly szeptember-
ben Tokaj, Tarcal, Telkibánya és Pilisszentiván után ugyanis
Nyíregyházán is szerveztek akadályversenyt, majd a
mögöttünk álló hétvégén stadionversenyt – ráadásul Ma-
gyarországon az eddigi elsõt –, októberben pedig jön a
harmadik itteni megmérettetésük, aminek újra Sóstó-
gyógyfürdõ ad majd otthont. A nevezési felület már nyit-
va áll az extrém sportot kedvelõk elõtt!

– A tavaly szeptemberben elsõ alkalommal megrende-
zett Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny kiemelke-
dõ a sportegyesület életében. Amellett, hogy óriási érdek-
lõdés övezte, sikerült igazi extrém játszótérré alakítani Sós-
tógyógyfürdõt – emlékezett vissza a tavalyi versenyre
Benkõ Róbert szervezõ. – A Sóstói út felé gyakorlatilag
egy hidat építhettünk, birtokba vették a versenyzõk az
Aquarius Élmény- és Parkfürdõt, végrehajtottak feladato-
kat a tó körül, és használták az óriás csúszdákat, sõt még
a termálvizes medencét is.

MAGYARORSZÁGON ELSÕKÉNT

Bár a koronavírus-világjárvány miatt néhány héttel ké-
sõbb, de múlt hétvégén újra Nyíregyházára összpontosult
a figyelem az extrém sportot kedvelõk körében. A helyi
székhelyû egyesület ugyanis nálunk rendezte meg Magyar-
országon elsõként stadionversenyét. Itt nem feltétlenül csak

a megtett távolság volt a fontos,
hanem sokkal inkább az e so-
rán felállított akadályok tel-
jesítése. A megszokotta-
kon kívül ráadásul bõ-
vítették a palettát új-
donságokkal is. Az
eseményen jelen volt
dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár,
Nyíregyháza országgyûlé-
si képviselõje és dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza alpol-
gármestere is.

– 650 versenyzõnk volt
és 34 akadályt telepítettünk
– 100 métert sem futottak
egybefüggõen, hiszen aka-
dályt akadály követett.
Ezek közül három teljesen
újnak számított: a boksz-
zsák, a sajtszelet és a há-
lós monkey. Reggel 7-
kor kezdtünk az elit
versenyzõkkel, õk
egy országos baj-
nokság futamát
teljesítették, de
volt gyerekfu-
tam, valamint

egyéni felnõtt és felnõtt csapatverseny is. Érkeztek neve-
zõk Szlovákiából, Szombathelyrõl, Gyõrbõl, Veszprém-

bõl, Balatonfüredrõl és többek Budapestrõl is. Bár
nehezek voltak az akadályok, de tetszettek a ver-
senyzõknek, pozitív visszajelzéseket kaptunk. A
cél, hogy jövõre is megrendezhessük.

BÁRKI INDULHAT

Nem pihenhetnek sokat az extrém sportot ked-
velõk, hiszen október 3-án jön a II. Nyíregyházi
Extreme Trail Akadályverseny, amelynek ezúttal is
Sóstógyógyfürdõ lesz a bázisa. A versenyen bárki
indulhat – lesznek gyermek- és felnõttfutamok is –,
azonban ehhez regisztrálni kell az egyesület web-
oldalán, a www.extremetrail.hu oldalon. A regiszt-
rációs felület már nyitva áll a jelentkezõk elõtt.

– Tavaly szeptemberben egy nagyon jó pályát
jelöltünk ki, nehéz lesz idén felülmúlni, de azon
leszünk, hogy más nyomvonalat találjunk ki és per-
sze az akadályelhelyezésben is lesz csavar. Aki
fél, akinek nincs elég önbizalma, mert attól tart,
hogy ezeket az akadályokat nem tudná végigcsi-
nálni, azoknak is azt tanácsoljuk, hogy legyenek

bátrak, próbálják ki magukat, biztosak vagyunk
abban, hogy feledhetetlen élményekkel térnek

majd haza.
A versennyel kapcsolatos további infor-

mációk az esemény Facebook-oldalán és
a www.extremetrail.hu weboldalon.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Hálózatmosás és
szerelvény-karbantartás

Nyáridõben is biztonságos az ivóvíz-szolgáltatás

Szezonális feladatait végzi a Nyírségvíz Zrt. A nyári karbantartások mellett
jellemzõ a tavaszi-nyári idõszakra a szabálytalan vízvétel mennyiségének emel-
kedése, és a nagy esõzések miatt ilyenkor derül fény az illegális csatornabekö-
tésekre is.

A Nyírségvíz Zrt. 91 településre, 38 vízmûteleprõl, 347 ezer fogyasztó és 6920
vállalkozás számára biztosítja a nap 24 órájában az egészséges ivóvizet. Idén is
folyamatosan végzik a szokásos nyári karbantartást.

– Ezeket a karbantartási feladatokat minden évben elvégezzük a hálózaton és a
vízmûtelepeken is. Ütemtervekhez kötöttek, ez adja a kellõ biztonságot, hogy meg-
felelõ mennyiségû és minõségû ivóvizet tudjunk szolgáltatni  – jelentette ki Tormássi
Géza, a Nyírségvíz Zrt. vízellátási mûszaki vezetõje.

Bátran nyissák ki a csapot

A szakemberek megfelelõ technológiával végzik a víz vas- és mangántartalmá-
nak megszüntetését, illetve az arzén elfogadott értékének beállítását. A karbantartás
része a hálózatöblítés, így a nagy vízsebesség segít megszüntetni a csatornák falán a
káros anyagok lerakódását.

– A járvány idején azt tapasztaltuk, hogy nem volt érdemi változás a vízfogyasz-
tásban, az idõjárás az viszont befolyásolja. Most egy csapadékos idõszak után va-
gyunk, ilyenkor a kiadott vízmennyiségeink csökkennek heti szinten. Üzemvezetõi
megbeszéléseken ezeket értékeljük. Most azt láthattuk, hogy az elõzõ idõszakhoz
képest, amikor nagy meleg volt, 7-8 százalékos csökkenést tapasztalhattunk – foly-
tatta a mûszaki vezetõ.

A társaság az illegális vízvételezéssel szemben is kénytelen fellépni. A gyakori
ellenõrzések, illetve az önkormányzatokkal való folyamatos kapcsolat segít a tör-
vénytelen vízhasználás felderítésében. A szolgáltatás megfelelõ háttérrel bír, jó mi-
nõségû és elegendõ vizet adnak a fogyasztóknak, úgyhogy bátran nyissák ki a csa-
pot – kérte a szolgáltató munkatársa.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„KÜLDJÜK KOPORSÓJÁRA A SZÜLÕVÁROSNAK BÜSZKE GYÁSZÁT”

– SZÁZ ÉVE HUNYT EL BENCZÚR GYULA

Benczúr Gyula utoljára 1909-ben
járt Nyíregyházán, amikor szülõváro-
sa díszpolgárrá avatta és tiszteletére
emléktáblát állított szülõháza falán.
Öt évvel késõbb örömmel fogadta és
köszönte meg a város és a megye ve-
zetésének üdvözlõ táviratait, amelyek
születésének hetvenedik, mûvészi pá-
lyájának ötvenedik, és a festõ mester-
iskola igazgatói tisztében eltöltött hi-
vatalának harmincadik évfordulója al-
kalmából köszöntötték. Élete utolsó
éveit Dolányban töltötte, ahol Mik-
száth Kálmán rábeszélésére még
1910-ben kastélyt vásárolt magának.
Itt halt meg száz évvel ezelõtt, 1920.
július 16-án. E kis falu, amely ma
Szécsényhez tartozik, 1927-ben felvette a Benczúrfalva
nevet.

A Nyírvidék elsõ oldalon számolt be a város díszpol-
gárának halálhírérõl. Sasi Szabó László többek között
ezt írta róla a nekrológjában: „Csodálatos õserõ a nyíri
homokról. Szinte elgondolkozunk, hogy a szerény szür-
keség alól mint törhetett fel a színpompának, a színgaz-
dagságnak ez a tündöklõ, ragyogó fejedelme! Akinek a
neve a Rubens, a Tintoretto és Tiepolo neve mellett ékes-

kedik. Történeti képei úgy hatnak,
mint hõsköltemények s a festõ líriku-
sok között õ az ünnepelt ódaköltõ”. A
gyászoló család a végtisztességet szûk
családi körben adta meg elhunytjának
az akkor még megszállás alatt lévõ te-
lepülésen, így szülõvárosa is csak jel-
képesen küldhette el koszorúját.

Halálának elsõ évfordulóján kiállí-
tással egybekötött országos emlékün-
nepséget rendezett a Bessenyei Kör és
a Képzõmûvészeti Társulat. Késõbb a
városházán Benczúr-emlékszobát ala-
kítottak ki, amelynek alapjait a család
adományai vetették meg, de a város
vezetése vásárlásokkal is gyarapította
a gyûjteményt, amelyet 1950-ben a

Jósa András Múzeum vett át.
Benczúr Gyula sírja fölé 1930-ban Jánszky Béla ter-

vei alapján mauzóleumot emeltek, amelyet országos ün-
nepség keretében avattak fel. A várost és a megyét dr.
Bencs Kálmán polgármester és dr. Sarvay Elek várme-
gyei fõügyész képviselték, akik most már valóságosan is
leróhatták koszorúikkal kegyeletüket.

A VMKK PROGRAMJAI

Pál Ágnes mandalafestõ tárlata a Pál Gyula Terem-
ben. Megtekinthetõ: július 10-tõl augusztus 8-ig.

Kézmûves foglalkozás július 15-én és 17-én 10.00
órától a Butykai Mûvelõdési Házban.

Jósa-móka – hasznos kreatív idõtöltés a Jósavárosi Mû-
velõdési Házban július 15-én és 29-én 10.00 órától.

Máté Péter–Cserháti Zsuzsa emlékkoncert Szomor
György, Szinetár Dóra és Serbán Attila elõadásában július
18-án 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

Porkoláb Judit akvarelljeinek kiállítása az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Megnyitó: július 21-én 14.00 órá-
tól. Megtekinthetõ: augusztus 19-ig.

Szöszmötölõ kézmûves foglalkozás július 22-én
10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

Modern Mesterek Hajdúszoboszlóról – Josepf Kádár,
Pácz György, Szabó László közös tárlata a Nyíregyhá-
zi Városi Galériában. Megtekinthetõ: július 23-tól au-
gusztus 29-ig.


