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HÚSVÉTKOR IS MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

Közel ezer új taggal bõvült a Mozdulj Nyíregyháza!
rajongótábora. Az önkormányzati ingyenes mozgásprog-
ram-sorozat online tavaszi idénye február elsejétõl má-
jus 30-ig tartja formában a legnagyobb  közösségi ol-
dalra látogatókat. Az „órarend” idén két foglalkozással
bõvült. Extraként pedig beépítették, hogy nemcsak élõ-
ben tarthatunk az edzõkkel, hanem vissza is nézhet-
jük õket egy héten keresztül, tehát akár a húsvéti
ünnepek alatt is.

NAPONTA TÖBB SZÁZ EMBER KAP VÉDÕOLTÁST A KÓRHÁZBAN
Közel ezren kaptak koronavírus elleni védõoltást csak

szombaton a Jósa András Oktatókórházban. Az elmúlt
hónapokban már több mint 56 ezer embert oltottak be
Nyíregyházán. Országosan kedden már átléptük a két-
milliós számot, ezzel továbbra is Európa élmezõnyében
vagyunk átoltottságban!

December 27-tõl folyamatos az oltás a nyíregyházi Jósa
András Oktatókórházban. Hétfõtõl vasárnapig, tehát min-
dennap és még ünnepnapokon is reggel fél nyolctól este
hatig dolgoznak az egészségügyi intézményben annak
érdekében, hogy minél többen megkapják a vakcinát. Egy-
egy oltóponton egy nap alatt 120 embert tudnak beoltani,
szombaton például Pfizert használtak az orvosok a kór-
házban.

ÖRÜLNEK A VAKCINÁNAK

– Nagyon örülök neki, hogy megkaptam az oltást, régen
várok rá és mindenkit arra tudok buzdítani, hogy oltassa be
magát. Sokan félnek tõle, de én megnyugtatok mindenkit,
hogy nem fáj – így nyilatkozott a Nyíregyházi Televíziónak

Bakosi Lászlóné, miután megkapta a vakcinát. Vas György
sem érzett fájdalmat, miután szombaton megkapta az elsõ
adagot. – 70-en túl vagyok, de szeretnék még élni pár évet,
az ember igyekszik vigyázni, amennyire lehet. Balázs
Mihályné pedig így nyilatkozott: – Nagyon szerettem volna
felvenni az oltást, mivel magas vérnyomásom van, krónikus
vesebeteg vagyok. Mindenkinek ajánlom, hogy aki csak tudja,
vegye fel az oltást, mert ebben bízhatunk. Könnyebb lesz a
nyitás, hamarabb visszatérhetünk az igazi életünkhöz.

AZ OLTÓORVOS TANÁCSAI

A nyolc oltópontok egyikén dr. Bartha Attila reuma-
tológus fõorvos várta a pácienseket, aki néhány jó taná-
csot is megosztott a lakosság számára. Azt mondta, az egyik
legfontosabb, hogy akinek szemüvegre van szüksége az
olvasáshoz, mindenképpen vigye magával, ha esetleg a
kórházban kellene kitöltenie valamilyen papírokat. – Aki
hozzánk érkezik az oltásra, letöltheti vagy a háziorvosá-
tól megkaphatja azokat a nyomtatványokat, amelyeket ki
kell tölteni. Az egyik egy beleegyezõ nyilatkozat, a másik
egy alkalmassági kérdés, amiben rákérdeznek, szed-e va-

lamilyen gyógyszert. A legjobb, ha egy kis listán hozzák
magukkal a gyógyszereket, az adagolás nem is fontos –
mondta dr. Bartha Attila.

NINCS MELLÉKHATÁS

– Mindenki egy kis félelemmel és örömmel érkezik. Örül,
hogy végre megkapja az oltást és védett lesz, de fél egy in-
jekciótól, ez teljesen természetes emberi érzés. Ami a Pfizer
vakcinát illeti, amit most használunk, nagyon kevés szövõd-
ménye van, általában vállfájdalom elõfordul, de mivel egy
idegen anyagot viszünk be, ez nem egy probléma. Naponta
120 személyt oltunk be minden egyes oltóponton, ma, szom-
baton nyolc mûködik, úgyhogy majdnem ezer lesz a beol-
tottak száma csak itt, ezen kívül a megyében máshol is
mûködik még oltópont és a háziorvosok is oltanak.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Folyamatos tájékoztatás, friss hírek ebben a témá-
ban is a nyiregyhaza.hu városi webportálon, az ünnepi
hétvégén is.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT VAGYUNK

A címbéli utalás ezúttal nem a képen látható, tavaszra ébredõ Sóstóra vonatkozik – bár tény, mint múlt
héten írtuk, hogy Nyíregyháza bekerült az idegenforgalmi TOP 20-ba, amiben Nemzeti Gyógyhelyünk-
nek oroszlánrésze van. Az újabb, minden lokálpatriótának örömteli hír, hogy városunk felkerült a
befektetésösztönzési világtérképre is. A neves brit magazin, a Financial Times felmérésébõl kiderül:
Nyíregyháza a világ harmadik legjobb befektetésösztönzési célpontja a „Felemelkedõ Városok” (Rising
Cities) nevû kategóriában. Egy másik felmérés pedig azt derítette ki, a miénk rengeteg szempont alapján
értékelve a 2. legboldogabb megyeszékhely Magyarországon…  (Részletek a 3. oldalon.)
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BARKASZENTELÉS
A SZENTMISÉN

A koronavírus-világjárvány miatt, az egyházmegyei
rendelkezéseknek megfelelõen, egyelõre szünetelnek
a templomokban bemutatott szentmisék. Az új hely-
zethez igazodva ezért a római katolikus hívek a Ma-
gyarok Nagyasszonya-fõplébánia udvarán vasárnap és
a nagyhéten nyilvános, tábori szentmisén vehetnek
részt. Virágvasárnap Csordás Gábor plébános atya
gondolatait hallgathatták meg a plébániaudvaron fel-
állított tábori oltárnál. A barkaszentelés is a szertartás
része volt.

KULTURÁLIS SZOMJOLTÓ:
KIÁLLÍTÁS A TÉRGALÉRIÁBAN

MÛVÉSZETI KÜLÖNDÍJAT
KAPOTT FOTÓRIPORTERÜNK

Múlt hét pénte-
ken online formá-
ban átadták az Író-
nád díj és a Bor-
nemissza-díj elis-
meréseit. A zsûri
mûvészeti külön-
díjjal ismerte el a
Nyíregyházi Napló

és egyben a Város-Kép Nonprofit Kft. fo-
tóriporterének, Szarka Lajosnak a nyíregy-
házi Evangélikus Nagytemplom megújulá-
sáról szóló fotósorozatát.

A Magyarországi Evangélikus Egyház
idén azokat az alkotásokat díjazta, ame-
lyek megjelenése tavaly az evangélikus
egyház pozitív megítélését segítette elõ,
legyen az írás, rádiós vagy televíziós anyag,

esetleg interneten publikáció. Az Írónád
díjra evangélikus kötõdésû és/vagy evan-
gélikus médiában megjelenõ alkotással le-
hetett pályázni, míg a Bornemissza Péter-
díj azoknak szólt, akik mûfaji megkötés
nélkül a világi médiában megjelenõ mun-
kájukkal hívták fel a figyelmet egyházuk-
ra. Az oklevéllel, emlékplakettel és pénz-
jutalommal járó díjat múlt hét pénteken
online formában adta át a hétfõs zsûri, akik
pontozási szempontok alapján értékelték a
mûveket: fotóriporterünk, Szarka Lajos
Bornemissza Péter-különdíjban részesült a
nyíregyházi evangélikus templom megúju-
lásáról szóló munkájáért, amelynek kö-
szönhetõen betekintést nyerhetett az olva-
só Nyíregyháza legrégebbi templomának,
az Evangélikus Nagytemplomnak a meg-
újulásába.

Újra megnyílt a körgaléria a Nyírfa té-
ren. A helyszín adottságainak köszönhe-
tõen a járványhelyzet korlátozásai mellett
is látogathatók a tárlatok, amelyeket ha-
vonta újítanak majd meg. Az elsõ kiállí-
tott darabok H. Németh Katalin grafikus
és Horváth János festõmûvész munkáiból
kerültek ki.

Hosszú évek óta kihasználatlanul állt a
Nyírfa téren a körgaléria, amely mostantól
helyi amatõr és már elismert mûvészek szá-
mára nyújt majd megjelenési helyszínt. A
belvárosi galériának helyet adó teret sze-
retnék a közeljövõben a város egyik uni-
kális, kulturális színterévé tenni – mondta
a Nyíregyházi Televíziónak a város alpol-
gármestere.

sokáig üresen állt. Most, a pandémiás hely-
zetben egy nagyon jó ötlettel álltak elõ.
Mivel ez egy üvegfalú helyiség, lehet mû-
vészeti alkotásokat anélkül megtekinteni,
hogy bemennénk a zárt térbe. A körbejár-
ható kiállítás a „Kulturális szomjoltó” ne-
vet viseli – nyilatkozta dr. Ulrich Attila,
majd hozzátette, a lényeg, hogy bár a kul-
turális intézmények egyelõre kötelezõen
zárva vannak, mégis lehessen kiállított mû-
vekkel találkozni.

H. NÉMETH KATALINÉK
NYITJÁK

Elsõ alkalommal H. Németh Katalin és
Horváth János mûveivel töltötték meg az
üvegfalak mögötti teret, azonban a késõb-
biekben más alkotók munkáiból is tervez-
nek kiállításokat. – A tervek szerint 1-2
havonta cserélõdnének az alkotók és az
alkotások. A pandémiás helyzet elmúltá-
val akár digitális képkeretekben is meg tud-
juk jelentetni az alkotásokat, a benti tér úgy
van kialakítva. Már most többen jelezték,
hogy élnének a lehetõséggel, örülnénk, ha
minél többen kapnának kedvet az alkotá-
saik megmutatásához. Mivel ez nem egy
klasszikus kiállítótér, így valószínûleg más
célközönséget fog megtalálni – hívta fel a
figyelmet az elõnyökre a Magyar Mûvészeti
Egyesület elnöke. A jelentkezõket az egye-
sület saját maga szûri, vagy a webes felü-
leteiken a közönség megítélése alapján jut-
hatnak be a galériába. Sipeki Péter hozzá-
tette, a megjelenésre vágyó mûvészek akár
a közösségi oldalakon indított játékok vagy
vélemények alapján is bekerülhetnek a
galériába.

(Szerzõ: Fehér Attila)

FIGYEL A TÉRRE A VÁROS

– Az önkormányzat ebben az évben je-
lentõs változásokat tervez a környéken,
megcsináltatjuk a lépcsõt, jobban virágo-
sítjuk a teret. A Magyar Mûvészeti Egyesü-
let bérbe kapta ezt a kis körgalériát, ami

Dr. Ulrich Attila

HÚSVÉTOLÁS, RENDHAGYÓ MÓDON NYÍREGYHÁZÁN IS

SÓSTÓI
MÚZEUMFALU

 Minden évben hagyomány, hogy húsvéti rendezvényt
tartanak a Sóstói Múzeumfaluban, ez azonban, csakúgy
mint tavaly, idén is elmarad. Az online térbe költöznek
fel a programok. A Sóstói Múzeumfalu közösségi olda-
lán videókat tekinthetnek meg nagycsütörtöktõl egészen
húsvéthétfõig. Ezek között szó lesz a hímestojás-festés-
rõl, a sárgatúró-készítésrõl, és ilyen módon a locsolko-
dás sem marad el. Mindemellett a locsolkodási szoká-
sokról és többek között a húsvéti rímfaragásról videókat
várnak.

KÁLLAY
GYÛJTEMÉNY

Négy héten keresztül a nyíregyházi Mészáros Józsefné
– Tojásvarázs nevet viselõ kiállításához készült – online
tárlatvezetését tekinthetik meg az érdeklõdõk a Kállay
Gyûjtemény honlapján, valamint Facebook-oldalán. A
nyíregyházi kézmûves 20 éve foglalkozik hímestojás-fes-
téssel, gyûjteménye már 1200 darabot számlál, itt most
500-at mutat be, amelyek 10-féle technikával készültek,
úgymint berzselt vagy ismertebb nevén levélrátétes tech-
nikával, de megtekinthetõ az országban csak megyénkre
jellemzõ beregi aranyporos hímes tojás is.
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FOLYTATÓDIK AZ ARANY ISKOLA FEJLESZTÉSE
Az ezúttal a tanuszoda környékét érintõ újabb munka-

folyamatról dr. Kovács Ferenc polgármester számolt be
közösségi oldalán.

„Nemrégiben arról adtam hírt, hogy egy modern, mû-
anyag borítású szabadtéri kézilabdapálya készül az isko-
la udvarán, a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tor-
naterem Felújítási Programjának részeként. Az intézmény-
ben újabb fejlesztés indul, ami ezúttal a tanuszodát érinti.
A négy és fél évtizedes létesítmény tavaly EMMI forrásból
újult meg, most pedig a medencetér elõtti közlekedõrész
és az uszodai öltözõk teljes körû felújítása indul. A mun-
katerületet ma adtuk át a kivitelezõnek, hogy a BMSK ál-
tal koordinált projekt keretében, bruttó 70 millió forint-
ból, várhatóan három hónap alatt modernizálja ezt a részt.
Így szeptembertõl minden szempontból méltó körülmé-
nyek között folytatódhat az úszásoktatás a sok neves spor-
tolót adó intézményben!”

Nyíregyháza a világ harmadik legjobb befektetésösz-
tönzési célpontja – derül ki a Financial Times felmérésébõl.
A brit magazin tõkeáramlásokkal és befektetésekkel foglal-
kozó részlege évrõl évre elemzi és rangsorolja a befektetési
szempontból legvonzóbb városokat különbözõ kategóriák-
ban. Nyíregyháza elsõ ízben került be a neves lap „Felemel-
kedõ Városok” (Rising Cities) nevû kategóriájába, rögtön a
3. helyre. A lap számos tényezõt vizsgál az egyes kategóri-
ák összeállításakor, mint például helyi gazdaságfejlesztést,
a befektetésösztönzést elõsegítõ intézkedéseket, az ezt se-
gítõ helyi szervezetek meglétét, vagy az elmúlt években
végrehajtott gazdaságfejlesztést szolgáló fejlesztéseket.

Dr. Kovács Ferenc polgármester múlt hét csütörtökön tar-
tott online sajtótájékoztatóján elmondta, nagyon örül a fel-
mérés eredményének, ami megerõsíti, hogy Nyíregyháza
több szempontból is ideális helyszíne az új befektetéseknek.

LÉNYEGES A MUNKAHELYTEREMTÉS
– Fõ prioritás kezdetektõl a színvonalas, munkahelyte-

remtõ beruházások vonzása és ösztönzése. Az erre való
felkészülés folyamatos volt az elmúlt tíz évben. De az is
kiemelt célunk, ha a nyíregyházi diákok végeznek a ta-
nulmányaikkal és szeretnének visszajönni, akkor tudjunk
olyan feltételeket biztosítani, hogy itt telepedjenek le, s
alapítsanak családot, mert a város jövõje ezen múlik. Eh-
hez pedig nagyon fontos, hogy legyenek színvonalas mun-
kahelyek, ahol elhelyezkedhetnek.

ELÕRELÉPÉS MINDEN SZEMPONTBÓL
– Számba vettük, mi szükséges

ehhez és három fõ dolgot azonosí-
tottunk. Meg kellett teremteni az
ösztönzési, szabályozási rendszert
és a pénzügyi hátteret. Kellett egy
szervezet, amely mindezt mene-
dzseli és persze befektetési terület
is szükséges volt. S mindhárom te-
rületen nagyot léptünk elõre. Ehhez
egy jó stratégia és a konkrét lépé-
sek, valamint infrastrukturális beru-

házások tucatjai kellettek. Ezért született meg a város
befektetésösztönzési stratégiája és akcióterve. Beruházás-
ösztönzési rendeletet alkottunk, amely lehetõvé teszi, hogy
az önkormányzat pénzbeli támogatást biztosítson a mun-
kahelyteremtõ beruházások megvalósításához. Az elmúlt
évi költségvetésben 300 millió forintot biztosítottunk erre.
Az Ipari Park Kft. és az EDC Debrecen között megvalósult
egy éves együttmûködés, ami egy komoly tanulási folya-
mat volt. Elmondható, hogy ma már minden szempontból
megfelelõ szinten és felkészültséggel tudjuk fogadni a be-
fektetõket – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc.

ÚJ IPARI TERÜLET JÖN LÉTRE
Nyíregyházán folyamatban van a Déli Ipari Park bõví-

tése, az elsõ ütemben 56 hektárral, amely által új ipari

A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT NYÍREGYHÁZA
BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI SZEMPONTBÓL DOBOGÓS A VÁROS

terület jön létre. Az önkormányzat, az MFB-vel partner-
ségben létrehozta a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapot és
a Nyíregyházi Városi Alapot 5 és fél, valamint 5 milliárd
forintos tartós, felülrõl nyitott pénzügyi keretekkel, szin-
tén a beruházások megvalósításának elõsegítéséhez. A
Városfejlesztési Alap – melynek az elõkészítése zajlik –
pénzügyi eszközként hosszabb távon tervezhetõ finan-
szírozást biztosíthat a hagyományos, uniós források fel-
használásához. Ennek az egymásra épülõ konstrukció-
nak a célja: a foglalkoztatást segítõ vállalatok letelepe-
désének, fejlesztéseinek támogatása, prosperálásának
elõsegítése.

ALAPVETÕ AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Az utóbbi években a gazdaságfejlesztés és a befektetés-
ösztönzés érdekében számos, egymásra épülõ, stratégiai
lépést tett a város. Ennek egyik része volt a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése, hiszen a megközelíthetõség alap-
vetõ szempont a befektetni szándékozók döntésénél. Az
elkerülõ út továbbépítése mellett számos, meghatározó
jelentõségû út megújult, több új körforgalom, modern cso-
mópont épült.

OTTHON ÉREZHETIK MAGUKAT

– Közvetve minden infrastrukturális, turisztikai, kultu-
rális, sportcélú, vagy pl. egészségügyi fejlesztés, a zöldfe-
lület-fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelentõs
nagyfoglalkoztatók „otthon érezzék magukat” a városban,
amit az is alátámaszt, hogy folyamatosan fejlesztenek.
Ennek is köszönhetõ, hogy az iparûzési adó az elmúlt évek-
ben jelentõsen nõtt. A fejlesztések számottevõ része azt
szolgálja, hogy a városlakók, az ide érkezõ turisták, és a
városban gondolkodó befektetõk is jól érezzék magukat –
fogalmazott a polgármester.

ÉLHETÕ, SZERETHETÕ VÁROS
– Nyíregyháza egy élhetõ, szerethetõ város, amit

szintén felmérések igazolnak vissza. A Jobb Veled a
Világ Alapítvány és az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Kutatócsoportja 2020. április 1. és 2021. március
15. között online felmérést végeztek. Az ennek nyo-
mán megrajzolt 2020-21-es „Boldogságtérkép” sze-
rint Nyíregyháza az ország 2. legboldogabb városa a
megyeszékhelyek közül. Egy másik, tíz éven át tartó
tudományos kutatássorozat, az életminõség vizsgála-
ta alapján a nyíregyháziak életminõség-indexe közel
kétszeresére nõtt az elõzõ évtized végére – emlékez-
tetett dr. Kovács Ferenc.

„A JÓ DOLGOKRA KELL FÓKUSZÁLNI”
A városvezetõ online sajtótájékoztatóját úgy zár-

ta, ebben az évben már három jó hír, elismerés érke-
zett:  a Financial Times pozitív értékelése, a máso-
dik, hogy a megyeszékhelyek között Nyíregyháza az
ország 2. legboldogabb városa, míg szintén jólesõ,
az elõzõ évek tudatos munkáját visszaigazoló kitün-
tetés volt, hogy az Art is Business Kulturális Turiz-
mus-díjat Nyíregyháza érdemelte ki. – Mindig azt
vallottam, hogy a jó dolgokra kell fókuszálni. Arra,
micsoda történelme van ennek a városnak, milyen
lehetõségeket ad Nyíregyháza, és milyen kedves,
vendégszeretõ emberek élnek itt. Ez nagy érték az itt
élõknek, de a befektetésösztönzés szempontjából is.
A Financial Times elismerésére egyfajta elsõ lépés-
ként tekintünk, amely hozzájárulhat a város hosszabb
távú céljainak eléréséhez, de a legjobb visszaigazo-
lás az új befektetõk érkezése, hiszen jelenleg is foly-
nak a tárgyalások több, beruházási lehetõség iránt
érdeklõdõ céggel.

A polgármester a hírt kommentálva szerkesztõségünknek hozzátette, a jelentõs, már itt mûködõ nagyfoglalkoztatók
is jól érzik magukat Nyíregyházán, aminek egyértelmû jele, hogy folyamatosan fejlesztenek. Kiváló, élõ a kapcsola-
tuk a városvezetéssel, az önkormányzat pedig figyelembe veszi igényeiket. (Légifelvételünk az új nyugati elkerülõ

mellett fejlõdõ ipari parkot mutatja, mely szép példája az infrastruktúra és a beruházások bõvülésének.)

Dr. Kovács Ferenc
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A 25. A 27-BÕL: KONDIPARK SZÜLETETT A STADION UTCÁN IS
FRISS ÜLTETÉSÛ JAPÁN DÍSZCSERESZNYEFÁKKAL IS ZÖLDÜLT A KÖRNYÉK

Dr. Kovács Ferenc polgármester kedden szemlézte a
legújabb szabadtéri kondiparkot, a Stadion utcán. Sike-
resen pályázott Nyíregyháza a „Nemzeti Szabadidõs –
Egészség és Sportpark Program”-ra, melynek keretében
kilenc új „D” típusú sportparkkal bõvült városszerte a
mozgási lehetõség. Ezek mindegyike 15 elembõl álló,
150 négyzetméter alapterületû szabadtéri kondipark gu-
miburkolattal és akadálymentes megközelítéssel. Eze-
ken túl további 2 új 200 méteres futókör is elkészül
májusig Nyírszõlõsön és a Malomkertben. A város fásí-
tási programja keretében pedig 5 elõnevelt japán dísz-
cseresznyefát ültettek el a legújabb kondipark mellett.
A fásítási programmal kiegészült zöldfelület-fejlesztési
programhoz évek óta számos helyi vállalkozás, civil szer-
vezet és magánszemély is csatlakozott már.

A Stadion utcaival (a nyírszõlõsi és malomkerti ápri-
lisi átadását követõen) a város 27 helyszínén használ-
hatják a nyíregyháziak a szabadtéri sportparkokat. A leg-
utóbbiak egy pályázat keretében 100, a futókörök 50

százalékos támogatás mellett épülnek meg – ehhez a
szükséges önerõt az önkormányzat saját forrásból biz-
tosítja. A beruházás összköltsége közel bruttó 210 mil-
lió forint. A megvalósítás a harmadik üteméhez érke-
zett, ami azt jelenti, hogy megkezdõdött a 200 méteres
rekortán futókörök kivitelezése Nyírszõlõsön és a Ma-
lomkertben is. A mûszaki átadásuk húsvét után történ-
het meg.

SZÍNES ESZKÖZTÁR, BIZTONSÁGGAL
– A városvezetés hosszú idõ óta nagy hangsúlyt fektet a

szabadtéri sportolási lehetõségek megteremtésére. Látha-
tó, hogy a meglévõ sportparkok kihasználtsága milyen
nagy, a nyíregyháziak rendszeresen használják ezeket, rá-

adásul jelen pandémiás helyzetben biztonságos helyszí-
nek is. Olyan sokféle eszköz van itt, hogy aki erõsebben
szeretne tréningezni, vagy aki csak edzeget, egyaránt meg-
találja a lehetõségeket – nyilatkozta a helyszínen dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

MINDEN KOROSZTÁLYNAK
A sportparkokat jellemzõen iskolák közelébe tervezték,

azonban minden korosztály szívesen használja az eszkö-
zöket, a gyerekektõl a nyugdíjas korúakig. Dr. Kovács
Ferenc polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a jár-
vány idõszakában kifejezetten fontos az immunrendsze-
rünk erõsítése, amelyhez a sportolás is jelentõsen hozzá-
járul. A 9 új kondiparkot (ebbõl Nyírszõlõsön, valamint a
Malomkertben két futópályát is) magában foglaló beruhá-
zás hamarosan a végéhez érkezik.

INGYENES SPORTOLÁS 27 HELYEN
– Egy nyertes pályázatból 9 szabadtéri kondiparkot épí-

tünk, ebbõl négy elkészült tavaly õsszel, egy-egy a Széna
téren és a Continental Aréna udvarán, kettõ pedig a
Jósavárosban. Mostanra újabb három valósult meg, a Sta-
dion utcán, Rozsrétszõlõn és a Kertvárosban, az Óvoda
utcai játszótér mellett. Nagyon fontos, hogy ezzel a prog-
rammal összesen 27 ilyen szabadtéri kondipark lesz elér-
hetõ Nyíregyházán. Ezek 150 négyzetméteres, gumi alap-
zatú, 15 eszközzel felszerelt pályák, melyek ingyenes spor-
tolási lehetõséget biztosítanak mindenki számára – nyilat-
kozta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

TUDATOS ZÖLDÍTÉS
A szabadidõs sportolás kereteinek megteremtése mel-

lett a folyamatos zöldítés is elsõrangú városvezetõi kér-
dés. Nyíregyházán évek óta tudatosan megtervezett, egy-
másra épülõ fejlesztéssorozat megvalósítása zajlik, ennek
része az épített környezetünk korszerûsítése, állagmeg-
óvása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, illetve a
zöldfelületek fejlesztése is.

FOLYTATÓDÓ SOROZAT
– Az egyik fontos szempont az, hogy minél nagyobb

lombkorona-felületet alakítsunk ki a városban. Az idei
évben is folytatódik ez az akciósorozat, a múlt héten a
Bujtoson ültettünk fenyõfaligetet. Most pedig a Stadion ut-
cán vagyunk, az újonnan átadott kondipark környékét sze-
retnénk még egy kicsit parkosítani az 5 darab elõnevelt,
japán díszcseresznyefa ültetésével – mondta a helyszínen
Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

SOKAN CSATLAKOZNAK
A LEVEGÕJAVÍTÓ AKCIÓHOZ

A városüzemeltetõ cég pályázatainak köszönhetõen az in-
tézmények és a városlakók is nagy figyelmet fordítanak kör-
nyezetünk szépítésére. Ez a zöldfelület-fejlesztési sorozat kie-
gészül azzal a fásítási programmal, amelyhez már számos

KONDIPARKOK NYÍREGYHÁZÁN

nyíregyházi cég, vállalkozás és civil szervezet csatlakozott. –
A hosszú ideje zajló faültetések is hozzájárulnak az egészség-
hez a sportolás mellett. Egy kifejlett fa ugyanis rengeteg port
képes megkötni, valamint vizet párologtatni. Így segít abban,
hogy a város levegõje tisztább maradjon – tette hozzá dr.
Ulrich Attila alpolgármester.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÉS KÖRNYEZET
Még 2018-ban indult (jelentõs elõzményekkel) egy pol-

gármesteri program Nyíregyházán, melynek lényege, hogy
a környezetünket szebbé tegyük, többek között elõnevelt
fák ültetésével – mondta el televíziónknak dr. Kovács Fe-
renc. – Nagyon örülök, hogy három év után is nagyon sok
cég, intézmény és magánszemély is csatlakozik hozzá.
Ezeket a fákat a NYÍRVV vásárolta, figyelve rá, hogy egy-
fajta, környezetbe illõ és elõnevelt fa legyen, hiszen a kis
fákból-cserjékbõl kevés maradt meg. Reméljük, néhány
év múlva árnyékot is fognak adni az egyéb, fontos elõ-
nyök mellett. Ezeket most a kondipark mellé tettük, itt ta-
lálkozik ez a két program, az egészséges életmód és az
egészséges környezet.

(Szerzõ: Fehér Attila)

2013–2021 között összesen 27 db szabadtéri kondi-
park épült városszerte
Árpád u. – 11 eszköz
Belváros, Sarkantyú u. – 15 eszköz
Borbánya, Alma u. – 7 eszköz
Borbánya, Tímár u. – 7 eszköz
Bujtosi Városliget – 14 eszköz
Continental Aréna – 15 eszköz
Dohány u. tömbbelsõ – 11 eszköz
Eperjes utca – 15 eszköz
Erdei Tornapálya – 9 eszköz
Jósaváros, Robinson domb – 15 eszköz
Jósaváros, Törpe u. – 14 eszköz
Kemecsei út 29. – 11 eszköz
Kert köz (Malomkert) – 14 eszköz
Korányi köz – 15 eszköz
Krúdy Gy. u. 29. – 11 eszköz

Nyírszõlõs, Kollégium utca – 15 eszköz (2021. áprili-
si átadás)
Oros, Élet u. – 12 eszköz
Óvoda utca (Kertváros) – 15 eszköz
Örökösföld, Fazekas J. tér – 15 eszköz
Rozsrétszõlõ – 15 eszköz
Sóstógyógyfürdõ, Tölgyes u. – 14 eszköz
Sóstógyógyfürdõ, Senior park – 11 eszköz
Sóstóhegy, Igrice u. – 16 eszköz
Stadion u. 40–48. – 15 eszköz
Szántó Kovács J. u. (Malomkert) – 15 eszköz (2021.
áprilisi átadás)
Széna tér – 15 eszköz
Városi Stadion – 13 eszköz
Plusz: az Alkotás utcai játszótéren 3 db, míg a Város-
major utcai játszótéren 2 db fitneszeszköz van elhe-
lyezve.

Az alpolgármester mindkét program elõnyeire felhívta a
figyelmet

A polgármester és a városüzemeltetés ügyvezetõje az
újabb fásításnál
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HAMAROSAN BEFEJEZÕDIK
A KÁLVIN TÉR TELJES FELÚJÍTÁSA

TESTHÕMÉRSÉKLETET MÉR-
NEK A PIAC BEJÁRATÁNÁL
Mint ismert, polgármesteri döntés értelmében a Tokaji

úti Iparcikk Piac (az Autópiac kivételével) március 23-
tól szigorú járványügyi szabályok betartása mellett újból
fogadhatja a vásárlókat. Ehhez tartozik, hogy belépésnél
testhõmérséklet-mérés is történik, mindemellett pedig:

Tavaly novemberben kezdõdött el a Kálvin tér fel-
újítása a NYÍRVV Nonprofit Kft. saját beruházásában
– az önkormányzat Környezetvédelmi Alapja is támo-
gatta –, hamarosan pedig a végére is érnek a munká-
latoknak.

A Benczúr, valamint a Bessenyei terek felújítása után

most megszépül a Kálvin tér is. Dicsõ Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója a Nyíregy-
házi Napló megkeresésére elmondta, az Egyház utca –
Bercsényi utca közötti területen már tavaly kicserélték
az elöregedett burkolatot, új utcabútorokat helyeztek
ki, most pedig a növények is a helyükre kerülnek.

– egykapus beléptetést alkalmaznak a Tokaji út irányából,
– a látogatók száma egyidejûleg nem haladhatja meg a

400 fõt,
– a piac területén kézfertõtlenítõ pontokat alakítottak ki,
– a társaság a piac területén naponta fokozott fertõtlení-

tést végez,
– a piac területén belül a 104/2021. (III. 5.) Kormányren-

deletben meghatározott kereskedelmi üzletek a kormány
által külön rendeletben meghatározott idõpontig tovább-
ra is kötelesek zárva tartani,

– a vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, büfék nyit-
va tarthatnak, azonban vendéget nem fogadhatnak, a
vendéglátóhelyeken – beleértve az üzlet/büfé elõtti te-
rületet – csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.

(Az ünnepi nyitvatartás részletei a 8. oldalon.)

F E L H Í VÁ S
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értel-
mében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatás-
ban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján
kezdõdik.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a
gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába
lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételérõl az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétõl szá-
mított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülõ eljá-
rást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történõ beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történõ iskolai beiratkozások szervezését – figyelem-
mel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erõforrások miniszterének a 2021/
2022. nevelési, illetve tanévre történõ óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás-
ról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza:

1. Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételé-
vel – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történõ beiratko-
zás idõpontjára vonatkozóan.

A beiratkozás idõpontja: 2021. április 15-16.
2. Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/

2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására az elsõ óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év elsõ napján
kerül sor.

A szülõk, gondviselõk a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresõ-
felületen találják meg: https://kir.hu/korzet.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tan-
kötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles
tanuló tanulmányainak külföldön történõ folytatását – a tanköteles gyermek nyil-
vántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2021.
április 9. napján (péntek) 9.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati felhívás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a http://varos-
haza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/ingatlan-berbeadas honlapról. További infor-
máció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfél-
fogadási idõben.
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TÉRFIGYELÕ KAMERÁK A KÖZBIZTONSÁGÉRT
218 ESZKÖZ FIGYELI NYÍREGYHÁZA KÜLÖNBÖZÕ PONTJAIT

Összesen 218 darab térfigyelõ kamera mûködik Nyír-
egyházán. A közbiztonság szempontjából is fontos a há-
lózat, de különbözõ balesetek rekonstruálásában és bûn-
cselekmények felderítésében is sokat segít. Legutóbb már-
cius közepén illegális hulladéklerakókat rögzítettek a ka-
merák.

2002-2003 körül telepítettek elõször térfigyelõ kame-
rákat Nyíregyházára, elsõ körben 12 darabot az állomás
környékére. Ezután bizonyos lakótelepek is bekapcsolód-
tak a hálózatba, az Érkert, Örökösföld, illetve a Huszárte-
lep és a Jósaváros. Az évek alatt folyamatosan bõvült a
hálózat. Miután a belvárosban is kihelyezték a kamerá-
kat, már több mint 218 darab eszköz figyeli Nyíregyházát
és segíti a közbiztonságot.

– Alapvetõen a belvárosban van viszonylag több ka-
mera. A szûk belvárosban egyébként tavalyelõtt lett te-
lepítve ez a rendszer, eddig ilyen ott nem volt. Szép las-
san, de egyre szélesebb körben tudjuk bõvíteni a háló-
zatot a külvárosi részeken is, nem olyan régen például
Nyírszõlõsön telepítettek hat kamerát, de a Tiszavasvári
úti játszóteret is 14 ilyen eszköz figyeli. A fõutak mentén
egyébként vannak olyan térfigyelõ kamerák is, mint pél-
dául a Debreceni úti felüljáró keresztezõdésében vagy a
Vay Ádám körút – Kossuth utcai keresztezõdésben, ame-
lyek alkalmasak rendszámmegfigyelésre is – emelte ki
Bodrogi László, a nyíregyházi Közterület-felügyelet ve-
zetõje.

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK

A nyíregyházi Közterület-felügyelet térfigyelõ kame-
rarendszere nemrégiben illegális hulladéklerakókat is

rögzített a Bottyán utcán. A gépjármûvek rendszáma
alapján a Közterület-felügyelet a megyei kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosz-
tályánál eljárást kezdeményezett az elkövetõk ellen. 
Az ilyen ügyekben is hasznos a városi térfigyelõ ka-
merahálózat.

FOLYAMATOS AZ IGÉNY AZ ÚJ KAMERÁKRA

Jogszabály szerint minden városban a Közterület-fel-
ügyelet javaslatára, az önkormányzat telepíthet kamerá-
kat, de sokszor a lakosság is jelzi a hatóság felé, hogy hova
szeretnének. Ilyen igény van például a Szántó Kovács Já-
nos utca környékén, ahol most kondipark épült, az Uni-
verzum mögötti parkolónál, ahol gyakoriak a koccanásos
balesetek és az Árok utcánál, a háztömbök közötti játszó-
térnél.

TÖBB SZEMPONTBÓL HASZNOSAK

– A kamerák prevenciós jelleggel bíró eszközök, hiszen
mióta mi üzemeltetjük a kamerarendszert 2016 óta, egy ke-
zemen meg tudom számolni, hogy hányszor láttunk bûncse-
lekményre utaló történést, ami miatt értesíteni kellett volna a
rendõrséget. Viszont a rendõrség szinte naponta kér ki tõ-
lünk kamerafelvételeket, hiszen egy-egy bûncselekmény el-
követõinek az útvonala vagy egyéb más fontos körülmény-
nek a kivizsgálása miatt szükség lehet a térfigyelõ kame-
rák felvételére – tette hozzá Bodrogi László.

A térfigyelõ kamerák ezeken túl a közlekedési balesetek
rekonstruálásánál is nagy szerepet játszanak, de a szabály-
talanul várakozó autósokat is látják a rendszeren keresztül.
A közbiztonság szempontjából kiemelten fontos, hogy már
több mint 200 kamera figyeli a város különbözõ pontjait.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

LEKAPCSOLTÁK A TÉR- ÉS DÍSZ-
VILÁGÍTÁST NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az idén
is csatlakozott a „WWF Föld Órája” nem-
zetközi klímavédelmi akcióhoz. Március
27-én (szombaton) 20:30 és 21:30 között
a város több helyszínén lekapcsolták a tér-
és díszvilágítást: a római katolikus temp-
lom díszvilágítását, a római katolikus temp-
lom elõtti szökõkút dísz- és térvilágítását,
a Kossuth tér térvilágítását, a Kossuth-szo-
bor díszvilágítását, a sétálóutcáét, a görög

katolikus templom, az evangélikus temp-
lom, valamint a református templom dísz-
világítását, illetve a Bessenyei tér belsõ tér-
világítását.

Talán még sokan emlékeznek rá, hogy
2012-ben Nyíregyháza elsõként nyerte el
Magyarországon a WWF Föld Órája Fõ-
városa címet a nyíregyháziak elkötele-
zettségének és regisztrációinak köszön-
hetõen.

IDÉN IS LEHET IGÉNYELNI
JÁRDALAPOT A NYÍRVV-TÕL

Tavaly több mint hetvenen kaptak térí-
tésmentesen járdalapot és kavicsot ahhoz,
hogy kerítésük elõtt járdát építsenek a
NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek köszönhetõ-
en. Az igénylõk száma évrõl évre félszáz
felett van, most is bárki élhet a lehetõ-
séggel.

Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-kezelési igazgatója kiemelte, a
közterületi járdaépítéshez szükséges anya-
gokról szóló kérelmeket idén is befogad-
ják, csakúgy, mint tavaly, ehhez a városla-

kóknak papír alapú igényt kell benyújtani
a társasághoz.

A kérelmek kivizsgálásánál minden eset-
ben ellenõrzik a körülményeket, a társa-
ság munkatársa kimegy a helyszínre és
megvizsgálja, hogy jogos-e az igény. Ezt
követõen biztosítják a járdalapot és a hoz-
zá szükséges anyagot. Azonban csak azok-
nak adják a járdalapot és a szükséges alj-
zatot, akiknél az újonnan elhelyezett jár-
dalapok kapcsolódnak már meglévõ járda-
szakaszhoz.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A formanyomtatvány elérhetõ a
www.nyirvv.hu weboldalról. Ezen fel
kell tüntetni az ingatlantulajdonos ada-
tait, elérhetõségét, az ingatlan utcafronti

hosszát, hosszának megfelelõ mennyisé-
gû járdalap darabszámát, valamint a szük-
séges mennyiségû homokos kavics meny-
nyiségét.

FORMANYOMTATVÁNNYAL
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GRAFITCERUZA HELYETT TÛZZEL RAJZOLJA LE A FILMEK
JELENETEIT A NYÍREGYHÁZI ALKOTÓ

Úgynevezett forrasztópáká-
hoz hasonló ceruza és fatáb-
lára égetett rajzolat – mini-
mum 20 órát is dolgozik egy-
egy alkotásán a nyíregyházi
Huszti Valéria, aki igazán kü-
lönleges ágát választotta a mû-
vészetnek. Nyírfalemezen, fa-
égetéssel kelti életre filmek
ikonikus jeleneteit és alakjait.
Azt vallja, alkotni valamit, va-

lami egyedit és különlegeset, számára ezt jelenti a pi-
rográfia, a tûzégetés mûvészete.

A nyomorultak címû, 2012-es filmdrámából Cosette
portréja, vagy éppen a Csillagok háborúja egyik birodal-
mi rohamosztagosának elképesztõen élethû mása. Több
tucat alkotás dicséri már Huszti Valéria keze munkáját,
aki nemcsak filmjeleneteket rajzol le tûzégetéssel, hanem

lik vissza. Édesapja akkoriban rengeteget égetett fába csa-
ládjának és saját kedvtelésére. Tõle  leste el a technikát,
ami – mint mondja – már akkor meghódította a lelkét.

– Ténylegesen 8 évvel ezelõtt, 2013-ban kezdtem el
a pirográfiával foglalkozni, technikájának fortélyait pe-
dig autodidakta módon sajátítottam el, és azóta is igyek-
szem tökéletesíteni. A  pirográfia  (vagy  faégetés) olyan
mûvészeti ág, amelynek során az alkotó az adott képet,
motívumot, szöveget szabad kézzel égeti forrasztópá-
kához hasonló eszközzel vagy akár lencsével összegyûj-
tött napfénnyel is a választott anyagra (általában olyan
természetes anyagok – mint a fa, állatbõr, csont, papír
– díszíthetõk ezzel a technikával). A kezdetekben a leg-
egyszerûbb mûszerrel dolgoztam, ami nem rendelke-
zett hõfokszabályozóval, amit az égetõ mozgatásának
sebességével váltottam ki. Én a legtöbb esetben réte-
gelt nyírfalemezre égetek. Ma már komolyabb készü-
lékkel rendelkezem (Razertip SK), ezen a hõfokot is tu-
dom szabályozni, és ez nagy könnyedséget jelent a tó-
nusok kialakításában, illetve rengeteg hegy/fej közül le-
het válogatni és megtalálni a számodra legmegfelelõb-
bet a kívánt textúra eléréséhez. Szeretnék majd a ké-
sõbbiekben csak ezzel foglalkozni, ez az én célom. Je-
lenleg ugyanis munka után este, esetleg hétvégén van
rá idõm.

ÉRZÉSEKET KELT ÉLETRE
– Az elsõ alkotásom a Les Miserables-bõl (Nyomorul-

tak c. film) Cosette portréja volt még 2013-ban. A ked-
venc alkotásaim egyébként ezek, mert egy falap felületén
megpróbálhatom visszaadni és életre kelteni azokat az
érzéseket, amelyek a szemekben megcsillannak. A kis
Cosette portréját egyébként aztán 8 évvel késõbb, 2021-
ben újra elkészítettem, hogy lássam a fejlõdést. Minimum
100 órát dolgoztam rajta.

ÓRÁKAT DOLGOZIK RAJTUK

– Egy A/4-es kép elkészítési ideje minimum 20 óra,
de imádom az alkotói folyamat minden egyes pillana-
tát. Legkisebb égetésem egy kulcstartó volt, a legna-
gyobb pedig egy 70x100 centiméteres kislány portré,
ami még mindig folyamatban van. Az alkotás elsõ lé-
pése a fa megmunkálása, azaz csiszolása. Miután a szép,
sima felületre szabadkézzel halványan felrajzoltam az
arcvonásokat, kezdõdhet a fa égetése. Egy portré elké-
szítését mindig a szem megégetésével kezdem, ezt kö-
veti a bõr tónusozása és végül a haj textúrájának kiala-
kítása. A hatásosabb kontraszt érdekében a csúcsfények-
nél fehér ceruzát használok.

Valéria képei szerepeltek már kiállításon – az elsõ „A
Tûz Mûvészete” c. kiállításának Nyírtelek Városi Könyvtá-
ra adott helyett, ahol a fába égetett képei mellett egyéb
technikákkal készült munkáit is bemutatták –, késõbb pe-
dig láthatóak voltak a Helyi Mûvészek rendezvényen is.
Leginkább saját kedvére alkot, de jövõbeni tervei között
szerepel saját vállalkozás, esetleg hazai, illetve külföldi
kiállításokon való bemutatkozás is.

Huszti Valéria alkotásai megtekinthetõk a ValeriArt
nevû Facebook-oldalon, valamint a valeriapyrography.
simplesite.com weboldalon is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

készít portrékat és önarcképet is. Az utóbbi ráadásul 2017-
ben az amerikai Jo Schwartz Woodburning Realistic People
c. könyvébe is bekerült már.

A nyíregyházi alkotónak a pirográfiához, mint egyedi
technikához való kötõdése egészen a gyermekkoráig nyú-



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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KRISZTUS SIRATÁSA
A virágvasárnappal kezdõdõ nagyheti szertartások

Jézus földi életének utolsó napjaira, szenvedésére és di-
csõséges feltámadására irányítják a keresztény embe-
rek figyelmét. Erre emlékezve vessünk mi is egy pillan-
tást az 1904-ben felszentelt Samassa-templom Szûz
Mária-oltárára, ugyanis a kereszthajó déli apszisában
elhelyezett oltáron látható két festmény egyikének a té-
mája Krisztus siratása.

Ezt a képet így mutatta be Matuszka Mihály a temp-
lomról készített monográfiájában: a festmény „mélysé-
gével és õszinteségével köti le figyelmünket. A fájdal-
mas anya kezeit tördelve hajlik a megkínzott megváltó
holtteste fölé, arcvonásai és kézmozdulata hû tükrei a
lelkében dúló fájdalomnak. Jobbján sz. János, a szeretet
apostola látható, amint a Szûz Anya fájdalmát osztja,
odahajlásában lelkének egész gyöngédsége és odaadá-
sa ki van fejezve. Elõl, a holttest lábaihoz borulva Mag-
dolna térdepel, kinek arca nem látható ugyan, de moz-
dulata mindent kifejez”. A másik kép címe: „Annun-
tiatio”, vagyis a megtestesülés hírül adása, amikor az Úr
angyala megjelent Názáretben Máriának, aki a méhébe
fogadta a Szentlélektõl Szent Fiát.

A festmények alkotója a kolozsvári születésû Stein
János Gábor festõmûvész, aki a templom felszentelésé-
nek az évében töltötte be a harmincadik életévét. Ta-
nulmányait a berlini festészeti akadémián kezdte, majd
Párizsban folytatta. Tanulmányútja során bejárta Angli-
át, Hollandiát és Belgiumot. Amikor 1900-ban hazatért,

Lotz Károly tanítványa lett a mester-iskolában. 1920-tól
1939-ig az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Is-
kola tanára lett, a mûvészeti anatómia és a kosztümrajz
oktatója. 1905-ben adta ki a Mûvészeti bonctan címû
munkáját, az elsõ magyar anatómiai könyvet, amelyet a
festõnövendékek használtak. A nyíregyházi társszékes-
egyházban látható oltárfestményei mellett felfedezhe-
tõk alkotásai még az Országház éttermében, az egri szé-
kesegyházban és a Kerepesi temetõben is. 1945-ben
Budafokon hunyt el.


