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CSOBBANHATUNK A VÁROSI SPORTUSZODÁBAN IS!

Csütörtökön megnyitotta kapuit a nagyközönség elõtt az Eissmann Városi Sportuszo-
da Nyíregyházán. A létesítmény ezentúl minden hétköznap reggel 6.00 órától délután
14.00 óráig várja a sportolni vágyókat. Az uszodát az érvényben lévõ rendeletek alap-
ján csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezõk látogathatják. Részletek a 2. oldalon.

ÚJRA BEINDUL A SPORTÉLET NYÍREGYHÁZÁN!
Míg a tanévnek hamarosan vége, bezárnak az oktatási

intézmények és kezdetét veszi a vakáció, addig a sport-
rendezvények tekintetében korántsem beszélhetünk szü-
netrõl, pont, hogy most élednek újjá. A pandémia miatti
hosszú kényszerszünet után végre újra válogathatunk a
lehetõségek közül.

Mielõtt azonban rátérnénk ezekre, rögtön két sikerrõl
is be kell számolnunk: az ötödik, mindent eldöntõ mérkõ-
zést vívta a Continental Arénában a Hübner Nyíregyháza
BS és a BKG Príma Akadémia a hétvégén. A tét hatalmas
volt, hiszen a mérkõzés gyõztese az élvonalba juthatott.
Végül a mieink gyõzedelmeskedtek 107-97-re! A röplab-
dás lányaink után így most a kosaras fiúkat ünnepelhet-
jük, immáron bajnokként! De szintén friss hír, hogy kiju-
tott a tokiói olimpiára Helebrandt Máté, így majd a gya-
loglóért is szurkolhatunk az ötkarikás játékok ideje alatt.

NYÁRON IS MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
De jöjjenek a rendezvények: a Mozdulj Nyíregyháza!

online tavaszi idénye (ami ráadásul A legjobb társadalmi

válasz a Covid-19-re kategóriában elismerést kapott a
Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing Tagozatától)
bár május 30-án véget ért, a nyári szünet ideje alatt is el-
érhetõek maradnak majd bizonyos videók, a szervezõk
szeptemberben pedig bíznak a folytatásban, immáron je-
lenléti formában.

MEGNYITOTT AZ USZODA

Csütörtökön megnyitotta kapuit a nagyközönség elõtt
a városi sportuszoda is Nyíregyházán. A június 2-ai
ünnepélyes ceremóniát követõen június 3-tól várják a
sportolni vágyókat minden hétköznap reggel 6.00 órá-
tól délután 14.00 óráig. A több mint 4300 négyzetmé-
teres uszodában egy magas színvonalú 50 méteres, 10
pályás versenymedence és egy 25 méteres tanmeden-
ce  kapott helyet, amelyet a sportolói öltözõkön túl
közönségöltözõk, valamint egy 250 férõhelyes lelátó
tesz teljessé. Az uszodát az érvényben lévõ rendele-
tek alapján a védettségi igazolvánnyal rendelkezõk lá-
togathatják.

VÁR A TÓFÜRDÕ!
Igazi örömhír a természetes vizek kedvelõinek is, hogy

június elsõ felében fokozatosan melegebbre fordul az idõ-
járás, így a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. június 5-én, szomba-
ton 9.00 órától megnyitja a nyíregyházi Tófürdõt! A belé-
péshez nem kötelezõ a védettségi igazolvány megléte.
Minden eszköz, medence és élményelem korlátozások
nélkül használható. Ami pedig a Parkfürdõt illeti: ennek
nyitását a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. június 12-ére tervezi.

KÉT KERÉKEN IS
Újra lesznek többek között kerékpáros rendezvények

is. A koronavírus miatt bevezetett szigorú szabályok fo-
lyamatosan enyhülnek, így szerencsére 2021-ben sem kell
elmaradnia a Bringa Pikniknek. Igaz, nem a megszokott
májusi idõpontban. Ezúttal június 12-én lesz lehetõség
Nyíregyházáról szervezetten áttekerni Tokajba. A 2021-
es Bringa Piknik június 12-én 9 óra 34 perckor a Kossuth
térrõl rajtol rendõri felvezetéssel.

További programok, részletek a lap belsõ oldalain, va-
lamint a nyiregyhaza.hu weboldalon olvashatók.

RITKA MAKIBÉBI SZÜLETETT A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN!

A Madagaszkár szigetén õshonos, kipusztu-
lás szélén álló vörös vari nyíregyházi te-
nyészpárjának utódja a héten átesett élete
elsõ orvosi vizsgálatán, ivarmeghatározás
és egyedi azonosítóval történõ ellátás is
történt.  Az apróság jelenleg 6 hetes s már
a felnõttekhez hasonló ügyességgel mozog
kifutója mászófelületein, és az anyatej mel-
lett már kóstolgatja az édes, lédús gyümöl-

csöket is.
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MELEGEBBRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS, NYIT A TÓFÜRDÕ!
Igazi örömhír a természetes vizek kedvelõinek, hogy

június elsõ felében fokozatosan melegebbre fordul az idõ-
járás, így a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. június 5-én, szomba-
ton 9.00 órától megnyitja a nyíregyházi Tófürdõt!

Jó hír a fürdõzõknek, hogy a járványügyi helyzet mér-
séklõdését, valamint a korlátozások enyhítését követõen
megjelent hatósági ajánlások és állásfoglalások tükrében
a természetes vizû fürdõk esetében a belépéshez nem
kötelezõ a védettségi igazolvány megléte, így a Tófürdõ
esetében sem, annak ellenére, hogy ott két épített meden-

ce is található. Minden eszköz, medence és élményelem
korlátozások nélkül használható. A társaság ennek elle-
nére nagy hangsúlyt helyez a járvány szempontjából is
biztonságos fürdõhasználat megteremtésére, így a már
üzemelõ fürdõikhez hasonlóan ideiglenes, kiegészítõ há-
zirend van érvényben.

AZ ÁRAK NEM VÁLTOZNAK

Az árak a vonatkozó kormányrendelet értelmében
nem változnak, így a 2020. évi díjszabás szerinti belé-
põdíjak vannak érvényben, valamint továbbra is él a
16.00 óra utáni kedvezményes jegyvásárlás lehetõsé-
ge!

A PARKFÜRDÕ A TERVEK SZERINT
JÚNIUS 12-ÉN NYIT

A Parkfürdõ nyitását a társaság június 12-ére terve-
zi, a nyitás pontos idõpontjáról és részleteirõl a ké-
sõbbiekben adnak tájékoztatást.

MEGNYITOTT A VÁROSI SPORTUSZODA
A NAGYKÖZÖNSÉG ELÕTT

Régi vágya valósult meg a vízilabdázóknak és úszók-
nak, valamint a város sportolni szeretõ lakosságának az-
zal, hogy a belvárosban megépült a fedett, modern léte-
sítmény, 50 méteres medencével. A jelentõs kormányza-
ti támogatással, TAO-források felhasználásával egy nyer-
tes pályázat keretében az AQUA SE égisze alatt megva-
lósult beruházás a terveknek megfelelõen, a mûszaki át-
adást követõen az önkormányzat tulajdonába került. A
beruházás összege 3 milliárd volt, melybõl 1,7 milliárd
TAO, a fennmaradó 1,3 milliárd forint pedig EMMI által
biztosított állami forrás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésén döntés
született arról, hogy 2020. augusztus elsejével üzemelte-
tõi tevékenységet támogató közremûködõi megállapodást
köt a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel. A cég
a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges 90 napos pró-
baüzemet lefolytatta. Ennek ellenére a nagyközönség elõtti
nyitást megakadályozta a COVID-járvány második és har-
madik hulláma. Mivel a járványügyi intézkedések meg-
engedték, ebben az idõszakban az úszók és a vízilabdá-
sok végeztek felkészülési munkát a létesítményben.

ÉVTIZEDEKEN KERESZTÜL ÍGÉRTE
A KORÁBBI VÁROSVEZETÉS

Dr. Kovács Ferenc polgármester az átadáson kiemel-
te, a korábbi városvezetés évtizedeken keresztül ígér-
te, hogy megépíti a városi uszodát, ez azonban akkor
nem valósult meg, mostanra viszont igen, és már a vá-
roslakók is birtokba vehetik, sportolóink pedig korsze-
rû körülmények között készülhetnek a versenyekre.

AZ EREDMÉNY SZÁMOKBAN IS MÉRHETÕ

Ennek eredményei számokban is mérhetõek, hiszen a
Nyíregyházi Sportcentrum úszói közül Hadházi Dóra a
budapesti úszó Eb-n 10. idõeredményt ért el 200 pillan-
góúszásban. A Magyar felnõtt OB-n Szurovcsák Ivett 50
és 100 m mellúszásban bronzérmes lett. Az utánpótlás
korosztályban Barna Bianka Dorottya, Tajthi Milán „Hé-
raklész bajnok” válogatott kerettag, Hadházi Dóra „Hé-
raklész Csillag” válogatott kerettag lett.

Az AQUA SE U13-as korcsoportja az észak-keleti baj-
nokságot megnyerte, szintén az észak-keleti bajnokság-
ban az U12 piros csoportjában a lányok szintén diadal-
maskodtak. A megmérettetésnek még nincs vége, hiszen
az U13-as fiúk az Országos bajnokságban play off-ot ját-
szanak.

VÁRI ATTILA: AZ OLIMPIÁN OTT LESZ
A NYÍREGYHÁZI ZÁSZLÓ IS

– Annak idején, már az alapkõletételkor is boldog
voltam, hogy megépülhet ez az uszoda és szeretném
megmutatni majd a vízilabda-válogatott néhány tag-
jának is az olimpia után, nézzék meg, hogy micsoda
úszó fellegvár épült itt ki. Azt megígérhetem, hogy a
Nyíregyházi feliratú zászlót elviszem magammal To-
kióba, az ötkarikás játékokra és kifüggesztjük a mér-
kõzéseken, így ezzel egy kicsit a nyíregyháziak is ott
lesznek majd az olimpián – mondta el a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöke.

AKÁR NEMZETKÖZI VERSENYEK IS

Az új uszodában helyet kapott egy akár nemzetközi
versenyek megrendezésére is alkalmas, 50x25 méter
méretû, 220 centiméter mélységû versenymedence, va-
lamint egy 25 méteres tanmedence, melynek mélysé-
ge 70 és 110 centiméter közötti. Egy 250 férõhelyes
nézõteret, illetve bírói, edzõi, sportolói és közönségöl-
tözõket, valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkokat és
egy versenyirodát is magában foglalt a beruházás.

A COVID idõszak alatt a napelemek is helyükre kerül-
tek egy pótberuházás keretében, amely a gazdaságosabb
üzemeltetést teszi lehetõvé. Beépítették az úszóversenyek
lebonyolításához elengedhetetlen rajtköveket is.

DR. SZABÓ TÜNDE: „CSAK ÁLMODTAM
EGY ILYEN USZODÁRÓL”

– Mint egykori úszó, én csak álmodni tudtam róla,
hogy ilyen körülmények között edzhessek és játszhas-
sak, a mostani sportolóknak viszont mindez a körül-
mény már adott, ami végtelen örömmel tölt el. Bízom
benne, hogy nagy sikereket fognak elérni a jövõben,
a városlakók pedig egészséggel használják majd a
városi uszodát – hangsúlyozta az államtitkár.

A fejlesztés utolsó elemeként a parkosítást végzik a szak-
emberek, hogy egy pihenõparkszerû környezete legyen a
belváros új ékességének.

Csütörtökön nyitotta meg kapuit a nagyközönség
elõtt a városi sportuszoda Nyíregyházán. A június 2-
ai ünnepélyes ceremóniát követõen június 3-tól vár-
ják a sportolni vágyókat minden hétköznap reggel
6.00 órától délután 14.00 óráig.

A több mint 4300 négyzetméteres uszodában egy ma-
gas színvonalú 50 méteres, 10 pályás versenymedence és
egy 25 méteres tanmedence  kapott helyet, amelyet a spor-
tolói öltözõkön túl közönségöltözõk, valamint egy 250
férõhelyes lelátó tesz teljessé. Az uszodát az érvényben
lévõ rendeletek alapján a védettségi igazolvánnyal ren-
delkezõk látogathatják majd.

Dr. Kovács Ferenc, dr. Szabó Tünde, dr. Vinnai Gyõzõ, Vári Attila és a kivitelezõ képviselõje elvágták
a nemzetiszínû szalagot és ezzel hivatalosan is megnyitották a városi uszodát

MEGSZOKOTT SZABÁLYOKKAL

– Az ideiglenes, kiegészítõ házirend nem támaszt a
mindennapi élet során már megszokottaktól eltérõ fel-
tételeket a vendégekkel szemben, ilyenek például a
lehetõség szerinti 1,5 méteres távolságtartás, avagy a
kézfertõtlenítés, medencehasználat elõtti és utáni zu-
hanyozás, melyeknek alapfeltételeit biztosítjuk – ol-
vasható közleményükben.

Képünk még tavaly készült, de hamarosan újra élettel
telik meg a Tófürdõ
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MEGKEZDÕDTEK AZ ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK
A LAKOSSÁGI KÉRÉSEKET IS FIGYELEMBE VETTÉK

Mint ahogyan arról már többször is beszámoltunk, ta-
valy novemberben jelent meg a hír a Magyar Közlöny-
ben, hogy ötmilliárd forint érkezik útépítésre városunk-
ba a kormányzattól. A polgármester akkor úgy nyilatko-
zott, hogy ez a 2013-ban elkezdett infrastrukturális stra-
tégiájuk újabb fontos fejezete, mellyel tovább folytatód-
hat a korábbi, több évtizedes lemaradás ledolgozása.
Persze ahhoz, hogy tovább nõjön az önkormányzati, asz-
faltozott utak száma, az érintett lakóközösségek együtt-
mûködését is kérték. Jó hír, hogy mostanra már a tényle-
ges, szemmel látható munkálatok is elkezdõdtek.

Nyíregyháza több pontján kezdõdtek el az útépítési
munkálatok. Ez annak az ötmilliárd forintos csomagnak
az elsõ üteme, melyet a kormány hazai forrásból adott
támogatásként a városnak.

MEGOLDÓDIK A CSAPADÉKELVEZETÉS IS
A városvezetés figyelembe vette a lakossági kéréseket

is. Javasolni lehetett, hogy hová kerüljön szilárd burkolat.
Õsz végére 18 földút kap aszfaltburkolatot és megoldódik
a csapadékvíz-elvezetés is.

NAGY SZÜKSÉG VOLT RÁ
Vajdabokorban az Ereszalja, Szarka és Cinke utcák kap-

nak aszfaltburkolatot. A kivitelezés a csapadékvíz-elve-
zetés megoldásával kezdõdött, amire az ott élõk szerint
nagy szükség volt.

– Itt tavasszal megállt a hó, a víz, és
amikor kezdett olvadni, ki nem lehetett
menni kocsival – emelte ki Simkó János
lakó.

Néhány utcában saját vízelvezetéssel
próbálkoztak a lakók, de például a Cin-
ke utcában ezt nem lehetett megoldani.

– Sajnos saját csa-
padékvíz-elvezetésre
nem volt lehetõség,
se árok nem volt. A mellettünk lévõ ut-
cákban próbálkoztak saját vízelvezetõ
árokkal, de nálunk az utcafront kialakí-
tásából és a villanyoszloprendszerbõl
adódóan nem volt rá lehetõség – mond-
ta el Bejus János lakó.

Az idõjárástól füg-
gõen se autóval, se gyalogosan nem le-
hetett közlekedni, ezért is volt nagy szük-
ség a beruházásra.

– Nagyon szépen köszönjük, na-
gyon örülünk neki. Száz méterre van
a kövesút, de itt olyan sárban jártunk.
Mire kiértünk a buszmegállóba, tiszta
sár lett a cipõnk – emelte ki Lakatos
Lászlóné.

A JOGI VISZONYOKAT IS RENDEZNI KELLETT
Az elsõ ütembe tartozó 18 utca közül szinte mindenhol

zajlanak a munkálatok, de vannak olyan helyszínek is,
ahol elõször szükséges volt a jogi viszonyokat rendezni.

– Nem egyformák a feladatok, hiszen
vannak olyan szakaszok, ahol a területi
viszonyokat is rendezni kellett. Ezt az 5
milliárd forintos keretet ugyanis csak ott
tudjuk felhasználni, ahol a lakosok
együttmûködnek. Vagyis ha kell a sza-
bályozási szélességhez szükséges föld-
csík a házuk elõtt, azt ingyen adják az
önkormányzat tulajdonába, hiszen az
önkormányzat fogja megépíteni ezt az
utat és utána karbantartani is. Így volt
ez például a Hegedû és a Szamos utcában is. Egyet ki-
emelve: az utóbbi esetében a helyi közös képviselõ vé-
gigjárta a lakókat, hogy adják át a területrészüket. Itt tehát
a kivitelezés a kerítések áthelyezésével kezdõdik – mond-
ta el Pató István, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály osztályvezetõje.

Ezekkel az újabb fejlesztésekkel minden érintettnek fel-
értékelõdik ingatlana, valamint nõ az életminõség és a köz-
lekedésbiztonság a sármentes, egyenletes utakon – emel-
te ki korábban dr. Kovács Ferenc polgármester. Elõrelát-
hatólag a kivitelezési munkálatok ezeken a területeken
õsz végére fejezõdnek be.

EGYRE LÁTVÁNYOSABB A TISZAVASVÁRI ÚTI FELÜLJÁRÓ FELÚJÍTÁSA
Megkezdõdtek az építési munkálatok a Tisza-

vasvári úti felüljárón. Múlt héten az egyes szá-
mú szelvény kibontott gerendáit cserélték le,
négy darab, korszerûbb elemre. A kivitelezõ a
további szelvények bontásával párhuzamosan
végzi a beépítéseket, egyelõre a felüljáró déli,
lezárt részén.

A híd alatt már jól látszik, hogy teljes hosszá-
ban kész az állványzat, a munkálatok pedig sza-
kaszról szakaszra haladnak. A híd felújítását még
2020 õszén jelentették be, április 19-én pedig el-
indult a munka. Az eredetileg 1977-ben átadott
mûtárgy felújítási munkálatait a tervek szerint 2022
augusztusára fejezik be.

Lakatos
Lászlóné

Bejus János

Simkó János

Pató István

Elkezdõdtek a tényleges, szemmel látható munkálatok. Épülnek az új aszfaltutak.
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ÚJ JÁTSZÓTERET KAPOTT A MAGYAR
VÖRÖSKERESZT ANYAOTTHONA

KÉT HÉT MÚLVA INDULNAK AZ ÖNKORMÁNYZAT
NYÁRI TÁBORAI

MESÉS HULLADÉKGYÛJTÕ FALÁDÁ-
KAT ADOMÁNYOZOTT A ROTARY

több turnusban is részt vegyen, ennek viszont már 17 ezer
vagy 19 500 forint a térítési díja – nyilatkozta Jászai Meny-
hért alpolgármester.

Tény, hogy kedveltek és keresettek a nyári táborok. Június
21-tõl augusztus 13-ig több turnusban nyitják a napközis tá-
borokat. Az étkezésért 3 ezer, az utazásért 4 ezer forintot
kell fizetni turnusonként. Azok a gyerekek, akik a tanévben
valamilyen ok miatt kedvezményesen vagy ingyen étkez-
nek, nyáron is így kapnak naponta háromszor étkezést.

SZIGLIGET: A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK
BETARTÁSÁVAL

– A kormányrendelet értelmében üzemelhet Szigliget, és
üzemelni is fog. A járványügyi szabályok maximális betar-
tásával, beoltott pedagógusok és felügyelõk vesznek részt a
táborokban, és ügyelnek arra, hogy a megfelelõ távolságot
és az egyéb rendszabályokat betartsák. Egy turnusban 88
gyereket tudunk táboroztatni, így ez összesen hozzávetõ-
leg 900–1000 gyermek táboroztatását jelenti – tette hozzá.

– Teljes kapacitással üzemel tehát nyáron a szigligeti
tábor. Nem is csoda – fogalmazott az alpolgármester –,
hiszen a gyerekek és a családok is várják, hogy kiszakad-
janak a négy fal közül, és élményekhez jussanak az isko-
lások. 36 ezer forint a szigligeti egyhetes nyaralás, mely
minden költséget tartalmaz. Ebbõl a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülõ gyerekek 10 ezer fo-
rint engedményt kapnak.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Fotó: archív/Kis Vakond Tábor

A Rotary Club Nyíregyháza 35 darab
„mesés” meglepetéssel, vagyis természetes
anyagból készült hulladékgyûjtõ edények-
kel teszi még barátságosabbá a belváros ját-
szótereit és Sóstógyógyfürdõt. Ezek külön-
legessége, hogy gyerekek festették rájuk az
általuk legkedveltebb mesefigurákat. Az
ökokukákat a Rotary Club Szabadság téri
játszóterén adták át múlt héten.

Egy nagy összefogás – EarlyActos,
Interactos gyerekek, a szülõk és rotarysták
keze munkáját dicséri – és adakozás nyo-
mán készültek a színes kukák, majd kerül-
tek gyereknapkor a város több pontjára: az
állatparkba, a múzeumfaluba, a fürdõ te-
rületére és persze a Kazinczy iskolába.

– Ez a projekt még a pandémia elõtt in-
dult. Akkor egyeztettem Diczkóné Untener
Mónikával, az EarlyAct országos megbízott-
jával, aki elmondta, hogy szeretnének nem-
zetközi példa alapján a játszóterekre elhe-
lyezhetõ színes kukákat készíteni. Megmu-
tatták, hogy milyen világvárosokban van-
nak ilyenek, elmondták az elképzeléseiket,

mi pedig örömmel fogadtuk a felajánlást,
hiszen nyilván ez jó Nyíregyházának, mert
ha az ember rájuk néz és a régi mesefigurá-
kat látja rajta, visszatér a gyerekkora, más-
részt pedig egy játszóteret is feldob – fogal-
mazott dr. Ulrich Attila alpolgármester.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Játszóteret kapott ajándékba a Magyar
Vöröskereszt megyei szervezetének anya-
otthona. A másfél millió forintos játszóte-
ret az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus
Egyháza adományozta a szervezetnek, az
udvari játékot készítõ helyi vállalkozó pe-
dig – miután ellátogatott az intézménybe
– felajánlotta, hogy a játszóhely kialakítá-
sát, telepítését és engedélyeztetését finan-
szírozza, ami további 1 500 000 forint ki-
adás lett volna.

Sokszor elõfordul, hogy krízisközpont-
ból vagy másik anyaotthonból kerülnek ide
az ellátottak, akik az ország bármely pont-
járól érkezhetnek és teljesen anonim mó-
don mûködik a befogadásuk. Ebben az
anyaotthonban jelenleg 9 család lakik. A
jelzõrendszeren keresztül sokszor úgy fo-
gadják be az anyákat az intézménybe, hogy
nincs semmijük a saját irataikon kívül, õket
a lehetõ legszélesebb körben próbálják tá-
mogatni. Egy-egy helyszínen másfél évig
lakhatnak, innen vagy saját talpra állnak
vagy pedig egy másik anyaotthonba kerül-
hetnek.

Ezt az intézményt mindemellett is sike-
rült bõvítenie nemrégiben a Magyar Vörös-
kereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezetének. Európai uniós forrásra pá-
lyáztak és a meglévõ épületet így egy 160
négyzetméternyi területtel sikerült kibõví-
teniük. Ebben négy új szobát alakítottunk
ki – tudtuk meg Gurály Edinától, a Magyar
Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szervezetének igazgatójától.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Közel kétezer nyíregyházi gyerek táborozhat nyáron
az önkormányzat által mûködtetett napközis táborban,
illetve újabb 900–1000 diák a balatoni Szigligeti Gyer-
meküdülõben. Gyakorlatilag a vakáció elsõ hetétõl az
utolsóig fogadják az iskolásokat napközis és ottalvós tá-
borokban.

A nyíregyházi önkormányzat a klasszikus két táboro-
zási kategóriát kínálja idén is a nyíregyházi diákoknak
és családoknak. Négy helyszínen napközis tábort, illet-
ve Szigligeten természetesen ottalvós nyaralást hirdettek
meg.

NAPKÖZIS TÁBOROK HELYSZÍNEI
ÉS TURNUSAI:

MÚZEUMFALU  (Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes u.
1.) az 1-2-3-4. turnusban:
1. turnus: 2021. június 21. – június 25.
2. turnus: 2021. június 28. – július 2.
3. turnus: 2021. július 5. – július 9.
4. turnus: 2021. július 12. – július 16.

KIS VAKOND TÁBOR (Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szó-
daház u. 4–6.) az 1-2-3-4-5-6-7-8.  turnusban:
1. turnus: 2021. június 21. – június 25.
2. turnus: 2021. június 28. – július 2.
3. turnus: 2021. július 5. – július 9.
4. turnus: 2021. július 12. – július 16.
5. turnus: 2021. július 19. – július 23.
6. turnus: 2021. július 26. – július 30.
7. turnus: 2021. augusztus 2. – augusztus 6.
8. turnus: 2021. augusztus 9. – augusztus 13.

SPORT- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR (Atlétikai Centrum, Nyír-
egyháza, Tiszavasvári út 4. – volt NYVSC-pálya) az
1-2-3.  turnusban:
1. turnus: 2021. június 21. – június 25.
2. turnus: 2021. június 28. – július 2.
3. turnus: 2021. július 5. – július 9.

JÓSA TÁBOR A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN (Nyír-
egyháza, Benczúr Gyula tér 21.) a 6-7. turnusban:
6. turnus: 2021. július 26. – július 30.
7. turnus: 2021. augusztus 2. – augusztus 6.

SZIGLIGETI GYERMEKÜDÜLÕ

0. turnus: 2021. június 14. – június 18.
1. turnus: 2021. június 21. – június 26.
2. turnus: 2021. június 28. – július 3.
3. turnus: 2021. július 5. – július 10.
4. turnus: 2021. július 12. – július 17.
5. turnus: 2021. július 19. – július 24.
6. turnus: 2021. július 26. – július 31.
7. turnus: 2021. augusztus 2. – augusztus 7.
8. turnus: 2021. augusztus 9. – augusztus 14.
9. turnus: 2021. augusztus 16. – augusztus 21.
10. turnus: 2021. augusztus 22. – augusztus 27.

Évrõl évre újítanak, újabb és újabb elfoglaltságot talál-
nak, egyre több helyszínen. 2021 nyarát a NYÍRVV Non-
profit Kft. dolgozói szervezik és bonyolítják. Jelentkezni jel-
lemzõen az iskolákban kell, majd fizetni és részletes infor-
mációt szerezni a társaság címén és irodáiban lehet. A ha-
táridõk lassan lejárnak, és megtelnek a turnusok.

NAPKÖZIS TÁBOR: AZ ELSÕ TURNUS
TÉRÍTÉSMENTES

– A napközis táborok gyakorlatilag egész nyáron négy
helyszínen érhetõk el a gyerekek számára. Itt közel 1800–
2000 iskolást tudunk táboroztatni. Alapvetõen az elsõ tur-
nus térítésmentes és ingyenes, csak az étkezésért és szál-
lításért kell fizetni, de arra is van lehetõség, hogy valaki
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A CSAPADÉKOS IDÕJÁRÁS MIATT BURJÁNZIK A FÛ
PLUSZ TERHET RÓ A ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZATRA

Nehezen akar beköszönteni a kora nyár, áprilistól szin-
te folyamatosan szeszélyes oldalát mutatja az idõjárás. A
napsütést sokszor felhõk zavarják meg és elered az esõ,
mindez pedig a fû növekedésének igen, a zöldfelület-kar-
bantartásnak viszont nem kedvez, vagyis sokkal intenzí-
vebb ápolást igényelnek ezek a területek.

Júniustól minden évben visszatérõ téma a fûnyírás, hi-
szen a gépek egyszerre nem lehetnek ott minden helyszí-
nen, és amikor az elsõ fûnyírási kör befejezõdik, már kez-
dõdhetne is a másik. Ez persze nem vigasz azoknak, akik
szeretnék, hogy a lakókörnyezetük körüli közterület fo-
lyamatosan rendezett legyen, legalábbis soha ne haladja
meg az optimális magasságot a fû mérete. Nyíregyháza
hatalmas területének gondozása azonban idõigényes fo-
lyamat – hívta fel a figyelmet a NYÍRVV Nonprofit Kft.

VÁROSSZERTE DOLGOZNAK

– Városszerte zajlanak a társaságunk által végzett fû-
nyírási munkálatok. Jelenleg a NYÍRVV Nonprofit Kft. ré-
vén kezelt belterületen található zöldfelület nagysága kö-
zel 2 millió négyzetméter, a külterületeken fenntartott te-
rületeké szintén közel 2 millió, az önkormányzati terület
nagysága pedig másfél millió négyzetméter. Ez már kü-
lön-külön is óriási területet jelent, azonban az olyan esõs
idõszakok, mint amilyennel mostanában találkozhattunk,
hatványozott munkát eredményeznek. Munkatársaink nap
mint nap azért dolgoznak, hogy Nyíregyháza még szebb

és zöldebb város legyen – tájékoztatta a városüzemeltetõ
társaság szerkesztõségünket.

KIEMELTEN KEZELIK
A LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET

– A fûnyírás ütembeosztás szerint történik Nyíregyháza
közterületein, tehát prioritási sorrendet állítunk föl. Az elsõ
ütemben – mindenekelõtt – a frekventált területeken dol-
gozunk, így a belvárosban, a Bujtoson, a játszótereken és
Sóstógyógyfürdõn. A második ütemben a lakótelepeken,
a harmadikban pedig a kivezetõ utak, a kerékpárutak,

valamint az ipari utak mentén, de kiemelten kezeljük a
lakossági bejelentéseket is.

HETI RENDSZERESSÉGGEL
A tájékoztatásból kiderül, az elsõ kategóriába tartozó

területeken (tehát a belvárosban, Sóstógyógyfürdõn stb.)
heti rendszerességgel nyírják a füvet, a másodikban más-
fél-két hetente, a harmadikban pedig 3-4 hetente.

– Az elmúlt idõszak csapadékos idõjárása azonban plusz
terhet ró a zöldfelület-fenntartó ágazatra. Számításaink sze-
rint június elsõ dekádjában a fûnyírási feladatokat megfelelõ
szintre hozzuk – zárták a tájékoztatást.  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: NYÍRVV
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MA FELAVATJÁK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
EMLÉKMÛVÉT

Hétfõn helyére került Nyíregyháza belvárosában, a
Hõsök terén a nemzeti összetartozás emlékmûve, ame-
lyet Bodrogkeresztúrról szállítottak a szabolcsi megye-
székhelyre. A trianoni békediktátum centenáriumára ké-
szült alkotást a Magyar Honvédség szállítójármûve, rend-
õri felvezetés mellett juttatta el a végleges helyére, ahol
ma ünnepélyes keretek között adják át.

Makoldi Sándor szobrászmûvész bodrogkeresztúri mû-
helyében készítette el az emlékmû minden egyes darabját.
Az alkotás végül egy 8 méter átmérõjû, füves dombon – a
tragédiára is utal – foglalta el méltó helyét a Hõsök terén.

TÖBBÓRÁS MÛVELET ELÕZTE MEG

Az elsõ nagyobb feladat az életfa kijuttatása volt a mû-
helybõl, amelyet utána egy daruval emeltek a szállítójár-
mûre. A többórás mûveletet követõen hétfõn este 7-kor
indult meg a konvoj Nyíregyháza irányába, teljes útzár és
rendõri felvezetés mellett. A belvárosba már éjszakai sö-
tétben érkezett az emlékmû, amelyet többek között a ka-

tasztrófavédelem daruskocsija várt a helyszínen. A szob-
rot a levegõben fordították meg két daru segítségével, majd
a már korábban elkészült helyére emelték, és rögzítették.
A folyamatot a késõi órák ellenére több járókelõ is végig-
követte. A szállítási és elhelyezési folyamatot az elejétõl
fogva végigkövette és segítette dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester.

KÉTTONNÁS
ALKOTÁS

– Azt, hogy az emlékmû vé-
gül a helyére kerülhessen Nyír-
egyházán, óriási munka elõzte
meg. Már maga az elkészítése
is aprólékos volt, az út pedig
Bodrogkeresztúrtól további 3
órát vett igénybe. Ennek a két-
tonnás szobornak, ami a Tria-
non centenáriumának állít em-
léket, tavalyra kellett volna el-
készülnie, de meggátolt minket
a pandémiás helyzet. Most vi-

szont pótoljuk. Az alkotás a nemzeti összetartozás emlék-
mûve, az összmagyarságnak az egybetartozását jelenti, mint

A MAGYAR HÕSÖK EMLÉKÜNNEPE

Május utolsó vasárnapja a magyar hõ-
sök emlékünnepe, melyen azokra a magyar
katonákra és civilekre emlékezünk, akik az
életüket áldozták Magyarországért. A ma-
gyar hõsök napja egy 1924-es törvénycikk
alapján nemzeti ünnep is volt, majd a II.
világháború után, a kommunizmus évtize-
deiben nem tartották meg. A rendszervál-
tozást követõen éledt újra a hagyomány, a
2001. évi LXIII. törvény kibõvítette minden-
kire, „akik a vérüket ontották, életüket koc-
káztatták vagy áldozták Magyarországért.”

ez az életfa is, amely a gyökereitõl, a földbõl való táplálko-
zással indul, és tör az ég felé.

A munkálatokat nagyon sokan segítették, a Magyar Hon-
védség logisztikai szállítóegysége mellett a Borsod és a Sza-
bolcs megyei rendõrség biztosította a szállítást, az elhelye-
zésben pedig többek között a városi tûzoltók is segítettek –
tette hozzá az alpolgármester. A szobrot ma, a nemzeti
összetartozás napján adják át egy ünnepség keretében.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Dr. Ulrich Attila

Nyíregyházán elsõként a Hõsök Teme-
tõjében helyezték el a tisztelet virágait,
csakúgy, mint a pandémia elõtt minden esz-
tendõben. Az ország egyik legjelentõsebb
kegyeleti parkjában a városi és megyei ön-
kormányzat, a kormányhivatal, a honvéd-
ség és a közgyûlést alkotó frakciók képvi-
selõi, valamint Nyíregyháza országgyûlési
képviselõje koszorúztak. A fõhajtás a Hõ-
sök terén, majd az Északi temetõben foly-
tatódott, az I. és a II. világháborús emlék-
mûveknél.

JEGYZET

101
„Nem kell beszélni róla sohasem, de

mindig, mindig gondoljunk reá.” Juhász
Gyula intelme ez, egy évszázaddal
ezelõttrõl, a trianoni békediktátum után,
mikor brutálisan megcsonkították hazán-
kat, a vesztesek táborából a lehetõ leg-
durvábban, jogtalanul, megmagyarázha-
tatlanul. Persze nem õ volt az egyetlen
költõ-író, aki az egész magyarság elvi-
selhetetlen fájdalmát lírába öntötte a vi-
lágháború után. Igen, így sorszám és jel-
zõ nélkül, mert akkor még senki nem tud-
ta, hogy lesz második. „Ez nem béke, ha-
nem fegyverszünet 20 évre” – ez már egy
francia katonatiszt, Ferdinand Foch mar-
sall értékítélete a versailles-i békeszerzõ-
désrõl. Igaza lett, s abban, hogy kitört a
második világégés, nagyjából valóban két
évtizedet követõen, jelentõs szerepe volt
az elsõ utáni féktelenségnek, gõgnek,
amivel például Magyarországot megcson-
kították a most is szabadságról, egyenlõ-
ségrõl, testvériségrõl, tisztességrõl papo-
ló gyõztes nagyhatalmak. Azok, akik a

politikai korrektség nyelvezetét használ-
va ma is egyfolytában büntetnének ben-
nünket. Azok, akik mintha nem ismernék
a bibliai intelmet, Máté evangéliumából:
„Amit tehát szeretnétek, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük, mert ez a törvény,
és ezt tanítják a próféták.” A mi bûnünk
az, hogy még mindig létezünk, a trianoni
országcsonkolás és a kommunista dikta-
túra évtizedei után is. 1926-ban így üzent
Párizsba egy kevéssé ismert költõ, Agyag-
falvi Hegyi István a sorsunkról tollvoná-
sokkal döntõ, „bölcs asztaloknál” ülõ
uraknak, a „gyerekasztaloknál Istent ját-
szó, balga gyermekeknek”: „Ki a végén
sír, az sír igazán! Páris lelke is sírhat még
a szélben És jajgathatja: hol van a ha-
zám?” Tavaly volt a világháborút lezáró
békediktátum centenáriuma, most van az
1920. június 4-i sorstragédia 101. évfor-
dulója. Ma beszéljünk is róla. És mindig,
mindig gondoljunk reá...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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FORRÓ NYÁR A NYÍREGYHÁZI FIATALOKNAK
GRILLPARTI ÉS BICIKLITÚRA, NYÁRESTI KONCERTEK ÉS ÖNKÉNTESKEDÉS IS SZEREPEL A DIÁK-POLGÁRMESTERI IRODA

NYÁRI RENDEZVÉNYEINEK SORÁBAN

PARTNERKÉNT SZÁMÍT RÁJUK
A VÁROSVEZETÉS

Tavaly szeptemberben szomorúan vették tudomásul a
nyíregyházi ifjúsági életet szervezõ Diák-polgármesteri
Iroda tagjai az újabb veszélyhelyzetet, gyorsan váltot-
tak, úgyhogy az elsõ õszi rendezvényt, a városi veréb-
avatót is áttették online térbe. Bemutatkozó videókkal
versenyeztek a veréb osztályok, a filmeket még ma is
láthatják a Facebook-oldalon. A pandémia miatt csak
cseteltek, hetente tartottak megbeszéléseket, és igyekez-
tek elõkészíteni az elsõ programokat. Volt feladatuk bõ-
ven a szeptemberi városi nagyrendezvénnyel kapcsolat-
ban, melynek szervezésében partnerként számít a fiata-
lokra a városvezetés.

A héten végre személyesen találkozott a csapat a Mustárház IITI-ban. Megkezdõdött a munka, gõzerõvel
tervezgetik nyári programjaikat, eseményeiket.

– A legnagyobb esemény egy testvérvárosi találkozó lesz
szeptember 16. és 19. között itt, Nyíregyházán. Több mint
200 vendéget várunk erre az eseményre, több mint 10
testvérvárosból. A cél, hogy megismerkedhessünk külföl-
di fiatalokkal, illetve közösen tervezhessünk programo-
kat, megismerhessük egymás kultúráját és egymás szerve-
zeteinek mûködését – tájékoztatott az õszi eseményrõl
Ecsedi Noémi diákpolgármester.

Folyamatosan várják a fiatalok jelentkezését és érdek-
lõdését a Diák-polgármesteri Iroda Facebook-oldalán, az
Instagramon, illetve e-mailben, valamennyi programra.
A Mustárház a Szent István utca 20. szám alatt található.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA IS HATÁSSAL VOLT A VILÁGJÁRVÁNY

hanem a 9–11. évfolyamok alatt is. A tapasztalatok azon-
ban azt mutatják, hogy a diákok szerették az utolsó évek-
re hagyni, ezért is fordulhatott elõ, hogy voltak olyanok
Nyíregyházán is, akiknek még néhány héttel a megméret-
tetés elõtt is hiányzott 40 óra közösségi szolgálat. Ezt pe-
dig most nem volt egyszerû teljesíteni, hiszen több intéz-
mény bezárt, vagy egyszerûen a pandémia miatt nem fo-
gadhatott diákokat – tudtuk meg Bálega Jánostól, a KÖZ-
Pont Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetõjétõl, aki hozzá-
tette, szerencsére ennek ellenére nem tudnak olyan fiatal-
ról, aki emiatt nem mehetett volna érettségizni.

– A Covid-19 világjárvány a közösségi szolgálat gyenge-
ségeit is megmutatta. Fõként abban, hogy bár ezt a közép-
iskolás évek bármely szakában teljesíthetik a fiatalok, a leg-
többen mégis az iskolai év végeztéhez közeledve kezde-
nek el fogadó intézményeket keresni. Ez pedig azért is volt
nehéz, mert a pandémia miatt például a kórház, vagy az
idõseket ellátó intézmények sem fogadhattak diákokat.

SZÉLES A FOGADÓ SZERVEZETEK PALETTÁJA
Nyíregyházán a korábbi években szerencsére széles volt

a fogadó szervezetek listája, a diákok eltölthették a közössé-
gi szolgálatukat szociális intézményeknél, beszélgethettek

idõsekkel, programokat szervezhettek nekik, de ön-
kénteskedhettek a kórházban, állatmenhelyen, állatkertben,
civil szervezeteknél, a médiában, a katasztrófavédelemnél
vagy akár a rendõrségnél is. Most azonban meg kellett újul-
ni, és az innováció jellemezte a közösségi szolgálatot.

– Mivel a kórház és az idõseket ellátó intézmények nem
fogadhattak fiatalokat, ezért a diákok online térben mond-
ták fel a meséket, amiket aztán eljuttattunk az érintettek-
hez. De hasonló volt az is, hogy mivel nem mehettek az
állatmenhelyekre kutyákat sétáltatni, ezért az interneten
gyûjtöttek nekik adományt.

Bálega János azt mondta, a legtöbb fiatal még mindig a
katasztrófavédelem intézményeinél, valamint a polgárõr
egyesületeknél helyezkedik el, de szerencsére széles a
paletta Nyíregyházán, aki itt fiatal, az legalább 50 fogadó
intézmény közül választhat.

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületnél minden hétköznap
lehet érdeklõdni a fogadó intézményekrõl.

Elérhetõségük: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
Nyitvatartás: minden hétköznap 13.00–18.00 óra.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Kutyasétáltatás, idõsek látogatása, rendezvények szer-
vezése. Csak néhány azon területek közül, ahol teljesíte-
ni lehet a kötelezõ 50 órás közösségi szolgálatot a kö-
zépiskolás diákoknak. Persze, a koronavírus-világjárvány
itt is éreztette hatását, igazodni kellett a megváltozott
körülményekhez, ami az online világ felé mutatta az új
irányt.

A 2016. január elseje után érettségizõk már csak akkor
kezdhették és kezdhetik el a vizsgázást, ha igazolni tud-
ják, hogy legalább 50 órát önkénteskedtek, úgynevezett
közösségi szolgálatban. Ez olyan feladat lehet, amely so-
rán a diákok minden anyagi érdektõl mentesen, társadal-
milag hasznos, valamely közösség javát szolgáló tevékeny-
séget végeznek, legyen az egészségügyi, szociális terüle-
ten, vagy a civil szférában.

TERÜLETEK, AHOL TELJESÍTENI LEHET A
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT:

a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelmi,
f) polgári és katasztrófavédelmi,
g) közös sport- és szabadidõs tevékenység óvodás

korú, sajátos nevelési igényû gyermekekkel, idõs
emberekkel.

ÚJ IRÁNYVONAL AZ ONLINE
Hiába volt járványhelyzet, idén sem lehetett érettségiz-

ni közösségi szolgálat nélkül, hiszen a tanulók ezt nem-
csak közvetlenül az érettségi vizsga elõtt teljesíthették,

A pandémia utolsó hulláma után rukkolt elõ a Nyír-
egyházi Diák-polgármesteri Iroda közössége a nyárra ter-
vezett programokról, melyek jó része a Mustárházban
zajlik, és valamennyi nyitott esemény. Június 16-án, a va-
káció elsõ napján kezdenek, majd szeptember közepén,
a testvérvárosok fiataljainak találkozójával zárják a sze-
zont.

Június 16-a, a hosszú nyári szünet elsõ napjának dél-
utánján már grillpartira hívják a nyíregyházi fiatalokat a
Mustárházba. A sütögetés célja a 28-ai biciklitúrához ha-
sonlóan a kapcsolatépítés. Az iroda tagjai fellépési lehe-
tõséget is kínálnak tehetséges társaiknak, nyáresti koncer-
tek során, szintén a Mustárház udvarán. Jelentkezõket
várnak e-mailben, Facebookon, illetve az Instagramon. Az
önkéntesség évében állatok körül segédkeznének, és mun-
kát vállalnak a hulladékmentesítésben is, augusztusban.
Szeptemberben tanévindító partit terveznek, szintén a
nyíregyházi diákságnak.

JÚNIUSI PROGRAMOK:

Június 16. – Grillparti
Június 28. – Biciklitúra

– Ezen túl persze még a nyíregyházi fiatalok szûk köré-
nek, tehát a DPI tagjainak székelyföldi utazást szervezünk,
melynek során kapcsolatokat építhetünk, illetve a külföldi
gyakorlatokat átvehetjük tõlük, valamint egy képzést is
biztosítunk, szintén a tagoknak. Ennek során a média, saj-
tó, illetve a közösségszervezés, rendezvényszervezésrõl
sajátíthatnak el tudást – tájékoztatott a Diák-polgármeste-
ri Iroda tagja, Szolyka Levente.
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AKTUÁLIS

KÉT NYÍREGYHÁZI MÁR BIZTOSAN
OTT LESZ AZ OLIMPIÁN!

Hogy mi a közös London, Rió és Tokió között? Hogy
Helebrandt Máté mindhárom olimpiai helyszínen rajthoz
állhat. Londonban és Rióban is teljesítette a versenytá-
vot, most pedig eldõlt, hogy Tokióban is rajthoz állhat.

– Megérkezett a hivatalos értesítés, hogy kijutottam az
olimpiára. A szokásosnál most sokkal nehezebb volt a
kvalifikáció, hiszen a járvány közbeszólt a versenyeket
illetõen, de nagyon boldog vagyok, hogy Japánban is el-
indulhatok – mondta Helebrandt Máté. 

NYIT A SÓSTÓI PIAC
Június 4-tõl (péntektõl) ismét várja az érdeklõdõket a

nyári Sóstói Piac délután 16 órától napnyugtáig új hely-
színen, a Blaha Lujza sétányon kialakított piactéren.

Az immár hatodik éve megrendezendõ Sóstói Piac idén
is hetente öt napon át (szerdától vasárnapig) lesz nyitva, a
helyi termelõk, ipar- és népmûvészek által kínált porté-
kák széles kínálatával.

LESZ ZENE SÓSTÓN IS

A vásársorozaton 3 tematikus értékesítési kör váltja egy-
mást alkalomról alkalomra. A Búza téri piac árusai, az
„Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület iparmûvész és nép-
mûvész tagjai, valamint a Nyíregyházi Foglalkoztatási Pak-
tum kataszterének tagjai színesítik a sóstói délutánok han-
gulatát.

A Sóstói Piac kísérõrendezvényeként június 16-tól pe-
dig újra élvezhetjük a „Zene Sóstón” fellépõinek elõadá-
sait.

A nyíregyházi gyalogló az 50 kilométeres távon áll rajt-
hoz. Gyaloglóknál május 31-ig tartott a kvalifikációs idõ-
szak, és Máté olyan helyen van a világranglistán, mely
olimpiai részvételt ér. Az atléta jó formában van, és bízik
abban, hogy sikerül jó eredményt elérni a játékokon.

Tarjányi István

A nyíregyházi sportolók közül rajta kívül a kere-
kesszékes vívó, Tarjányi István tokiói részvétele biz-
tos, õ a paralimpián indul. 

(Szerzõ: Dankó László)Helebrandt Máté
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ÚJRA VANNAK RENDEZVÉNYEK:
KEDVEZNEK A SPORT ÉS A KULTÚRA SZERELMESEINEK IS

KÓRUSFESZTIVÁL ÉS MESTERKURZUS
IDÉN ONLINE ESEMÉNYEN SZÓL A CANTEMUS KÓRUSMUZSIKA

Nagy szerencsétlenséget hozott a 13-as szám a Cante-
mus Kórusfesztivál szervezõinek és résztvevõinek, hiszen
2020-ban a pandémia miatt elmaradt a XIII. Cantemus
Kórusfesztivál és Mesterkurzus. Idén azonban bepótol-
ják, június 20-tól július 10-ig online eseményen találkoz-
nak és énekelnek az énekkarok a Fülöp-szigetektõl Taj-
vanon át Japánig. Nem a világ érkezik hozzánk, hanem
az online térben mi láthatunk bele a nagyvilág kóruskul-
túrájába.

2021. június 20-tól július 10-ig a XIII. Cantemus Feszti-
vál és Mesterkurzus Online nagyszerû lehetõséget ad a
kóruszene iránt érdeklõdõknek, hogy az interneten kiváló
koncerteket és szakmai kurzusokat, elõadásokat követhes-
senek. Az online mesterkurzus programjai ingyenesen, egy
regisztrációt követõen a cantemusfestival.org.hu oldalon
lesznek elérhetõk, a június 20-i (19 óra) nemzetközi online
jótékonysági koncertért (melyen Fülöp-szigeteki, tajvani,
orosz, észt, svéd kórusok adnak ízelítõt kórusrepertoár-
jukból) és a június 28-i (19 óra) koncertért (melyen a
Cantemus Vegyeskar, a Pro Musica Leánykar és a
Cantemus Gyermekkar lépnek fel) viszont fizetni kell. Ezek-
re jövõ hét hétfõtõl már lehet jegyeket váltani.

– A június 28-án 19 órától kezdõdõ élõ hangversenyünk
a Kodály teremben az Adorján Gusztáv Emlékhangver-
seny nevet viseli. A kórház igazgatójának emlékére hoz-
tuk létre, az õ emlékének szenteljük – tájékoztatott Szabó
Soma Liszt-díjas karnagy.

MEGTAPASZTALTÁK AZ ORVOSOK, ÁPOLÓK
ÁLDOZATOS MUNKÁJÁT

Az ismert orvos, közéleti ember a Covid áldozata
lett. Megbetegedett a Cantemus Kossuth-díjas karna-

gya, Szabó Dénes, és sok-sok énekes is. Megtapasz-
talták az orvosok, ápolók áldozatos munkáját, és a hála
vezette õket, amikor a koncertek bevételét a Jósa And-
rás megyei kórháznak ajánlották fel. A 28-ai emlék-
hangversenyen a Cantemus Kóruscsalád tagjai szere-
pelnek. Az ott befolyt összegbõl olyan eszközöket vá-
sárol majd a kórház, ami az osztályos gyógyító mun-
kát támogatja.

– Az egyeztetések most zajlanak, hogy milyen eszközt/
eszközöket vásároljunk a felajánlásból. Vagy nagy értékû
EKG-t, vagy 24 órás vérnyomás monitorozására alkalmas
eszközt. Ez természetesen attól is függ, hogy mennyi be-
vétel jön össze. Bízunk abban, hogy a befolyó összegbõl
egy olyan eszközt tudunk vásárolni, amely a kórházunk
belgyógyászati típusú osztályain a napi tevékenységet tá-
mogatja – fogalmazott dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigaz-
gatója.

A pandémia idején – egyéb lehetõségek hiányában –
digitális koncertteremmé alakították a Kodály termet,
mely a jövõben Full HD minõségben sugároz majd
online hangversenyt a koncertterembõl kiszoruló zene-
barátoknak.

JÚNIUS 12-ÉN ISMÉT BRINGA PIKNIK

MI IS AZ A SZTÚPA, NÉZZÜK MEG EGYÜTT!

Nyíregyházán 200 táncossal, 3 zenekarral, sok-sok
közösségi és mûvészeti élménnyel várja az érdeklõ-
dõket a verbunk napja a Sóstói Múzeumfaluban júni-
us 12-én. Ennek célja az UNESCO Szellemi Kulturális
Örökség Jegyzékébe bekerült kultúrelem élménysze-
rû népszerûsítése.

A Zöld Kerék Alapítvány idén is folytatja Tekerj a zöld-
be! programsorozatát. Elsõ helyszínül Birit választották,
ahol egy különleges építmény, egy Gyógyító Buddha
Sztúpa is található. A buddhista építészet egyik jellegze-
tes alakja, úgy tartják, hogy a sztúpa jólétet és harmóniát
hoz a környezõ közösségre, s az ártalmas környezeti erõk
megszelídítésével meggátolja a természeti csapásokat.

Idõpont: 2021. június 5., szombat 9 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér.
Táv: 25 km (oda).

„Kerékpározva fedezzük fel együtt régiónk izgalmas
vidékeit, járjuk be eddig ismeretlen tájait!”

A program a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség,
Tekerj a zöldbe! programsorozatának részeként valósul meg!

Program:
14.00 Táncolj velünk!
Verbunkok, verbuválás, páros verbunk, táncbahívás,
tánctanítás, közös tánc, tájjellegû ételek kóstolása a
Jánkmajtisi, a Jármi és a Tarpai portán.
18.00 Gálamûsor
3 megye verbunkjai és csárdásai a színpadon.
Táncolják:

Bodrog Néptáncegyüttes – Sárospatak
Derecskei Szivárvány és Kikelet Táncegyüttes – De-
recske
Igrice és Ifjú Igrice Néptáncegyüttes – Nyíregyháza
Nyírség Táncegyüttes – Nyíregyháza
Lókötõ, Margaréta és Topogó Táncegyüttes – Nyír-
egyháza
Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes
– Nagyecsed
Szabolcs Néptáncegyüttes – Nyíregyháza
Szatmár Táncegyüttes – Mátészalka

Muzsikálnak:
Szikes Zenekar, Bürkös Zenekar, Lajtorjás Banda

VERBUNK NAPJA A
MÚZEUMFALUBANA koronavírus miatt bevezetett szigorú szabályok fo-

lyamatosan enyhülnek, így szerencsére 2021-ben sem kell
elmaradnia a Bringa Pikniknek. Igaz, nem a megszokott
májusi idõpontban. Ezúttal június 12-én lesz lehetõség
Nyíregyházáról szervezetten áttekerni Tokajba.

2018-ban indult el az elsõ, közel ezer bringásból álló
csapat Nyíregyházáról. A nyírteleki és a rakamazi piknik
pontnál pedig több százan csatlakoztak a túrához. A ren-
dezvény célállomása a kiváló adottságai miatt ismét a To-
kaji Fesztiválkatlan lesz, ahol színes programok várják
majd a megfáradt bringázókat. Az elmúlt években me-
gyehatáron túlról, Budapestrõl, sõt Japánból is volt részt-
vevõ.

Nyírtelek és Rakamaz azért kiemelt csatlakozási lehe-
tõség, mert itt frissítõpontokat is felállítanak a szervezõk.
Ásványvízzel, gyümölccsel és pogácsával pótolhatják a
bringások a 35 kilométeres távon elvesztett kalóriákat.

Nyíregyházán, a Kossuth téren 9:34-kor rajtol majd a
mezõny, elõtte azonban KRESZ kvíz, ügyességi és szóra-
koztató játékok, oldtimerek, kerékpáros divatbemutató,
illetve a népszerû és ingyenes BikeSafe regisztráció várja

az indulókat, a fesztiválkatlanba érkezõket pedig Dj Till
bevonulózenéi fogadják majd.

Emellett más programok is lesznek a katlanban, azon-
ban hogy mik, egyelõre titok. A visszafelé is tekerõket idén
újdonságként Nyírteleknél kedvezményes fagyi party is
várja majd. A 2021-es Bringa Piknik június 12-én 9 óra 34
perckor a Kossuth térrõl rajtol rendõri felvezetéssel.
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AKADÁLYPÁLYA ÉS KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁSOK TÖBB HELYSZÍNEN

GYEREKNAP A HUSZÁR LAKÓTELEPEN

KUTATÓI KÖZPONT LEHET A JÖVÕBEN
A NYÍREGYHÁZI EGYETEM

Együttmûködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi
Egyetem a H-Didakt Kft.-vel a LEGO Education Innovation
Studio munkájához kapcsolódó szakmai fejlesztésekrõl.
A Kelet-Közép-Európa elsõ és egyetlen LEGO stúdiójá-
ban már több mint ötszáz pedagógus sajátította el az in-
novatív oktatási módszert.

Még 2018-ban jött létre Kelet-Közép-Európa elsõ és
egyetlen LEGO Education Stúdiója a Nyíregyházi Egye-
tem, a LEGO gyár és H-Didakt Kft. együttmûködésének
köszönhetõen. Ennek az volt a célja, hogy a legót mint
oktatási eszközt ismertessék meg a leendõ pedagógusok-
kal még az egyetemi tanulmányaik idején. A stúdiót az
egyetem egy olyan munkatársa mûködteti, Szabó József,
aki LEGO nemzetközi akadémiai tréner. Magyarországon
mindössze két ilyen szakember van.

FÉLEZER PEDAGÓGUST KIKÉPEZTEK

– Közel 500 pedagógust már kiképeztünk, és mi szeret-
nénk lenni a LEGO módszertani kutatói központja. Mind-
emellett terveink között szerepel, hogy a pedagógus to-
vábbképzésben is még aktívabb szerepet betöltsünk.
Egyébként a Nyíregyházi Egyetemen a jövõben nem fog
olyan tanító tanár végezni, aki ezt az innovatív oktatási
módszert ne sajátítaná el – magyarázta Vassné prof. dr.
habil. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora.

mai és fejlesztési segítségével tudták elindítani a LEGO
Stúdiót az intézményben. A kapcsolat már évekkel ezelõtt
kezdõdött, a H-Didakt Kft. a LEGO Education magyaror-
szági disztribútora. Az elmúlt évek munkája hasznos és
innovatív volt a részt vevõ felek tapasztalatai alapján, a
LEGO oktatási módszernek számtalan elõnye van.

KÖZPONTBAN A DIGITÁLIS KOMPETENCIA

– Az eszközeinkhez minden esetben tartozik egy digi-
tális platform, arról pedig azt hiszem, nem kell beszél-
nem, hogy a mai iskolapadban lévõ generációnak miért
nagyon fontos, hogy a digitális kompetenciájuk megfelelõ
szinten legyen tartva. Olyan eszközöket és tananyagokat
fejlesztünk az iskolák és óvodák számára, amelyek segítik
az együttmûködési készséget, a digitális kompetenciákat,
a kommunikációs készség fejlesztését és az algoritmikus
gondolkodás fejlesztését is – emelte ki Kopasz Anikó, a
H-Didakt Kft. ügyvezetõje.

Minden eszközhöz tartozik egy jól kidolgozott tananyag,
amit óravázlat szinten megkapnak a pedagógusok. A tan-
anyagok kipróbált, tesztelt feladatok, így még egyszerûbb
dolguk van ezzel a tanároknak. A diákok számára pedig
sokkal érdekesebb a tananyag bemutatása LEGO eszkö-
zökön keresztül.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Természetesen az állatparkban is várták
a gyerekeket a hétvégén. A szokásos
fókashow és a tevegelés mellett plusz
programokkal is készültek. Ingyenes aka-
dálypályát és kézmûves foglalkozást ala-
kítottak ki a parasztudvarban. A legkiseb-
bek figyelmét az egészséges életmód fon-
tosságára is próbálták felhívni, így példá-
ul biciklitekeréssel készíthettek gyümölcs-

levet maguknak. A Sóstói Múzeumfaluban
pedig a családok napjává vált a gyerek-
nap, a nyíregyházi önkormányzat is támo-
gatta ezt a programot, minden résztvevõ
egy kakasos nyalókát kapott ajándékba
vasárnap. Bábszínház és koncert várta a
családokat, valamint kinyitottak a mester-
ségek és ott voltak a mûhelyekben az al-
kotók is.

Nyíregyháza MJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzata programtervének  megfele-
lõen szombaton, a Huszár lakótelepen  meg-
szervezte  gyereknapi  rendezvényét. A ren-
dezvényre  szüleikkel együtt várta a Balogh
Artúr elnök által vezetett RNÖ a  gyereke-
ket,  fiatalokat, melyet kulturális, sport-, ze-
nés elemek és vetélkedõs versenyek színe-
sítettek. Az ünnepeltek, a gyerekek ajándé-
kot kaptak, míg a felnõtteket megvendégel-
ték, az önkormányzatuk erre az alkalomra
1600 darab töltött káposztát rendelt. A dél-
ben induló programon Jászai Menyhért al-
polgármester és dr. Vinnai Gyõzõ, Nyíregy-
háza országgyûlési képviselõje is részt vett.

Jászai Menyhért szerkesztõségünknek el-
mondta: ez a mostani esemény is szép pél-
dája annak a közös munkának, ami  a nem-
zetiségi önkormányzat és a városi ön-
kormányzat   együttmûködésében  zajlik. Az
alpolgármester emlékeztetett, a pandémiás
helyzet ellenére néhány héttel ezelõtt kü-
lön plusztámogatásban részesítette Nyíregy-
háza MJV Önkormányzata a Nyíregyházi
Roma Települési Nemzetiségi Önkormány-
zatot. Az alpolgármester kiemelte, az ese-
mény – melyen sokan vettek részt a lakóte-
lep központjában – kitûnõ alkalmat terem-
tett a találkozásokra, baráti beszélgetések-
re, az együttmûködés elmélyítésére.

HASZNOS ÉS INNOVATÍV

Az együttmûködési megállapodást most a H-Didakt Kft.-
vel kötötte a Nyíregyházi Egyetem, ennek a cégnek a szak-
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CONTITECH FEJLESZTÉSEK: A MÛANYAGIPAR IS FÓKUSZBAN

AZ ELSZÁMOLÁSI IDÕSZAK JÚNIUS VÉGÉN KEZDÕDIK
A Nyírtávhõ még mintegy 1500 lakást fût városszerte.

A fûtési és a használati meleg víz elszámolási idõszaka
június végén kezdõdik, azt követõen pedig lecserélik a
mintegy 17 ezer okosmérõ közül azt a 9 ezret, amelyek
hitelessége ebben az évben jár le.

Az idei fûtési szezon valamivel hûvösebb volt, mint a
korábbi években tapasztalt idõjárás, így a fûtést is koráb-
ban kapcsolták be az idényben. Szeptemberben már több
helyen kérték a szolgáltatást, és a mai napig is mintegy
1500 lakásban használják.

– A fûtési idõszakban olyan meghibásodások, amelyek
súlyos problémát okoztak volna és napokig nem lett vol-
na szolgáltatás, nem fordult elõ. Összességében egy nyu-
godt fûtési szezon után vagyunk, valamivel magasabb
hõfogyasztással – értékelte az elmúlt idõszakot Joó Lász-

ló, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója.

A fûtési idõszak végével az
elszámolásra készülnek majd a
szakemberek. A június 30-ai for-
dulónapon két elszámolás tör-
ténik majd, a szeptember óta
esedékes fûtési idõszak elszá-
molása mellett a használati
meleg víz elsõ féléves elszámo-
lása is. Az igazgató elmondta, a
várakozások szerint az elõleg
részszámlák fedezetet nyújta-
nak majd a befizetésekkel kap-
csolatban. A használati meleg víznél az tapasztalható, hogy
a koronavírus-járvány miatt magasabb a felhasználók me-

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY LETT A NYÍREGYHÁZI GYÁR

Új területeken fejleszt idén a ContiTech Magyarország
Kft. Nyíregyháza egyik nagyfoglalkoztatója számára is
kihívásokkal teli volt a 2020-as év a pandémia miatt, vi-
szont az idei már a fejlõdés és beruházások jegyében te-
lik, összesen négymillió euró értékben. Az eddigi gumi-
ipari tevékenység mellett nyitnak a mûanyagipar, így az
autógyártás felé is. A Nyíregyházi Televíziónak adott exk-
luzív interjúban azt is elmondták: megszerezték a Csa-
ládbarát Munkahely elismerést.

– Szeretnénk azt, hogy amikor belépnek a gyárba, elsõ
kézbõl kapjanak információt a dolgozóink, hogy mi törté-
nik itt, milyen aktuális hírek vannak. Ezt a célt szolgálják
a bejáratnál és több helyen elhelyezett kijelzõk – a
digitalizációs folyamat egy újítását mutatta stábunknak a
gyár elõterében Adorján Zoltán.

EMBERKÖZPONTÚ GONDOLKODÁS

A ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetõje hozzátet-
te, másként is figyelnek a munkatársakra, aminek egyér-
telmû jele, hogy a Continental gyárak összevetésében vi-
lágszerte és az országban továbbra is Nyíregyháza teljesít
a legjobban, az elégedettségi mutatók alapján. Ennek alap-
eleme az emberközpontú cégvezetés, ami a céges kultúra
fontos eleme volt és maradt, amit az is fémjelez, hogy
megkapták a Családbarát Munkahely elismerést, a közös-
ségépítés, az egészségtudatosságot segítõ szûrõprogramok
szervezése, valamint az irodai rugalmas munkavégzés biz-
tosítása miatt is. – Nagyon so-
kat törõdünk a közösségépí-
téssel: családi nap, focibaj-
nokság, horgászverseny, s a
Continental Arénában általá-
ban egy nagyon emlékezetes
év végi buli mind ezt a célt
szolgálja. Ezenkívül, már a
pandémia elõtt is adtunk le-
hetõséget az irodai dolgozók-
nak rugalmas munkavégzésre
(home office), amit meg aka-
runk tartani a járvány után is,
amennyiben van rá igény. S
az egészségünk védelme a
legfontosabb: rendszeres szû-
rõprogramokat szervezünk, ingyenesen segítünk ebben a
kollégáinknak – sorolta Adorján Zoltán.

PANDÉMIA UTÁN FEJLÕDÉS

A rugalmas munkavégzés részben kapcsolódik a
pandémiás idõszakhoz, mely a nyíregyházi gyárat is ki-

hívások elé állította. Az õ piacaikon is visszaesés volt,
ehhez kellett igazítaniuk a termelést és a létszámot, va-
lamint a német tulajdonos döntése alapján át kellett te-
lepíteni a jármûipari tömlõgyártást más magyar telep-
helyekre gazdaságossági szempontok miatt. Az idei
helyzet azonban már biztató, több üzleti egységük kö-
zelíti, vagy meghaladja a világjárvány elõtti szintet, s a
XXI. századi elvárásoknak megfelelõ, csúcstechnológi-
ájú, automatizálás irányába mutató fejlesztéseket ter-
veznek.

NÉGYMILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁS

– Ebben az évben körülbelül 4 millió euró összegben
fogunk költeni beruházásokra, ami közel másfél milli-
árd forint. Ezek már pontosan ilyen technológiák beve-
tésére irányulnak. Olyan automatizált ipari megoldá-
sok felé törekszünk, ami a meglévõ, kézimunka-igényes
tevékenységünket kibõvítik, és ezáltal a fenntartható mû-
ködésünkéhez hozzá fognak járulni – nyilatkozta az
ügyvezetõ.

Az ügyvezetõ hozzátette, a meglévõ gumiipari tevé-
kenység mellett az innováció a mûanyagipart érinti, elõ-
ször a cég történetében. Fröccsöntõ gépsorokat telepí-
tettek, s a jövõben jármûipari mûanyag dugattyúk gyár-
tásával is foglalkoznak majd. A motortartók és váltótartó
alkatrészek az új termékcsalád részei, mellyel az autó-
ipart szolgálják ki. A termelés bõvítése mellett szolgálta-
tásokkal is készülnek, létrehoznak egy laborvizsgálati
központot, részben a hannoveri központból érkezõ be-
rendezésekkel, s ennek jövõbeli akkreditációjával nem-
csak a cégcsoporton belüli, hanem azon kívüli igénye-
ket is ki tudják majd szolgálni.

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK

Adorján Zoltán hangsúlyozta, nemcsak gépekre, beren-
dezésekre van szükség a beruházások során, hanem mér-
nöki, logisztikai, minõségbiztosítási, mûszaki, technikusi
pozíciókra is várnak majd szakembereket. Az ügyvezetõ
kiemelte, a stratégiai gondolkodásból is látszik, hogy
hosszú távra terveznek Nyíregyházán.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

legvíz-fogyasztása, de mivel már ez is több féléves tenden-
cia, így ebben sem éri meglepetés az ügyfeleket.

ELÕZETESEN EGYEZTETETT IDÕPONTBAN

– Az idei legnagyobb projektünk az lesz, hogy 9 ezer
használati melegvíz-mérõt, aminek a hitelessége az idén
jár le, lecseréljük. Nyilván megvárjuk az elszámolási idõ-
szak végét, tehát június 30-át. Ez a projekt akár év végéig
is eltarthat.

Az igazgató elmondta, a cserék érdekében elõzetesen
egyeztetett idõpontban be kell jutniuk majd a felhaszná-
lókhoz. 2013 óta folyamatos az okosmérõs elszámolási
rendszer mûködése Nyíregyházán, az eszközöket 8 évente
kell lecserélni, így legközelebb erre majd csak 2029-ben
kell számítani.                                    (Szerzõ: Fehér Attila)

 Joó László

Adorján Zoltán
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A RÓZSAKERTBEN A VIDÁMSÁGÉ A FÕSZEREP
SZÍNÉSZ ÉS NÉZÕ EGYARÁNT VÁRTA AZ ÚJRAKEZDÉST

Hosszú szünet után végre nézõk elõtt játszhatnak a
Móricz Zsigmond Színház színmûvészei az újjávarázsolt,
gyönyörû Rózsakert Szabadtéri Színpadon. Horváth Lász-
ló Attilával – aki két új színdarabban is szerepel – az ak-
tualitásokról beszélgettünk.

– Felfordult kissé az életetek, hiszen máskor ilyentájt
már az évadzáró társulati ülésre készültök, a nyári pihe-
nést tervezitek. Hogyan élitek meg, hogy ezzel szemben
az idei nyár a munkáról szól?

– Semmiféle averzióm nincs a vezetés döntése miatt.
Nagyrészt kiesett ez az évad, s habár a színház nonprofit
kft., a támogatások mellett a jegyárbevételre is szükség
van. Mi a járvány ideje alatt is tettük a dolgunkat, elkészí-
tettünk nyolc elõadást, de ezek nem, vagy alig kerültek a
nézõk elé. Most jött el az ideje. Sok restanciánk van, pó-
tolni kell bérletes programjainkat, mert õsszel már a kö-
vetkezõ évad indul. Hála Istennek rendelkezésünkre áll
ez a príma, mindennel felszerelt szabadtéri színpad a nagy
nézõterével, ahol egy elõadás három kõszínházit is kivált.
A kamaradarabokat a színpadra felépített ideiglenes né-
zõtér elõtt játsszuk, a takarófalak révén idõben el is lehet
kezdeni az elõadást, nem kell megvárni, míg besötétedik.
Nagyon furcsa, természetellenes világot éltünk meg az-
zal, hogy nem adhattuk elõ a lepróbált, elkészített színda-
rabokat. Harminckilenc pályán töltött év után képtelen
voltam hozzászokni a helyzethez. Olyan volt, mintha egy
író örökké a fióknak írna...

– Kaptok visszajelzést arról, hogy nemcsak ti éhezte-
tek a közönség jelenlétére, de õk is az élõ színházi elõ-
adásokra?

– Akikkel beszéltem, mindannyian azt mondták, nagyon
várják, hogy végre visszatérjünk a régi kerékvágásba, sze-
retnének kimozdulni, felvenni a megszokott életritmust.
Színházlátogatásra a szép nyári esték kiválóan alkalma-

sak, még ha a szabadtéri meg is rostálja a játszandó elõ-
adásokat. A tragédiákkal szemben ugyanis inkább a musi-
calek, vígjátékok számára alkalmas ez a környezet.

– Személy szerint melyik színdarabokban vagy érin-
tett?

– A Tengerennel vannak még elmaradásaink, az Új stí-
lusgyakorlatokból csak három elõadás ment le, és most
próbáljuk A Napsugár fiúkat.

– Olyan partnerekkel érdemes befejezni a színpadi pá-
lyafutást, akikkel szívesen játszik az ember. Horváth Lász-
ló Attilát választottam, hiszen Lackóval rengeteget sze-
repeltünk együtt, õ nagyszerû kolléga, remekül megért-
jük egymást. Puskás Tivadar fogalmazott így jutalomjá-
téka szereposztásával kapcsolatosan...

– Valóban sokszor játszottunk együtt, remekül megértjük
egymást. Többször beszélgettünk már arról, ha majd eljön
az idõ, jó lenne ezt a darabot eljátszani. Örülök, hogy meg-
kaptuk a lehetõséget. Pusi lesz Willie Clark, övé a kiemelt
fõszerep, persze az enyém is jó, én Al Lewist személyesí-
tem meg. Dolgom az is, hogy a poénokhoz feladjam neki a
labdákat, amelyeket õ leüthet. A darab remek, igazi vígjá-
ték, minden bizonnyal jól szórakozik majd a közönség.
Korábban, az 1990/91-es évadban az unokaöcs szerepét
játszottam benne, akit ezúttal Puskás Peti és Rák Zoltán
kettõs szereposztásban formál meg. Akkor Simor Ottó volt
Willie Clark, Al Lewis pedig Bárány Frigyes.

– További érdekesség most a súgó, Vígh Katalin szemé-
lye, aki azon túl, hogy szakmájának kiválósága, jól ismeri
Neil Simon mûvét, mert korábban nemcsak a Simor–Bá-
rány elõadás, hanem az 1974-es magyarországi premie-
ren Feleki Kamill és Balázs Samu súgója is volt.

– Az Új stílusgyakorlatok címébõl ítélve játékos darab
lehet.

– Igen, játékos. Tulajdonképpen nem is akar többet.
Raymond Queneau története néhány mondat csupán, de
ezt kilencvenkilenc stilisztikai formában írta meg. Elõadá-
sunk inspirációját ez adta, Olt Tamás rendezõ elképzelé-
sei alapján Tóth Zolkával és Illyés Ákossal alkottuk meg.
Nem improvizációról, hanem etûdök sorozatáról van szó,
mondhatjuk úgy is, hogy variációk egy témára, különbö-
zõ stílusokban. Könnyed és vidám elõadás lesz, a balettõl
a honfoglaló magyarokig minden elõfordul benne.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Horváth László Attila
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AKCIÓZIK A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET NYÍREGYHÁZÁN
A HULLADÉKKÁ VÁLT JÁRMÛVEK FELDERÍTÉSE A CÉL

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõ-
osztály Közterület-felügyelete június 7–11. között akci-
ót tart. Ennek célja, hogy felderítsék a város közterüle-
tein tárolt hulladékká vált jármûveket, és intézkedjenek
annak érdekében, hogy ezek mihamarabb elkerüljenek
onnan.

Arra kérik a gépjármû-tulajdonosokat, akinek gépjár-
mûve hatósági jelzéssel rendelkezik, de mûszaki engedé-
lye lejárt és a gépkocsit közterületen tárolja:

– szerezzen be közterület-bérleti szerzõdést a közterü-
let kezelõjétõl, melyet egyszer 15 napra kaphat,

– jármûvét mûszakiztassa le, vagy magánterületen he-
lyezze el.

Aki ezeket elmulasztja, azzal szemben a felügyelet a
közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt köz-
igazgatási, hatósági eljárást kezdeményez.

ELÕSZÖR FELSZÓLÍTJÁK A TULAJDONOST

Azon gépjármûvek esetében, amelyek nem rendelkez-
nek hatósági jelzéssel, a gépjármû szélvédõjén elhelye-
zett jegyzõkönyvvel felszólítják az üzembentartót, hogy
10 napon belül szállítsa el a gépkocsit, helyezze forga-

lomba, vagy egyszer 15 napra kössön rá közterület-bérle-
ti szerzõdést. Tíz nap után a közterületen jogszerûtlenül
tárolt gépkocsit a felügyelet elszállíttatja.

TEGYENEK BEJELENTÉST!

A Közterület-felügyelet kéri a lakosságot, ha környe-
zetükben tudnak ilyen gépjármûrõl, tegyenek bejelen-
tést a 06-42/414-118-as éjjel-nappal hívható ügyeleti
telefonszámon, vagy a kozterulet.felugyelet@nyiregy-
haza.hu e-mail-címen.

KÉT SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELÕ
IS BEJELZETT

Tavaly mintegy 60 esetben riasztották a
tûzoltókat ezzel a gyanúval, amelyek kö-
zül 16 esetben valóban történt mérgezés
is. Mindez megelõzhetõ egy szén-mono-
xid-érzékelõ felszerelésével, amelyek aján-
lott listája elérhetõ a katasztrófavédelem
honlapján.

Két szén-monoxid-érzékelõ is jelzett
kedden, Nyíregyházán. Egy Sólyom utcai
társasházi lakáshoz vonultak elõször a sza-
bolcsi megyeszékhely hivatásos tûzoltói, ott
végül nem mutatták ki a szén-monoxid je-
lenlétét, azonban egy Szarvas utcai szoci-
ális intézményben igen, alacsony koncent-
rációban. A beavatkozók biztosították a
helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek
kiérkezéséig, akik a kombi gázkazánokat
lezárták, azok használatát a felülvizsgála-
tig megtiltották.

CSENDES GYILKOS
– Az emberek többsége a téli, a fûtési

idõszakhoz köti ezt a kockázatot, a szén-

monoxid-mérgezést, statisztikáink túl-
nyomó többsége is erre utal, de el kell,
hogy mondjuk, nyáron is fennáll a ve-
szély a vízmelegítõ kazánok miatt arra,
hogy megjelenjen ez a csendes gyilkos
– mondta el Leskovics Zoltán, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság tûzoltósági fõfel-
ügyelõje.

– A megelõzés érdekében évente felül
kell vizsgáltatni ezeket a berendezéseket
és a kéményeket is, illetve ellenõrizni kell
a helyiség levegõellátását. Tavaly mintegy
60 riasztás történt szén-monoxid-mérge-
zés gyanúval, melyek közül 16 esetben
mérgezés is volt, idén, májusig 36 esetbõl
7-ben okozott mérgezést a színtelen, szag-
talan gáz. Fontos tudni, hogy a szén-mo-
noxid-mérgezés leggyakoribb jele a hány-
inger, a fejfájás és a szédülés, tehát ha
ilyen tünetet tapasztalnak, azonnal nyis-
sák ki az ablakokat – tette hozzá a fõfel-
ügyelõ.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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A LEGJOBB SPORTMARKETING MEGOLDÁSOK KÖZÖTT
A MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

ÚJABB BAJNOKCSAPATOT AVATHATTUNK!
GYÕZTEK ÉS FELJUTOTTAK A KOSARASOK!

Az ötödik, mindent eldöntõ mérkõzést vívta a Continen-
tal Arénában a Hübner Nyíregyháza BS és a BKG Príma
Akadémia a hétvégén. A tét hatalmas volt, hiszen a mérkõ-
zés gyõztese az élvonalba juthatott. Végül a mieink gyõze-
delmeskedtek 107-97-re! A bajnok és kupagyõztes röplab-
dás lányaink után így most az eddig másodosztályban sze-
replõ kosaras fiúkat ünnepelhetjük, immáron bajnokként!

A mieink kezdtek jobban, Bazsó és Ubilla remekül ját-
szott, de a másik oldalon a két Nagy rendre betalált. Egyi-
kük végül meg sem állt 41 pontig. De hiába mindez, mert
a Nyíregyháza ezúttal csapatként remekelt. Mohácsi és
Bus is fontos pontokat szerzett, Tóth és Mokánszki nagy
csatát vívott a palánk alatt, Kiss és Szobi remekül védeke-
zett. Az utolsó negyed elõtt közel húsz ponttal vezettek a
Cápák, és mindenki hátra is dõlt. Talán tudat alatt a játé-
kosok is, mert 88-88-nál egyenlített a BKG.

„ERNÕÉRT HARCOLTUNK”

– Nem is emlékszem mi történt az utolsó percekben,
teljesen kiesett. Az egyik idõkérésnél csak azt mondtuk,
Ernõért kell harcolnunk. Sikerült, nagyon boldog vagyok,
mert szinte napra pontosan 10 éve itt lettem junior baj-
nok, most pedig a feljutást ünnepelhetjük – mondta a vég-
sõ dudaszó után Bus Iván, akit a többiek alaposan meglo-
csoltak pezsgõ hiányában izotóniás itallal.

A Nyíregyháza ugyanis erõre kapott, és végül 107-97-
re gyõzött, így az „A” csoportba jutott.

„SAJNÁLOM, HOGY Õ EZT NEM ÉRHETTE MEG”

– 107 pontot kellett dobni a gyõzelemhez. Amikor Sitku
Ernõ egy éve hazahívott, ez volt a célunk. Sajnálom, hogy
õ ezt nem érhette meg – mondta dr. Mohácsi Máté.

Ezt a keretet ugyanis még a tragikusan elhunyt korábbi
élsport-igazgató állította össze. Nem véletlenül ment ki
az érmek átvétele után a csapat azonnal a parkba, Sitku
Ernõ dombormûvéhez.

– Nagyon köszönjük a szurkolóknak a segítséget, sok
energiát adtak nekünk. Kemény párharc volt, teljesen el-
fáradtak a srácok, de igazi hõsök – hangsúlyozta Boris
Maljkovic vezetõedzõ, aki a szezon hajrájában vette át a
csapat irányítását Siska Jánostól.

A csapat vezetése már a jövõt tervezi, a keretet szeret-
nék úgy megerõsíteni, hogy élvonalban is sikeres legyen a
Nyíregyháza.

(Szerzõ: Dankó László)

Sportmarketing díjat kapott a Mozdulj Nyíregyháza!
Az önkormányzat által indított kezdeményezés A legjobb
társadalmi válasz a Covid-19-re kategóriában kapott el-
ismerést a Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing
Tagozatától. Az ingyenes sportolási lehetõség online for-
mában is nagy népszerûségnek örvendett, hetente több
mint tízezres volt az elérése a foglalkozásoknak. Az online
tavaszi idény bár május 30-án véget ért, a nyári szünet
ideje alatt elérhetõek maradnak majd bizonyos videók, a
szervezõk szeptemberben pedig bíznak a folytatásban,
immáron jelenléti formában.

2013 májusában, egy szabadtéri zumbaórával indult a
Mozdulj Nyíregyháza!, most pedig már nyolcéves a törté-
nete. Még az elsõ év novemberében elkezdték bõvíteni a
programját, heti 12 ingyenes foglalkozás közül választ-
hattak a nyíregyháziak, és ez a tendencia azóta is csak
folytatódott, a Covid elõtti félévben már 41 foglalkozással
mûködött.

– Ami az elõzményeket illeti, 2013-ban láttuk, hogy a
szabadtéri zumbának mekkora sikere van, és igazából
onnan jött az ötlet, hogy miért ne folytathatnánk ezt akár
tornatermekben, kibõvítve. Ráadásul Nyíregyházán na-
gyon sok sportág és sok jó szakember van, akik kiválóan

át tudják adni a tudást.  Így tulajdonképpen ezek találkoz-
tak egymással és ebbõl született meg a Mozdulj Nyíregy-
háza! – idézte fel az elõzményeket Hornyák Enikõ, Nyír-
egyháza sportreferense.

MINDIG VAN ÚJDONSÁG

Az ingyenes programsorozatot folyamatosan, fél évrõl
fél évre frissítik, mindig van valami újdonság, ennek is
köszönhetõ, hogy töretlen a népszerûségük az óráknak
még online formában is. A koronavírus miatt most is csak
interneten keresztül lehetett elérni a foglalkozásokat, de
így is hetente 15 alkalommal biztosították a mozgást.

8 ÉV ELISMERÉSE

Ez a megoldás olyan sikeres lett, hogy egy újabb elis-
merést is hozott a városnak, sportmarketing díjat kapott a
Mozdulj Nyíregyháza! A Magyar Marketing Szövetség
Sportmarketing Tagozata által megalapított elismerés cél-
ja, hogy a kommunikációs szakemberek megmutassák és
megismerjék a sportmarketing és sportszponzoráció leg-
kiválóbb hazai kampányait és az abban rejlõ üzleti érté-
ket. A nyíregyházi önkormányzat által szervezett Mozdulj

Nyíregyháza! A legjobb társadalmi válasz a Covid-19-re
kategóriában nyerte el az ezüst díjat.

– Azt gondolom, hogy ez a díj nemcsak a mostani mun-
kát ismeri el, hanem tulajdonképpen a mögöttünk álló
nyolc évét is, ezzel együtt pedig annak az országosan is
példaértékû összefogásnak, hogy egy önkormányzat szí-
vén tudja viselni a sportot, azt, hogy biztosítja az egészsé-
ges életmódhoz való hozzáférést, a mozgáslehetõséget az
itt élõknek. Másodjára adták ezt a díjat, még teljesen új a
Marketing Szövetségnél is a sporttagozat, de nekünk min-
denképpen egy óriási elismerés. Amikor átvettük a díjat,
büszkén vehettük át egész Nyíregyháza nevében – tette
hozzá Hornyák Enikõ.

Heti több mint tízezres az elérése a Mozdulj Nyír-
egyháza! online óráinak, amiknek nemcsak Nyíregyhá-
záról, hanem országszerte más településekrõl és a ha-
tárokon túlról is vannak érdeklõdõi. A tavaszi félév ugyan
május 30-án véget ért, de a nyári szünet ideje alatt is
elérhetõek maradnak majd bizonyos videók, így a kö-
vetkezõ hetekben sem maradnak sportolási lehetõség
nélkül az érdeklõdõk, szeptemberben pedig bíznak ben-
ne, hogy a jelenléti órákat is meg tudják majd tartani.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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KULTURÁLIS ÍZELÍTÕ A VMKK-BÓL
Európai Filmhét
Idõpont: 2021. június 14–18. (hétfõ–péntek)
2021. június 14. 16.45: Az európai film a járvány ide-
jén. Dr. Drabancz M. Róbert bevezetõ elõadása
Részletes program: www.krudymozi.hu 
Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi (Nyíregyháza, Ország-
zászló tér 8.).

Acélmagnóliák – Nõk búra alatt – két részben, a Ve-
res1 Színház elõadásában
Idõpont: 2021. június 18. 19:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Média és lemezbörze
Idõpont: 2021. június 19. 9:00–14:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ kávézójának
terasza (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Soulistic – Malek Andi Gospel Tour
Idõpont: 2021. június 25. 19:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Primavera elõadás
Idõpont: 2021. június 26.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Pál Gyula emlékkiállítás
Idõpont: 2021. július 1.
A kiállítást megnyitja: Balogh Géza festõ, szobrászmûvész.
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.).

Primavera koncert
Idõpont: 2021. július 3.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos képzõmûvé-
szek közös tárlata
Idõpont: 2021. július 7.

Hatvanon innen és túl – Szepessy Béla grafikusmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ: 2021. június 26-ig (keddtõl szombatig,
9.00–17.00 óra között).
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza, Se-
lyem u. 12.) és Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay
Ádám krt. 18.).

Az év természetfotósa 2020 kiállítás

A kiállítást megnyitja: Mészáros Szilárd, a VMKK igaz-
gatója.
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza, Se-
lyem u. 12.).

Bál a Savoyban – a Kalocsai Színház operettelõadása
Idõpont: 2021. július 15. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Megtekinthetõ: 2021. június 27-ig.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Nemzeti összetartozás napja
A Mandala Dalszínház trianoni megemlékezése
Idõpont: 2021. június 5.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Kicsi Gesztenye Klub
Idõpont: 2021. június 6. I. elõadás: 11:00–12:00, II. elõ-
adás: 15:00–16:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Házhoz megy a Zenede! Rocklegendák koncert és ze-
netörténeti elõadás
Idõpont: 2021. június 7. 13:30
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).

Kicsi Nagykövet
Idõpont: 2021. június 13.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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TÖRTÉNELMI SÉTA A HÕSÖK TERÉN
A Hõsök terének már a korábbi névadásai is külön-

bözõ történelmi korszakokba repítenek vissza bennün-
ket. Legelsõ ismert elnevezését még abban az idõben
kapta, amikor a fát árusítók hangja töltötte be a teret:
„fa-piacz”. Ezt követõen a tér reprezentatív épületérõl
elõbb Megyeház, majd Vármegyeház térnek nevezték,
amellyel a település megváltozott közigazgatási szere-
pére is utaltak. Az épületbe lépve láthatjuk a tervezõjé-
nek, Alpár Ignácnak, valamint Kállay András fõispán-
nak a mellszobrát, akinek hivatali ideje alatt épült fel a
megyeháza. Az épület elõtt elhaladók pedig Lónyay
Menyhért és Kállay Miklós miniszterelnökök mellszob-
raira, valamint Kölcsey Ferenc bronzalakjára vethetnek
egy pillantást.

Következõ elnevezését a város itt felállított elsõ köz-
téri szobráról kapta: Bessenyei tér. Ezt a nevet még azu-
tán is megõrizte, miután Kallós Ede szobrát áthelyezték,
a helyén pedig felállították a mai névadás alapjául szol-
gáló köztéri alkotást, Kisfaludi Strobl Zsigmond Hõsök
szobrát. A nagy háborúnak és Szabolcs vármegye mint-
egy hétezernyi elesett hõsének emléket állító monumen-
tális alkotást 1928 októberében, Horthy Miklós kormány-
zó jelenlétében leplezték le.

Bizonyára sokan felhördültek, amikor a tér névadójá-
ul Beloianniszt, a görög kommunista mozgalom mártír-
ját választották, majd a Tanácsköztársaság kikiáltásának
50. évfordulója alkalmából pedig ennek az esemény-
nek állítottak emléket a tér nevének átkeresztelésével.

Mai nevét a rendszerváltozás óta viseli. Itt róhatjuk le
kegyeletünket a m. kir. II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd
gyalogezred Don-kanyarba induló, majd ott elesett ka-
tonái, valamint Vén Zoltán elõtt, akiknek emlékét táb-
lák õrzik a megyeháza épületén. Szintén a téren talál-
ható az ’56-os forradalomnak és helyi mártírjainak em-
léket állító zászlókõ.

Ez a történelmi múltidézés zárul be a mai napon,
amikor leleplezik a nemzeti összetartozás emlékmûvét,
amely elõtt egy pillanatra lehajthatjuk fejünk a trianoni
békediktátumot idézve, majd elmélkedhetünk Wass Al-
bert gondolatán: „Magyarságom a gyökér, mely hozzá-
köt földhöz s nemzethez”.


