
SZAKRENDELÉSEK STREETBALL

4 14

XXVIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM
2021. JÚNIUS 18.

STADIONFEJLESZTÉS

2

ÚJ BÖLCSÕDE

3

TURIZMUS

7

PROGRAMOK

8-9

MEGSZÓLALNAK A SZIRÉNÁK
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség június 22-23-24-én 9.00 órától

a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban található polgári védelmi lakossági riasztó-
és tájékoztató eszközök (szirénák) hangos üzempróbáját végzi, melynek során (30
másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc
szünet, majd újból 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú sziréna-
hang) riadó elmúlt jelzést adnak le. A hangos próba célja, hogy ellenõrizzék a
riasztóeszközök mûködõképességét. A jelzéseket ellenõrzés keretében adják le,
semmilyen veszély bekövetkeztét nem jelzik, a lakosság részérõl semmiféle teen-
dõ nem szükséges.

VAKÁCIÓ!

Kedden véget ért a tanítás az iskolákban, kezdetét vette a közel két és fél hónapos vakáció. Legközelebb
szeptember 1-jén csöngetnek be az oktatási intézményekbe, addig azonban megannyi élmény vár a diá-
kokra a nyári táborokban, kinyitott az összes fürdõ, és programokból sem lesz hiány Nyíregyházán!

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRJA A DIÁKOKAT NYÁRI MUNKÁRA
375 fiatalt fogadnak az önkormányzati intézmények

Nyíregyházán a nyári diákmunka programban. Jelentkezni
olyan 16 és 25 év közötti tanulók tudnak, akik nappali
tagozatos jogviszonnyal rendelkeznek. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében összesen 3900 fiatal dolgozhat a nyári
program keretében 2021-ben.

Június 15-én, kedden indult a jelentkezés a 2021-es diák-
munka programra. Az önkormányzat feladata akkor kezdõ-
dik, miután a diákok beregisztráltak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályánál. Ezt Nyíregyházán a Szabadság tér 2.
szám alatt találják a fiatalok. A diákok két turnusban, 20-
20 napot dolgozhatnak az intézményekben, elsõ körben
július 5-én, hétfõn kezdõdik a program Nyíregyházán.

– A diákoknak elõnyös, ha munkatapasztalatot szerez-
nek, belekóstolnak egy munkahelyi légkörbe és mellette
még pénzt is keresnek. A napi hat órai munkáért hozzá-

vetõlegesen bruttó 75 ezer forint az õ díjazásuk, egyes
ágazatokban, mint például a turizmus vagy a mezõgaz-
daság, ott lehet a teljes nyolc órai foglalkoztatást alkal-
mazni, nyilván magasabb bérért – mondta el kérdésünkre
Jászai Menyhért alpolgármester.

A VÁROS IS TÁMOGATJA
Az állami finanszírozás mellett a nyíregyházi önkor-

mányzat is hozzájárul anyagilag ehhez a programhoz.
Jelentkezni azok a 16 és 25 év közötti diákok tudnak, akik
nappali jogviszonnyal rendelkeznek valamelyik oktatási
intézményben. A tapasztalat azt mutatja, az intézmények
számára is kedvezõ a diákmunka program, a nyári sza-
badságolás idején nagyban megkönnyítik a munkát a fia-
talok. Nyíregyházán összesen kilenc helyszínen lehet
munkát vállalni: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, Eszterlánc Északi Óvoda, Tündérkert
Keleti Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem

Nyugati Óvoda, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
Jósa András Múzeum, Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár, illetve Váci Mihály Kulturális Központ.

– Nagyon népszerû a nyári diákmunka program, már
hetekkel ezelõtt érdeklõdtek, telefonáltak a fiatalok, hogy
idén mire számíthatnak. A diákok már nagyon várják, így
azt javaslom, igyekezzen, akinek komoly a szándéka és
ne hezitáljon a döntéssel, mert ha a mi létszámkeretünk –
ami hozzávetõlegesen 375 fõ – betelik, akkor azt kell
mondanunk a 376.-nak, hogy sajnos nem tudjuk fogadni.

Nyíregyházáról és nyolc, a város vonzáskörzetéhez tar-
tozó településrõl várják a diákokat a nyíregyházi önkor-
mányzat intézményeibe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben összesen 3900 fiatal dolgozhat a nyári program kere-
tében 2021-ben. Mindemellett az önkormányzat biztosít-
ja a nyári étkeztetést a rászoruló diákok számára és meg-
szervezte a táborokat is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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Itt az ideje, hogy Nyíregyháza egy modern, multifunk-
ciós sportarénát kapjon – nyilatkozta a Nyíregyházi Tele-
vízióban dr. Szabó Tünde sportállamtitkár. A város or-
szággyûlési képviselõje hozzátette, a sportolók mellett a
városlakókat is kiszolgálja majd az új létesítmény, mely a
jelenlegi, 1958-as építésû helyén készül, s nagyon fogjuk
szeretni, büszkék leszünk rá. A képviselõ a két héttel ez-
elõtt átadott új, városi uszoda kapcsán azt mondta, fan-
tasztikus, minden igényt kielégítõ létesítmény született,
amit a szakemberek is megerõsítenek.

Ünnepélyesen adták át hivatalosan is rendeltetésének
az új városi uszodát június elején, mely a nyíregyháziak
régi álma volt. S azé a nyíregyházi születésû sportállam-
titkáré is, aki városunk színeiben lett úszóolimpikon. Dr.
Szabó Tünde – aki egyben Nyíregyháza országgyûlési
képviselõje – televíziónknak azt mondta a vízilabda TAO-
ból és kormányzati támogatásból felépült uszodáról, hogy
nem esett nehezére a segítség a megvalósításban, hiszen
egykori versenyzõként tudja, ez mit jelent a sportolóknak,
a szakembereknek, a városlakóknak.

VERSENYKÉPES KÖZEGBEN

Az államtitkár hozzátette, a XXI. század gyermekeit ren-
geteg hatás éri és lényeges, hogy olyan közeget teremt-
sünk számukra, ahová szívesen térnek vissza és töltik el
az idejüket. – Ez egy fan-
tasztikus uszoda. Ha a
szakembereket megkér-
dezzük, õk is úgy nyilat-
koztak, mint a vízilabda
és az úszó szövetség el-
nöke, hogy minden igényt
kielégít, az utánpótlást, a
verseny- és szabadidõ-
sportot egyaránt. S na-
gyon fontos, hogy itt na-
gyon sok gyermek fog
tudni megtanulni úszni –
fogalmazott a képviselõ.

MULTIFUNKCIÓS SPORTARÉNA

Az államtitkár hozzátette, ritka az ekkora sportuszoda
egy belvárosban, s ez a fajta minõség fontos minden sport-
ágban. Ezért is öröm szerinte, hogy Nyíregyházán az el-
múlt években megépült a szintén régóta áhított jégpálya,
az Atlétikai Centrum, tervben van egy tornacsarnok létre-
hozása és hamarosan kezdõdik a Városi Stadion sportaré-
nává építése. Dr. Szabó Tünde maga is sokat járt gyer-
mekkorában és gyermekeivel is a stadionban, ám szerinte
eljárt felette az idõ. – 1958-ban épült ez a létesítmény,
úgyhogy éppen itt az ideje, hogy a város egy multifunkci-

„BÜSZKÉK LESZÜNK AZ ÚJ SPORTARÉNÁNKRA”
DR. SZABÓ TÜNDE SPORTÁLLAMTITKÁR, NYÍREGYHÁZA KÉPVISELÕJE SZERINT AZ ITT ÉLÕKET SZOLGÁLJA MAJD

onális sportarénát kapjon, amely nemcsak a sportot tudja
kiszolgálni, hanem a kultúrát is.

FONTOSAK A NÍVÓS LÉTESÍTMÉNYEK

Az országgyûlési képviselõ tapasztalatai alapján hoz-
zátette, ha a világon befektetõjelölt érkezik egy városba,
az elsõ, hogy megnézi a sportlétesítményeket, azok szín-
vonalát. Ez olyan körülményeket biztosító helyszín lesz,
ahová családok is szívesen járnak. A beruházás a foglal-
koztatás szempontjából is elõnyös, s természetesen a fo-
cinak is kitûnõ lehetõséget teremt, hiszen a leigazolt spor-
tolók több mint a fele labdarúgó, õket is ki kell szolgálni –
emlékeztetett a sportállamtitkár, aki hangsúlyozta: nagyon
fogja szeretni Nyíregyháza lakossága az új sportarénát.

AZ ITT ÉLÕKET SZOLGÁLJA MAJD

– Ez mind az itt élõket szolgálja. Ki fogja szolgálni ter-
mészetesen a sportolókat, sportszakembereket, a nézõket
és olyan szolgáltatást tud biztosítani, amelyet mindannyi-
an nagyon fogunk szeretni. Vallom azt, hogy egy-egy ilyen
beruházás, sportlétesítmény-fejlesztés magával hozza az
utánpótlás-nevelés és az élsport erõsítését. Biztosak lehe-
tünk benne, ahogy meglesz a stadionunk, nagyon büsz-
kék leszünk.

„BÜSZKÉK LESZÜNK RÁ”

Az államtitkár szerint korábbi példákból is lehet látni,
hogy ha valahol megépül egy stadion, a város magáénak
tekinti, s a környezetében megújul, kiépül a szabadidõ-
sport feltételrendszere is. A nyíregyházi aréna körül is lesz
futókör – a sokadik a városban –, s az elképzelések szerint
a fejlesztés közvetetten a teniszcentrum megújulását is
magával hozhatja. – Én kimentem a napokban a stadio-
nunkhoz, hogy úgymond el is köszönjek tõle. De nagyon
sok részébõl tényleg 1958-as látvány köszönt vissza a sta-
dionnak, úgyhogy biztosan nagyon büszkék leszünk az
új, modern sportarénánkra – mondta. A Nemzeti Stadion-
fejlesztési Program beruházása keretében egy minimum
8000 fõ nézõ befogadóképességû  „MLSZ-C”, „UEFA-II” 
minõsítési szintû labdarúgó stadion valósul meg egyéb,
közvetlenül kapcsolódó szabadidõs és sportcélú fejlesz-
tésekkel. A kivitelezés, a bontási munkákkal 2021 júniu-
sában kezdõdik.

Dr. Szabó Tünde

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A stadion számos pontján visszaköszön a régmúlt

Minden igényt kielégítõ uszoda született a belvárosban



FEJLESZTÉS

2021. JÚNIUS 18. 3

BÖLCSÕDE ÉPÜL NYÍRSZÕLÕSÖN
24 FÉRÕHELYES INTÉZMÉNYT ALAKÍTANAK KI A KOLLÉGIUM UTCÁN

24 férõhelyes bölcsõde épül Nyírszõlõsön. A városrész-
ben évek óta nagy az igény egy intézményre, az önkor-
mányzat most 198 millió forintból alakít ki egy korszerû
bölcsõdét a Kollégium utcán. A városvezetés prioritás-
ként tekint az oktatási-nevelési intézmények felújítására,
bõvítésére és kialakítására, az elmúlt idõszakban korsze-
rûsítették az összes önkormányzati bölcsõdét és óvodát.

A látványterveken is jól látszik, hogy egy modern és
korszerû, de mégis zöldövezetben kialakított bölcsõdét
fognak építeni Nyírszõlõsön. A jelenleg még üresen álló
telken tartott sajtótájékoztatót az épülõ intézményrõl dr.
Kovács Ferenc polgármester és Jászai Menyhért alpolgár-
mester, valamint Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje. A városüzemeltetési társaság lett nyertes pá-
lyázóként a beruházó, a késõbbiekben pedig a bölcsõde
üzemeltetõje.

– A feladat egyértelmû, a Nyírszõlõsön élõ, 0–3 év
közötti gyerekeket nevelõ szülõk számára a család- és
munkahely-támogató tevékenységet kell segíteni. Ez a
bölcsõde minden bizonnyal eleget tesz ennek az elvá-
rásnak –  mondta Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

10 ÉVES IGÉNY

Nyírszõlõs központja viszonylag távol, 10 kilométerre
helyezkedik el Nyíregyháza központjától, ezért is van már

ÜGYFÉLPONT NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-

dináló és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV Zrt.)
ügyfélszolgálatot mûködtet a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsola-
tos bejelentések intézése, a panaszok ki-
vizsgálása, orvoslása, valamint a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatással kapcsola-
tos általános tájékoztatásnyújtás biztosítá-
sa érdekében.

Az ügyfelek igényeinek még teljesebb
körû kiszolgálása érdekében a társaság köz-
beszerzési eljárást folytatott le, amelynek
eredményeként április 1-jétõl a Díjbesze-
dõ Holding Zrt.-vel, a Magyar Posta Zrt.-
vel, valamint az MVM Ügyfélkapcsolati
Kft.-vel országos szinten közösen végzik az

egyes ügyfélszolgálati, számlázási, vala-
mint a díjhátralékok beszedésével kapcso-
latos feladatokat, és összesen százhetven-
nyolc településen, országosan biztosítják
ügyfeleik részére a személyes kapcsolatfel-
vétel lehetõségét, köztük Nyíregyházán is.

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt.
a lakosság számára közvetlenül elér-
hetõ ügyfélpontot (ügyfélszolgálati pon-
tot) nyitott Nyíregyházán is.

Címe: Nyíregyháza, 1. Posta,
Bethlen Gábor utca 4.

Nyitva:
hétfõ 7.00–19.00

kedd–péntek 7.30–16.00

évek óta igény a bölcsõdére. A településrészen közel öt-
ezer ember él, és az utcában mûködõ óvoda is telt házas.

– Nagyon sok a fiatal, aki betelepült vagy itt született és
itt is alapított családot, ez teremtette meg ezt a régi igényt.
Több mint tízéves terv, hogy itt, az óvoda szomszédságá-
ban, a kisebb gyerekekre gondolva, egy bölcsõde épül-
jön. 2019-ben kezdtük el a közös munkát a NYÍRVV-vel
és a városházi kollégákkal, megkötöttük a szerzõdést és a
terv most valósággá válik, remélhetõleg 2022 õszén meg-
nyílhat ez a bölcsõde  – közölte Jászai Menyhért alpolgár-
mester.

PRIORITÁS A KORSZERÛSÍTÉS

Az új intézmény nemcsak a kisgyerekes családokat se-
gíti, de egy munkahelyteremtõ beruházást is jelent. A tech-
nikai személyzettel együtt összesen 12 fõnek biztosít majd
munkát a nyírszõlõsi bölcsõde. A városvezetés kiemelt
programja évek óta a gyerekek nevelését biztosító intéz-
mények korszerûsítése.

FOLYAMATOS A FEJLESZTÉS

– Az önkormányzat mind a 9 bölcsõdéjét és 34 óvo-
dáját felújítottuk, sõt, bõvítettük is a férõhelyek szá-
mát. A kórház területén ráadásul egy újabbat is épí-
tettünk, most pedig egy bölcsõdét fogunk Nyírszõlõs-
ben, szemben az óvodával. Ez két csoport befogadá-
sára lesz alkalmas, ami 24 gyereket jelent. Terveink
szerint jövõ novemberre elkészül, de már folyamat-
ban van a közbeszerzés a Honvéd utcán is – nyilat-
kozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

A beruházás tervezett befejezése 2022. november 30-
a, a projekt 100 százalékos támogatottság mellett össze-
sen 198 millió forintból valósul meg. Nyírszõlõsön az el-
múlt idõszakban kialakítottak egy sportparkot, jelenleg
építik a Szamos utcát és hamarosan elkezdõdik a bölcsõ-
de kialakítása is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
Dr. Kovács Ferenc, Jászai Menyhért és Petró Árpád a

még üresen álló telken tartott sajtótájékoztatót
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A 2. OLTÁS OLTÓANYAGA
MÓDOSÍTHATÓ

FOKOZATOSAN  INDÍTJÁK ÚJRA A JÁRÓBETEG
SZAKRENDELÉSEKET NYÍREGYHÁZÁN

BÕSÉGBEN RENDELKEZÉSRE ÁLL A KORONAVÍRUS ELLENI VAKCINA
7 KÓRHÁZI OLTÓPONTON ÉS 269 HÁZIORVOSI PRAXISBAN VÁRJÁK A MEGYÉBEN AZ OLTAKOZÓKAT

Kórházi oltóponton hét városban, továbbá 269 házior-
vosi praxisban lehet felvenni a vakcinát Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, melybõl bõven áll rendelkezésre – nyi-
latkozta nemrégiben a Nyíregyházi Televízió stúdiójában
Román István kormánymegbízott. A megyei kormányhi-
vatal vezetõje hangsúlyozta: az átoltottság magas hazai
szintje tette lehetõvé az európai szinten is jelentõs nyári
nyitást.

– Január folyamán alakultak meg a megyei oltási mun-
kacsoportok, s az elmúlt hónapokban minden reményt
túlszárnyalóan sikerült haladni, elérve egy olyan pontra,
ahová szerettünk volna eljutni. Így most, sokkal több mint
ötmillió beoltott után a nyitás lehetõsége adott lett – fogal-
mazott stúdiónkban Román István.

IGÉNY ÉS ELHIVATOTTSÁG

A kormánymegbízott hangsúlyozta, mindehhez kellett
a lakossági igény, valamint fõként az egészségügyben és
a közigazgatásban dolgozók elhivatottsága is. Szabolcs-
Szatmár-Beregben továbbra is minden adott az olta-
kozáshoz: a megye 7 városában kórházi oltópontokon és
a háziorvosi praxisoknál 269 helyen lehet felvenni az ol-
tást.

KÖNNYEDÉN FELVEHETÕ AZ OLTÁS

– A kórházi oltópontokon lehetõség van Pfizer, Szput-
nyik és Sinopharm oltóanyag felvételére, háziorvosok pe-
dig a járási hivataloktól igényelhetik a jelentkezõk száma
alapján, a Pfizer, a Sinopharm, a Moderna és a Janssen
oltóanyagokat is. Most olyan széles a paletta, hogy aki
eddig még valamilyen oknál fogva nem vette fel, de még-
is szeretne hozzájutni a védõoltáshoz, nagyon könnyen
megteheti. Vagy a háziorvosához bejelentkezik, vagy az
elektronikus felületen, az ESZT-n keresztül egy kórházi
oltóponton foglal magának idõpontot, természetesen a
regisztrációt követõen – jelezte a megyei kormányhivatal
vezetõje.

AZ OLTÁSI TERV SZERINT HALADTAK

Román István emlékeztetett: karácsonykor érkeztek az
elsõ oltóanyagok a megyébe, s az operatív törzs által jó-
váhagyott oltási tervnek megfelelõen elõször az egészség-
ügyben dolgozók kapták meg a vakcinát, majd a bentla-
kásos szociális intézményekben élõk. Utóbbi rendszerben
a kórházak mobil csoportjai közel 5000 ember oltásáról
gondoskodtak, ami komoly logisztikai feladat volt.

A VÍRUS TOVÁBBRA IS JELEN VAN

A kormányhivatal vezetõje külön köszönetet mondott
mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban a folyamat bár-
mely fázisában részt vettek, külön is az egészségügyben
erõn felül teljesítõknek. Mint mondta, a harmadik hullám
elült, de a vírus jelen van továbbra is, mindenkinek kell
vigyázni magára és a saját környezetére is.

SOKAKAT LEBESZÉLTEK

A tapasztalatok azt mutatják, akik felvették a védõol-
tást, azok között a megbetegedések száma rendkívül mi-

nimális. Szerinte ezért is volt akadályozó tényezõ egyes
politikai szereplõk ezzel ellentétes kommunikációja. – Azt
érzékeltük a munkánk során, miközben próbáltunk elõre
haladni, hogy azok a vélemények és azok a véleményfor-
málók, akik az egészségügyi szakemberekkel ellentétes
véleményeket fogalmaztak meg, bizony nagyon sok em-
bert lebeszéltek arról, hogy oltakozzanak. Azt gondolom,
összességében ez egy sikertelen kísérlet volt, mert több
mint ötmillió ember így is felvette a védõoltást annak elle-
nére, hogy nagyon sok olyan információt kapott, akár a
politikai életbõl is, ami errõl õt megpróbálta lebeszélni.
Ennek ellenére ez egy óriási eredmény, a józan ész és az
egészségügyi szakemberek gyõzelme – fogalmazott.

EZ ADTA A NYITÁS LEHETÕSÉGÉT

A kormánymegbízott arra is kitért, a sikeres oltakozási
folyamat adta az esélyt arra, hogy hazánknak az európai
országoknál hamarabb volt lehetõsége a nyitásra – a leg-
több helyen a miénknél jóval szigorúbb korlátozások és
szabályok vannak továbbra is érvényben. Sõt, az elõrejel-
zések alapján Magyarországon az egyik legmagasabb gaz-
dasági növekedés várható idén, ez pedig annak is köszön-
hetõ, hogy több mint ötmillió honfitársunk felvette a vé-
dõoltást, elfogadva, hogy ebbõl a helyzetbõl így lehet ki-
kerülni, ezáltal megteremtõdött a nyitás lehetõsége.

A FEJLESZTÉSEK NEM ÁLLTAK LE

Ami a gazdaságot illeti, voltak jelentõs kormányzati lé-
pések a nehéz helyzetbe került ágazatok megsegítésére,
csak a megyében meghaladta a 3 ezret azoknak a pályá-
zatoknak a száma, akik támogatást kértek. Román István
hozzátette, a fejlesztések sem álltak meg a pandémia alatt
Nyíregyházán és a megyében sem. A jövõt illetõen pedig
kiemelte, a bejelentett további, jelentõs útfejlesztések to-
vább erõsíthetik a megye gazdaságát, gondolva a Debre-
cen és Nyíregyháza közötti fõútszakasz négysávossá bõ-
vítésére, vagy az M49-es és M34-es építésére.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az operatív törzs június 8-ai sajtótájé-
koztatóján elhangzott, hogy ha valakinél
az elsõ oltás után olyan súlyos oltási reak-
ció lépett fel, ami orvosilag indokolttá te-
szi, hogy a második oltást egy másik vak-
cinával adják be, akkor erre lehetõsége
nyílik, amennyiben ezt a páciens kezelõ-
orvosa (háziorvosa) írásban igazolja. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórházban eddig hatan
éltek ezzel a lehetõséggel.

A kórház felhívja a figyelmet arra, hogy
csak írásos igazolás mellett tudják ezt az
igényt kielégíteni, és a második oltás idõ-
pontját ebben az esetben egyeztetni kell, a
megfelelõ mennyiségû oltóanyag biztosí-
tása érdekében.

Ezzel kapcsolatban az alábbi e-mail-cím-
re írt levélben tudnak egyeztetni. Kérik, az
üzenetben csatolják az oltóanyagváltást
javasló orvosi igazolást is, csak ennek bir-
tokában tudnak érdemben foglalkozni a
kéréssel.

A Jósa András Oktatókórház oltópontjai:
covidoltas@szszbmk.hu.

VISSZAVESZIK A VÉDETTSÉGI
IGAZOLÁST ATTÓL, AKI NEM

VESZI FEL A 2. OLTÁST

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt heti
kormányinfón elmondta, 137 ezer ember
nem vette fel a koronavírus elleni vakcina
második adagját. Akinek lejárt a második
oltásra kijelölt határidõ, és nem veszi fel
az oltást, annak törölni fogják a védettségi
igazolványát a nyilvántartásból, így az érin-
tett el fogja veszíteni az elsõ oltás után ki-
adott védettségi igazolványát és az azzal
járó kedvezményeket.

Egyre jobbak a napi Covid-statisztikák:
kevesebb az új fertõzött, kevesebb a ha-
láleset, folyamatosan nõ a gyógyultak szá-
ma, és már csak 349 koronavírusos bete-
get ápolnak kórházban a szerdai adatok
szerint. Mindez maga után vonja, hogy fo-
kozatosan és folyamatosan újraindíthatja
a járóbeteg szakrendeléseket a Jósa And-
rás Oktatókórház is.

Román István kormánymegbízott

A  szakrendelés  minden  területen  elõ-
jegyzés  alapján  történik, melyre  elõzete-
sen  egyeztetett  idõpontban,  általában 
háziorvosi beutalóval  lehet  érkezni.  Az 
idõpontkérés  a  járványidõszak elõtti,  ko-

rábban  megszokott  gyakorlatot  igyekszik 
követni – hangsúlyozta Vitkai Éva, az
SZSZBMK sajtófõnöke.

IDÕPONTOT KELL EGYEZTETNI

– Betegeinket ezúton is kérjük, hogy
az adott szakrendelésen egyeztessenek
új idõpontot. Az elõjegyzés telefonszá-
mairól honlapunkon tájékozódhatnak,
vagy a központi számon kérhetnek
bõvebb információt. A járóbeteg szak-
rendeléseken az elõjegyzési idõpontot
nem sürgõs esetekben az újraindulást
követõ jelentkezési sorrend határozza
meg.

Vitkai Éva hozzátette, továbbra is törek-
szenek fenntartani a telemedicinás rende-
léseiket az olyan esetekre, amelyek telefo-
non keresztül is megoldhatók. Ez a fajta
eljárás,  az EESZT-be („felhõbe”) írt recep-
tek mellett, a járvány egyik rendkívül hasz-
nos hozadéka, ami ahhoz is hozzájárul,
hogy a szakrendeléseken minél keveseb-
ben várakozzanak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



KÖZLEKEDÉS

2021. JÚNIUS 18. 5

MEGNÕTT A KERÉKPÁRLOPÁS MIATT TETT FELJELENTÉSEK SZÁMA

ÖSSZEFOGTAK A VADELÜTÉSES
BALESETEK VISSZASZORÍTÁSÁÉRT

A jó idõ beköszöntével és a kerékpározás népszerû-
ségének növekedésével, sajnos a kerékpárlopások is
egyre gyakoribbá válnak Nyíregyházán – legalábbis ez
derül ki a népszerû közösségi portál posztjaiból. Heti
szinten olvasni arról, hogy eltûnt egy bicikli az Örökös-
földrõl, a belvárosból, Sóstóról, parkból, lépcsõház-
ból, vagy éppen bolttól. A rendõrség azt mondja, kerék-
párlopás egész évben elõfordul, de tavasztól õszig,
amikor megnõ a kerékpárt használók száma, arányo-
san a lopás miatt tett feljelentések száma is emelked-
het.

Kerékpárlopás esetén a rendõrség feljelentés alapján
büntetõeljárást, vagy amennyiben a kerékpár értéke nem
haladja meg a szabálysértési értékhatárt, vagyis az 50 ezer
forintot, és az eltulajdonításához nem kapcsolódik minõ-
sítõ körülmény (pl. dolog elleni erõszak), akkor tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljá-
rást indít (pl. közterületrõl, lezáratlan állapotban hagyott,
50 ezer forint érték alatti kerékpár eltulajdonítása) – tájé-
koztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét dr. Fedor
Rita r. õrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-
fõkapitányság sajtószóvivõje.

EGY TOLVAJ, TÖBB KERÉKPÁRRAL

Mint kiderült, jellemzõ, hogyha elfognak egy tolvajt, ak-
kor ezzel együtt több kerékpár is elõkerül, amit aztán vissza
tudnak szolgáltatni a tulajdonosoknak.

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében lévõ országos közúthálózaton számos
esetben történik vadgázolás, vagy megsé-
rül a vadásztársaságok által kihelyezett vad-
veszélyt jelzõ tábla.  Az ilyen esetek vissza-
szorításáért és a megtörtént balesetek ha-
tékony kezeléséért fogott össze a Magyar
Közút és az Országos Magyar Vadászkama-
ra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terüle-
ti Szervezete. Az együttmûködés részeként
a Magyar Közút is becsatlakozik az új
VadGeo alkalmazás fejlesztésébe, melyet
kifejezetten a vad és gépjármû ütközések
gyors és hatékony kezelésére hozott létre a
Kormányhivatal, a Vadászkamara és a Rend-
õrség – olvasható a Magyar Közút Kommu-
nikációs osztályának közleményében.

 
Az országban egyedülálló, egyelõre csak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére
kifejlesztett VadGeo rendszer egy
GoogleEarth alapon mûködõ program,
melyben pontosan fel vannak tüntetve a
vadászatra jogosultak határai és a vadászat-

ra jogosult hivatásos vadászok elérhetõsé-
ge is. A fejlesztési munkába a Magyar Köz-
út is becsatlakozik, kiegészíti az adatbázist
az országos közutak nyomvonalával, vala-
mint az adatbázisukban szereplõ „szaba-
don élõ állatok” jelzõtáblák pontos helyé-
nek megadásával, évenkénti frissítéssel.
Vadelütés esetén az alkalmazás segítségé-
vel lehetõvé válik az illetékes vadásztársa-
ságok azonnali értesítése és a szükséges
adatok térképen való megjelenítése, mely
alapját jelentheti a frekventált helyeken to-
vábbi figyelemfelkeltõ táblák elhelyezésé-
nek, valamint a vadak védelmében vadri-
asztó prizmák elhelyezésének is.

A megosztott információknak köszönhe-
tõen a VadGeo alkalmazás lehetõvé teszi
a jövõben a gyorsabb és hatékonyabb köz-
útkezelõi és rendõrhatósági intézkedéseket
egy-egy közúthálózatot érintõ vadelütéses
esetnél. Az alkalmazás várhatóan országos
szintûvé nõheti ki magát a jövõben, mely-
bõl mind a közlekedõk, mind az érintett
szervezetek profitálhatnak majd.

– Fontos, hogy a kerékpárhoz tudjunk tulajdonost társí-
tani, ezért javasoljuk a BikeSafe regisztrációt, valamint,
hogy a vásárlást követõen jegyezzék fel, vagy õrizzék meg
a kerékpár típusát, színét, gyártási számát is tartalmazó
jótállási füzetet, és készítsenek fényképet a biciklirõl.

REGISZTRÁLJÁK A BICIKLIKET
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-

tányság rendszeresen egész évben végez BikeSafe
kerékpár-regisztrációt. Az országos nyilvántartási rend-
szerbe vételhez a rendõrök lefotózzák a jelentkezõk
kerékpárjait, rögzítik a jármûvek egyedi jellemzõit, és
a tulajdonosok adatait. A regisztrált bicikliket végül
egy matricával látják el, amely azt jelzi, hogy a kétke-
rekû már szerepel az adatbázisban. A kezdeménye-
zés célja, hogy lopás esetén a jelölés segítse a keresett
kétkerekû azonosítását, és a megtalált bicikli tulajdo-
noshoz történõ visszajuttatását.

A RENDÕRSÉG JÓ TANÁCSAI

A kerékpárlopások megelõzéséhez jelentõsen hozzájá-
rul a tulajdonosok vagyonvédelme. Lezáratlan kerékpárt ne
hagyjanak õrizetlenül. A jól megválasztott zár vagy lakat
oly mértékben nehezítheti a tolvaj dolgát, hogy inkább le-
mond szándékáról. Ha forgalmas, esetleg kamerával is meg-
figyelt helyen tárolják, a lopás kockázata sokkal kisebb.

– Mindig zárják le a biciklit, még akkor is, ha csak né-
hány percre hagyják õrizetlenül.

– Közterületen válasszanak forgalmas, kivilágított he-
lyet a tárolásra.

– A csomagtartón, kosárban értéket soha ne hagyjanak.
– Válasszanak olyan zárat, lakatot, amely vágásálló, il-

letve a zárszerkezet magas biztonsági szintû.
– Regisztráltassák a kerékpárt a BikeSafe programban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: illusztráció
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(munkaközi tájékoztató szakasz)
Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított település-
szerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabá-
lyozási tervének módosítását MÓDOSÍTÁSOK VII./2021. címû dokumentációval tárgyalásos el-
járásban a FÕÉP/1408/2021. ügyiratszámon.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-vé-
delmi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat
figyelembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma
elektronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében a véleményezési sza-
kasz dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv,
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2021. június 18-án megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.
A véleményezés módja: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek és

a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási szakasz
eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partneri adatlap le-
tölthetõ a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról, a letöltést
követõen elektronikusan kitölthetõ. A kitöltött partneri adatlapot az 546/2020. (XII. 2.) Korm.
rendeletben foglaltakat figyelembe véve kizárólag elektronikus úton szíveskedjenek megkülde-
ni.

– E-mail-cím: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu,
– hivatali kapu: rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781,
– epapir.gov.hu: – témacsoport: önkormányzati igazgatás;

– ügytípus: településtervezési ügyek;
– címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A vélemények beérkezési határideje: 2021. július 5.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról

és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció, az integrált településfej-
lesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településké-
pi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet
alapján teszem közzé.

Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Melléklet a Hirdetményhez – Módosítandó területek

18 mérnökségi szakember hunyt el
2000-tõl napjainkig, miközben az utak
mellett dolgoztak. A Magyar Közút ismét
egy kampányban hívja fel az autósok fi-
gyelmét, hogy vigyázzanak a társaság dol-
gozóira. Szinte hetente törnek össze figyel-
metlen autósok a munkaterületek elejére
kihelyezett ütközési energiaelnyelõ szer-
kezeteket.

MEGRÁZÓ KAMPÁNNYAL HÍVJA FEL
AZ AUTÓSOK FIGYELMÉT A KÖZÚT

nyaralni vágyó választ belföldi úti célt, a
megnövekedett forgalomhoz pedig az el-
múlt 10 év legnagyobb volumenû útfelújí-
tási programja társul – olvasható a társaság
közleményében. Az úton lévõk tehát szá-
mos esetben találkozhatnak munkaterület-
tel, ahol rengeteg szakember végzi folya-
matosan a felújítási és a napi üzemeltetési
és burkolatjavítási, illetve növényzetgondo-

Jelenleg is folyamatban van a Tiszavas-
vári úti felüljáró felújítása, ezt a beruhá-
zást is a Magyar Közúttal közösen valósítja
meg az önkormányzat. Itt javarészt a híd
alatt dolgoznak a szakemberek, de így is
vigyázni kell rájuk. Jellemzõen inkább
Nyíregyháza külterületén találkozhatunk a
társaság szakembereivel, de a közeljövõ-
ben a Stadion utcai körforgalomnál, illetve
a Tiszavasvári úti felüljáró és a Derkovits
utca, valamint a Belsõ körút – nagykörút
csomópontoknál is a közút fog dolgozni. A
munkálatokat mindig jelzik a KRESZ-táb-
lák is, sebességkorlátozásra, útszûkületre,
illetve a helyszínen zajló munkára is fel-
hívják a figyelmet.

VIGYÁZZUNK A DOLGOZÓKRA

Az ideiglenes szabályok betartása a tár-
saság munkatársainak biztonsága szem-
pontjából kiemelten fontos. A Magyar Köz-
út egy megrázó kampánnyal próbálja fel-
hívni az autósok figyelmét, hogy vigyáz-
zanak dolgozóikra az utak mentén. A köz-
út kérése azért is aktuális, mert az elõjel-
zések alapján várhatóan kimagaslóan sok

zási munkákat. A Magyar Közút kampányá-
ban az az özvegy szerepel, akinek a férje
2017-ben hunyt el, miközben az M0-son
dolgozott.

GYAKORI BALESETEK

A 2000-es évtõl napjainkig 18 mérnök-
ségi szakember hunyt el munkaterületen fi-
gyelmetlen vagy szabálytalan közlekedõk
miatt, ezért indította el a társaság két évvel
ezelõtt „Biztonságunk az Ön kezében
van!” kampányát. Ezt azóta is folyamato-
san napirenden tartják, ennek ellenére
rendszeresen történnek balesetek a mun-
katerületek térségében és szinte hetente
törnek össze figyelmetlen autósok a mun-
katerületek elejére kihelyezett ütközési
energiaelnyelõ szerkezeteket. Ráadásul a
társaság egyik ilyen eszközére telepített
sebességmérõ kamera néhány nappal ez-
elõtti felvételei alapján az is elmondható,
hogy a közlekedõk egyáltalán nem tartják
be a kihelyezett sebességkorlátozásokat a
gyorsforgalmi utak munkaterületeinek tér-
ségében, ami szintén jelentõs baleseti koc-
kázatot hordoz.     (Szerzõ: Nagy Boglárka)
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NEM EGYSZERÛ KÜLFÖLDRE UTAZNI,
DE MÁR KEDVEZÕBBEK A FELTÉTELEK

Hét hete csökken a világon a napi új ko-
ronavírus-fertõzöttek száma, ami eddig a
leghosszabb ilyen idõszak a járvány kezde-
te óta. Szinte mindenhol enyhítettek a be-
utazási szabályokon, vagyis jelenleg szinte
bárhová lehet utazni, de körültekintõnek
kell lenni, mert a feltételek országonként
különbözõek, és folyamatosan változnak.

– A koronavírus-járvány miatt egész Eu-
rópában és a világon is még rendkívül kép-
lékenyek az utazási szabályok, éppen ezért
bár vannak érdeklõdõk, de korántsem vág-
nak bele egy külföldi utazásba annyian,

mint két évvel ezelõtt – mondta el megke-
resésünkre Asztalosné Éva, a Nyírség Uta-
zási Iroda ügyvezetõje. – Vannak országok,
amelyek regisztrációt írnak elõ, míg más-
hová a gyerekek csak friss koronavírus-
teszttel utazhatnak és a magyar védettségi
igazolványt sem fogadja el az összes or-
szág. Ráadásul, amelyek igen, azok is kér-
hetnek kiegészítõ dokumentumokat, vagyis
sok szempontnak meg kell felelnie annak,
aki külföldön szeretné tölteni a vakációt.

FELÉRE CSÖKKENT
A GÉPEK SZÁMA

– Szerencsére vannak érdeklõdõk, sokan
betérnek az irodánkba, nekik minden eset-
ben megpróbáljuk levezetni a lehetõséget
és naprakész információkkal szolgálunk.
Kiajánljuk számukra a legegyszerûbben
elérhetõ desztinációkat, de tény, hogy szin-
te mindenhol meg kell felelni bizonyos fel-
tételeknek. Talán most kevesebb ilyennek
kell eleget tenni Svájc, Albánia, Egyiptom,
Görögország, Montenegró és Törökország
esetében, az utóbbi iránt egyébként meg is
növekedett az igény. Itt szükség van a re-
gisztrációra, a légi úton belépni kívánó, 6
éves, vagy annál idõsebb utasok pedig 72
óránál nem régebbi negatív SARS-COV-2
PCR tesztet kötelesek bemutatni.

GÖRÖGORSZÁGBAN
EMELKEDTEK AZ ÁRAK

– Amit látni lehet, hogy Görögország te-
kintetében egy 15 százalékos áremelkedés-
sel lehet számolni, a Balaton szintén meg-
drágult, egyelõre úgy tûnik, hogy Törökor-
szág a legjobb ár-érték arányban. Egy pél-
dát említve: 2 fõ, négycsillagos szállodá-
ban all inclusive ellátással 450 ezer forin-
tért nyaralhat. A magyarok körében eddig
népszerû volt Horvátország is, ott egyéb-
ként nem változtak jelentõsen az árak, két
fõ, egy apartmanban önellátással 150 ezer
forintért nyaralhat (egyéni utazás esetén).

Felére csökkent egyébként a repülõgépek
száma, be vannak határolva a férõhelyek,
így aki utazni szeretne, az idõben döntsön
– hívta fel a figyelmet az ügyvezetõ.

NÉHÁNY PÉLDA A MAGYAROK ÁLTAL
NÉPSZERÛ CÉLORSZÁGOKRA:

Bulgária:
A bolgár kormány 2021. július 31-ig meg-

hosszabbította a „sürgõsségi járványhelyze-
tet”. A magyar állampolgárok a jogszabály-
ban meghatározott három lehetõség egyi-
kének teljesülése mellett karanténmentesen
léphetnek be Bulgária területére:

– COVID-19 elleni oltást igazoló doku-
mentummal. Az oltást igazoló dokumen-
tum csak az utolsó dózis beadását követõ
14 nap elteltével jogosítja fel az utazót a
korlátozásmentes beutazásra.

– COVID-19 fertõzésbõl való kigyógyu-
lást alátámasztó dokumentummal.

– 72 óránál nem régebben, hivatalos szerv
által kiállított negatív PCR teszttel, vagy 48
óránál nem régebben, hivatalos szerv által
kiállított antigén gyorsteszttel. Az antigén
gyorstesztek vonatkozásában csak az EU
által elfogadott gyorstesztek eredménye ér-
vényesíthetõ, amelyek fajtái megtalálhatók
a hivatkozott rendelet mellékletében.

Horvátország:
A Horvátországba történõ beutazás ma-

gyar védettségi igazolvánnyal – a jelenlegi
gyakorlat szerint – a következõ módon le-
hetséges:

A beutazónak fel kell mutatnia a védett-
séget igazoló plasztikkártyát és a papírala-
pú oltási igazolványát, amelyen mindkét
oltási dátum szerepel. A Magyarországon ki-
állított oltási igazolásokat a horvátországi
beutazáshoz nem kell külön fordítással el-
látni.  A beutazás akkor lehetséges kétdózi-
sú vakcinák esetén, ha a beutazó a második
oltását is megkapta, míg egydózisú (Janssen)
vakcina esetében az oltást követõen 14 nap-
nak kell eltelnie.  (A 12 év alatti kiskorúak
mentesülnek a tesztelési és karanténkötele-
zettség alól, amennyiben szüleik/felnõtt kí-
sérõjük társaságában utaznak, és a szülõk/
kísérõk rendelkeznek a fent elõírt védettsé-
gi dokumentációval.  Ez azt jelenti, hogy a
12–18 év közötti – az elõzõekben említett
oltással nem rendelkezõ – fiatalkorúak be-
utazása fõszabályként teszttel lehetséges.) 

Szintén nehezíti az utazást, hogy egy
adott célországba való be-, illetve kilépés
nem garantálja a másik országba való be-
lépést, ezért nyaralás elõtt érdemes áttekin-
teni az útvonal által érintett országok sza-
bályait és beutazási/tranzit feltételeit is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FÁK, VIRÁGOK ÉS HUSZÁR JÁTSZÓTÉR A
TUZSON JÁNOS BOTANIKUS KERTBEN

A petúniától a papayáig, a mocsári cip-
rustól a gránátalmáig számtalan gyönyö-
rû növény kápráztatja el az ismét nyitva
tartó Tuzson János Botanikus Kert látoga-
tóit a Nyíregyházi Egyetem területén, a
Sóstói-erdõ szomszédságában.

Hat hektáron közel háromezer növény-
faj él, de a gyerekek örömére megújult a
Huszár Játszótér is. A jövõre 50 esztendõs

növénykert a nyári rend szerint keddtõl pén-
tekig 8–16 óráig, szombaton pedig 10–18
óráig tart nyitva. Családoknak, táborozó gye-
rekeknek elõre bejelentett igény szerint le-
het csoportvezetést is igényelni. Megoldható
az esküvõi vagy egyéb alkalmi fotózkodás
is, néhány belépõjegy áráért. Az amazonasi
tündérrózsa pedig újabb, éves szaporítással,
nemzetközi segítséggel talán idén nyáron is-
mét virágozhat.

Fotó: Törökország / Antalya
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN ÉS A KÁLLAY
GYÛJTEMÉNYBEN

MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS PROGRAMOK NYÍREGYHÁZÁN: EZ A NYÁR SEM LESZ ESEMÉNYTELEN
SZENT IVÁN-ÉJ: LÓCI JÁTSZIK A SKANZENBEN

A SÓSTÓI MÚZEUMFALU IDÉN IS IZGALMAS PROGRAMOKKAL VÁRJA LÁTOGATÓIT AZ ÉV LEGRÖVIDEBB ÉJSZAKÁJÁN

A PÉCHY-KOVÁCS CSALÁD GYÛJTEMÉNYE A GYULAHÁZI PARÓKIA ÉPÜLETÉBEN

VASÁRNAP STARTOL
A CANTEMUS KÓRUSFESZTIVÁL

KÖLLÕ BABETT, ÖRDÖG NÓRA, NÁNÁSI PÁL ÉS DR. ZACHER GÁBOR IS
A KULTURÁLIS KÖZPONT ELÕADÓI KÖZÖTT

Június 26-án ismét megrendezik a Múzeumok Éjszaká-
ját, programokkal várja az érdeklõdõket a Jósa András
Múzeum és a Kállay Gyûjtemény is Nyíregyházán.

KÁLLAY GYÛJTEMÉNY – AZ ÉJSZAKA,
AMIKOR MINDEN ÉLETRE KEL

A Kállay Gyûjteményben délután 4 órakor kezdõdnek a
programok és egészen éjfélig tartanak. Hat és fél 9 között

a Bûvészet Csodája címmel Csongrádi Béla bûvész elõ-
adását tekinthetik meg, majd fél 8-kor ZEMA ékszerbemu-
tató lesz, 23 órakor pedig a Flame Flowers tûzzsonglõrje-
inek bemutatója következik. Mindezek mellett megtekint-
hetõ a Rodolfo kiállítás, a névadó archív kép- és videó-
felvételei, de itt lesznek a Méhecske Játéktér nagyméretû
játékai is.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM – FELLÉP
A ZAPOROZSEC

A Jósa András Múzeumban délután 4 órától hajnali 2
óráig várják a látogatókat.

Programok:
„Hol sok a törvény, szaporodik a bûn” c. kiállítás
A Kriminalisztikai kiállítás városunk (és megyénk) kri-

minalisztikai történetét mutatja be a 18. század közepétõl
a második világháború kezdetéig. A tárlat elsõ szakaszá-
ban az érdeklõdõk megismerkedhetnek városi elõdeink
életének árnyaltabb oldalaival is. A kiállításban helyet kap
egy megoldandó rejtély is, amely megoldása a látogató
közönségre vár. Természetesen a korabeli rendõrségi, nyo-
mozási módszerekre is fény derül.

19:00–19:40
Dumaszínház – Ráskó Eszterrel
20:15–21:40
ZAPOROZSEC koncert
Az osztálytársakból alakult szentgotthárdi rockzenekar

dalaival tehetségkutató fesztiválokon kezdte gyûjteni hall-

gatóságát, majd az MR2 hullámait is megnyerte magának,
hisz a rádió már több dalukat is kiemelten játssza, sõt az
Azon az éjszakán három egymást követõ héten vezette a
Petõfi TOP 30-at. A koncertek sodró lendülete nemcsak

talpalávalóként szolgál, hanem egy-egy dallal a Zaporozsec
akár a Marsra is elvarázsolhat bárkit.

22:00–22:40
Flame Flowers – tûzzsonglõr elõadás
Június 26. 23:00 – június 27. 02:00
POLIP BAND
Az est hátralévõ részében a Polip Band adja majd a talp-

alávalót.

Egész estés programok:
Június 26. 17:00–21:00
„KÉKFÉNYBEN”
A krimi, a nyomozás sokunkat magával ragad. A képer-

nyõre tapadva várjuk, hogyan oldja meg a rejtélyt Poirot
felügyelõ, Sherlock vagy Grissom csapata a CSI-ból. A
múzeumi éjszaka alatt bepillantást nyerhetünk a mi hely-
színelõink, nyomozóink, járõreink munkájába.

Június 26. 17:00–23:59
„Dr. Csont” válaszol – történeti antropológia régen és ma
Az este folyamán több alkalommal  (17.00, 19.00, 21.00,

23.00 órakor) várja a múzeum dísztermében az érdeklõ-
dõket dr. János István fõiskolai docens, antropológus.

Mit jelent az „agyafúrt” szavunk? Hogyan kerül kap-
csolatba ez a ravaszságot, furfangosságot jelentõ szó az
antropológiával?

„Dr. Csont” segít megfejteni ezt a talányt. Olyan esete-
ket tár a szemünk elé, melyeken keresztül bepillantást nyer-
hetünk a történeti embertan világába. Különbözõ patoló-
giás elváltozásokat, szemmel látható deformitásokat lát-
hatnak, ismerhetnek meg a helyszínen a látogatók.

Június 26. 17:00–23:59
TEN-X Lövészegyesület fegyverbemutatója
A múzeum pincéjében tart a TEN-X Lövészegyesület

technikai bemutatót a nagyközönség számára. A vállalko-
zó kedvûek kipróbálhatják célzó tudományukat.

Társrendezvények:
Kállay Gyûjtemény, Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti

Gyûjtemény, Nyíregyházi Víztorony (Arany J. utca).

Vasárnaptól a világhálón keresztül mi, mint nézõk elláto-
gathatunk más nemzetek kulturális online terébe, ugyanis a
13. Cantemus Kórusfesztivál (többségében) ezúttal az
interneten követhetõ figyelemmel június 20-tól július 10-ig.

A XIII. Cantemus Fesztivál és Mesterkurzus Online nagy-
szerû lehetõséget ad a kóruszene iránt érdeklõdõknek, hogy
az interneten kiváló koncerteket és szakmai kurzusokat,
elõadásokat követhessenek. Az online mesterkurzus prog-
ramja ingyenesen, egy regisztrációt követõen a cantemus-
festival.org.hu oldalon lesz elérhetõ.

Június 20. (19 óra) nemzetközi online jótékonysági kon-
cert. Ezen a Fülöp-szigeteki, tajvani, orosz, japán, spanyol,
indonéz, dél-koreai, svéd, dél-afrikai kórusok adnak ízelí-
tõt kórusrepertoárjukból.

Június 28. (19 óra) Dr. Adorján Gusztáv Emlékhangver-
seny. A koncerten a Cantemus Vegyeskar, a Pro Musica Le-
ánykar és a Cantemus Gyermekkar lépnek fel. Jelen szabá-
lyok szerint védettségi igazolvánnyal látogatható. A kon-
certre történõ jegyek megvásárlásával a Sz-Sz-B Megyei Jósa
András Oktatókórház COVID osztályának munkásságát is-
merhetik el és támogathatják további mûködésüket. Jelen
szabályok szerint védettségi igazolvánnyal látogatható.

Egy gyûjtõ világa címmel új, állandó tárlat kapott he-
lyet a Sóstói Múzeumfaluban. A Péchy-Kovács család gyûj-
teményét ezentúl a Gyulaházi parókia épületében néz-
hetik meg a látogatók.

Ma már nagyon ritkán fordul elõ, amely a múzeumok
születésekor még általánosan bevett gyakorlat volt, hogy
magánszemélyek ajándékba ajánlják fel értékes gyûjtemé-
nyüket. Ez történt 2008-ban, amikor Péchy Mária és férje
önzetlenül a Jósa András Múzeumnak adományozták a
több mint 800 darabból álló gyûjteményüket, amely az
utóbbi évtizedek legnagyobb értékkel bíró tárgygyarapo-
dása volt. Az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy
a gyûjteményt kiállításban mutatják be a látogatók számá-
ra. A Sóstói Múzeumfalu Gyulaházi parókia épületében a
kollekció néprajzi és személyes vonatkozású tárgyait (pl.

bútorok, festmények, ezüst evõeszközök) tárják most a lá-
togatók elé.

– A Péchy-Kovács hagyaték múzeumfaluba kerülése egy
igen izgalmas dolog volt. A gyûjtemény nagy része ke-
ménycserép, edények és mázas cserép, de elõbukkannak
köztük ezüstnemûk is – mondta el Baloghné Szûcs Zsu-
zsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

A tárlat azért is különleges, mert 21. századi kiállítás-
rendezési elemeket is tartalmaz, többek között digitális,
aktív eszközökkel mutatja be a kor szellemiségét.

– Ha valaki eljön és megnézi a kiállítást, láthatja, hogy
milyen lehetett egy fal, egy étkezõ fala, milyen tárgyakat
használtak a korabeli emberek. Ez azért is nagyon fontos,
mert egyrészt ez egy komoly gyûjtés eredménye, az ado-
mányozók több évtizeden keresztül gyûjtötték a tárgya-
kat, másrészt egy olyan kornak az emlékei, amely régen
túlmutat az ember történetén – tette hozzá dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester.

Junior Prima díjas televíziós mûsorvezetõ, szerkesztõ;
az ország legismertebb fotómûvésze; magyar fõorvos,
toxikológus, a magyarországi alkoholizmus  elleni küzde-
lemben szerepet játszó közéleti személyiség – csak né-
hány a Váci Mihály Kulturális Központ több tucat prog-
ramja közül, amikre még 2021-ben számíthatnak az ér-
deklõdõk.

2019-ben még havonta több mint 17 ezer látogató, sztár-
fellépõk és szinte a hét minden napjára jutó program. Így
nézett ki számokban a Váci Mihály Kulturális Központ egy
„átlagos” éve, de aztán, mint mindenre, a pandémia az
ott folyó munkára is rányomta a bélyegét, és hónapokig
nem fogadhattak látogatókat. Szerencsére azonban most
már újra nyitva az ajtó, és folyamatosan frissül, bõvül az
intézmény programlistája is.

– Szeretjük megszólítani a közönségünket és mindig arra
törekszünk, hogy az összes korosztály számára szervez-
zünk programokat. Nincs ez másként idén sem, de azt érez-
zük, hogy most egy kicsit minden nehezebb. Sajnos van-
nak olyanok, akik nem rendelkeznek védettségi igazol-
vánnyal, ezért hiába jönnének el valamelyik programunk-

ra, az érvényben lévõ szabályok
miatt nem fogadhatjuk õket, éppen
ezért a látogatói számunkban érez-
hetõ egyfajta visszaesés – tájékoz-
tatott Mészáros Szilárd, a Váci Mi-
hály Kulturális Központ igazgató-
ja, aki hozzátette, ennek ellenére
elõre tekintenek és nyáron is teljes
gõzzel dolgoznak.

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KONCERTEK
– Eddig is rendszeresen helyet adtunk kiállításoknak, és

ez így lesz a jövõben is. Június 26-ig még megtekinthetõ
Szepessy Béla grafikusmûvész kiállítása, június 27-ig pe-
dig Az év természetfotósa kiállítás, de július elsején nyílik
meg a Pál Gyula emlékkiállítás a galériában, illetve hete-
dikén a Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos képzõmû-
vészek közös tárlata – tette hozzá az igazgató.

Bár az idei programlista még nem teljes, azonban amit
már tudni lehet, hogy június 25-én Nyíregyházára érkezik
a Malek Andi Gospel Tour, július 15-én Bál a Savoyban
revûoperett két felvonásban, szeptember 21-én a Duma-

színház, október 15-én dr. Zacher
Gábor, november 16-án Ör-
dög Nóra és Nánási Pál, az
év egyik nagy durranása
pedig a 4 for Dance tánc-
együttes elõadása – Sza-
bó Ádámmal – lesz au-
gusztus 6-án. Az igazgató
a terveket illetõen annyit
még elárult, hogy szeret-
nék, ha a VMKK ad-
hatna otthont a
Neoton karácsonyi
koncertjének, va-
lamint ha fellépne
itt a Nemzeti Tánc-
színház is.

Részletek a
VMKK weboldalán,
valamint folyama-
tosan a Nyíregyházi
Napló 15. oldalán.

Június 23-ról 24-re virradó éjszakához számos hiede-
lem és hagyomány kapcsolódik, ezekbe is betekintést nyer-
hetnek majd a skanzen vendégei.

20:00 órától kezdõdik a Sóstói Múzeumfalu „Hungari-
kum – a matyó népmûvészet” címû, idõszaki kiállításának
megnyitója. A matyó népmûvészet gazdag, színpompás
tárgyi világába enged bepillantást a miskolci Herman Ottó
Múzeum vendégkiállítása. A tárlat anyagában a Herman
Ottó Múzeum néprajzi gyûjteményében található eredeti,
a matyóság hagyományos népi kultúráját reprezentáló tár-
gyak hozzák közelebb az érdeklõdõkhöz a gazdag matyó
örökséget.

21:30-tól a Sárkánylányok Tûzzsonglõr Csapat elõ-
adása közben fellobban a faluközpontban rakott mág-
lya. Az esemény elengedhetetlen eleme a tûzgyújtás
és a tûzugrás. A tûz tisztító és egészség-varázsló erejé-
be vetett hit Szent Iván éjjelén különösen felértékelõ-

dik. A szerelemvarázslások miatt fontos nap ez a sze-
relmeseknek.

22:00 órától a Lóci Játszik zenekar szórakoztatja a részt-
vevõket, 23:45-tõl pedig a Nyírség Táncegyüttes elõadását

láthatják, a táncosok felvezetésével pedig éjfélkor kezdõd-
het a várva várt tûzugrás.

Senki ne feledje, hogy a hiedelmek szerint azok a sze-
relmesek, akik a Szent Iván éjjelén gyújtott tûz parazsát
átugorják, örökre együtt maradnak. Már csak ezért is meg-
éri ellátogatni a múzeumfaluba!

A rendezvény látogatása védettségi igazolvány felmu-
tatásával lehetséges!

A múzeumfalu a jeles napokhoz kapcsolódóan ren-
dezett események mellett keddtõl vasárnapig népi já-
tékokkal, tapintható népi kultúrával, népi gasztronó-
miával, gyógyteakóstolással és nagymosás bemutató-
val várja a vendégeket. Emellett a kézmûvesek meg-
mutatják a nemezelés, a fazekaskodás, a bõrözés, a
gyertyamártás, a szövés vagy az illatzsákkészítés for-
télyait.

ZENE SÓSTÓN
V. ÉVAD

SÓSTÓI PIAC
18:30-TÓL 19:30-IG

Június 19. AdHoc Team
Június 23. Ciki Rock Band
Június 26. No Dress Code Acoustic
Június 30. LK Beat
Július 3. Rockwise
Július 7. Szívtiproll
Július 10. Melounge
Július 14. Kávéházi óra
Július 17. Mentha Projekt
Július 21. Tüneth Együttes
Július 24. Szüret Utcza
Július 28. Tünde&Pila
Július  31. Long Dusty Road
Augusztus  4. Dongó
Augusztus  11. Porubszki Tamás

Aqueencum
Augusztus 14. Nap
Augusztus 18. Artézis
Augusztus 21. Kaland Old Rock
Augusztus 25. Under the Mask

(Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra)



HIRDETÉS

2021. JÚNIUS 18.10



OKTATÁS

2021. JÚNIUS 18. 11

KÖZEL HATVAN TANULÓ VEHET RÉSZT OKLEVELES
TECHNIKUSI KÉPZÉSBEN SZEPTEMBERTÕL

27, illetve 32 tanuló vehet részt okleveles technikusi
képzésben a Nyíregyházi Egyetem és a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum két tagintézményében. A gazdálkodás
és menedzsment ágazatra, valamint a specializált gép-
és jármûgyártás ágazatra, és a gépészet ágazatra jelent-
kezõ tanulók a képzés befejeztével akár azonnal közép-
vezetõként helyezkedhetnek majd el. Ha tovább szeret-
nének tanulni, úgy kreditbeszámítással, emelt szintû érett-
ségi nélkül vehetnek részt az egyetemi oktatásban.

Nyíregyházán 2021 szeptemberében elsõ alkalommal
indul okleveles technikusképzés a Nyíregyházi Egyetem
és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum oktatói által közö-
sen kidolgozott képzési program alapján. A Nyíregyházi
SZC Bánki Donát Mûszaki Technikum és Kollégiumban,
illetve a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és
Kollégiumban egy-egy osztály kezdi meg tanulmányait.
Hétfõn a Bánkiban aláírták az okleveles technikusképzés
megvalósításáról szóló együttmûködési megállapodást.

– A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és
Kollégiumban folyó szakmai munka elismeréseként érté-
keljük az okleveles technikusi képzés elindításának a le-
hetõségét. Idén 297 tanuló jelentkezett a gazdálkodás és
menedzsment ágazatra az iskolába, ebbõl a 32 legjobb
eredményt elérõ tanuló került be a képzésbe, és kezdheti
meg a munkát 2021 szeptemberében  – mondta el Szabó
Attila, a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és
Kollégium igazgatója.

A képzési programot a Nyíregyházi Egyetem Gazdál-
kodástudományi Intézetének munkatársaival közösen dol-
gozták ki, így ennek köszönhetõen 5 év múlva, a 13. év
végén okleveles technikusi bizonyítvánnyal a kezükben
vállalhatnak munkát, vagy folytathatják a tanulmányaikat
a diákok. Országosan 27 technikum kapott lehetõséget
arra, hogy a 2021–22-es tanévben okleveles technikus
képzésben részesítsen tanulókat, köztük Nyíregyházán a
Bánki is.

– Mi mûszaki területre kaptuk ezt a lehetõséget, 21 ta-
nulónk a specializált gép- és jármûgyártás ágazatról, 11
tanulónk pedig a gépészet ágazatról kerülhet ebbe az osz-
tályba. Itt mindenképpen egy plusz lehetõséget kapnak a

tanulók. Egyrészt a jelzõ, hogy okleveles technikus kép-
zés azt jelenti, hogy õk a Nyíregyházi Egyetemmel karölt-
ve többletoktatásban részesülnek, több információhoz jut-
nak, illetve az egyetemre kijárva az ottani oktatók is tanít-
ják õket – tette hozzá Juhász Ferenc, a Nyíregyházi SZC
Bánki Donát Mûszaki Technikum és Kollégium igazgató-
ja.

Ezek a képzések egy szoros, több hónapig tartó együtt-
mûködés következtében jöhettek létre. Az eredményeként
minõségi szakemberképzésben vehetnek részt a szerve-
zetek, további elõnyt jelent, hogy helyben lehet tartani a
szakembereket, és nõhet a Nyíregyházi Egyetem hallga-
tói létszáma, amely így jelentõs mérföldkõ a szakembe-
rek képzésében – errõl már  Vassné prof. dr. habil Figula
Erika rektor beszélt.

– Ez azért jelentõs, mert ezzel a megállapodással lehe-
tõség nyílik a technikusi képzést végzett diákok számára,
hogy emelt szintû érettségi nélkül jöjjenek egyetemre, il-
letve a kreditjeiket beszámítjuk, és a képzési idõ is rövi-
dül. Ezzel egy nagyon jó szakemberképzésben vehetnek
részt, majd diplomát is szerezhetnek a nálunk végzett hall-
gatók.

A képzési program alapján a Nyíregyházi Egyetemen
33, illetve 32 kreditet számíthatnak be az alapképzési prog-
ramban az itt végzett diákok, ami megközelítõleg egy fél-
éves elõnyt jelent majd számukra az egyetemi képzés idõ-
tartama alatt.

(Szerzõ: Fehér Attila)

MEGVÁLASZTOTTÁK A MEGYE KICSINAGYKÖVETÉT
A szülõföldjükrõl sok ismeretet szerzõ versengés dön-

tõsei randevúztak Nyíregyházán, vasárnap. A Magyar-
ság KicsiNagykövete program megyei döntõjét és
zárórendezvényét a Váci Mihály Kulturális Központban
rendezték. A háromfordulós, hagyományteremtõ, úgyne-
vezett pilot projekt célja az országismeret és a hazasze-
retet elmélyítése, miközben a 10–12 éves gyerekek tárgy-
nyereményekkel és élményekkel is gazdagodtak.

Nagy Szilárd és Ragány Misa tavaly nagy népszerûséget
elért dalával, a Varga Miklós-féle Európa átiratával kezdõ-
dött a Magyarság KicsiNagykövete program megyei döntõ-
je. A hagyományteremtõnek szánt projekt egyik célja, hogy
példaképekkel is találkozzanak a gyerekek, s a két Szabolcs-
ból indult énekes pályája követendõ mintával szolgált.

KÖTÕDÉS A SZÜLÕFÖLDHÖZ

Az elsõ alkalommal itt, Szabolcs-Szatmár-Beregben ren-
dezett találkozó másik célja – az ötletgazda, Strack Mária
szerint –, hogy a 10–12 éves korú fiatalok az elõször online,
majd a döntõben offline versengés során megismerjék szü-
lõföldjük kultúráját, történelmét, hagyományait, a helyi
szokásokat, erõsségeket, hírességeket. – Most megismerte
a kicsi hazáját, de cél, hogy ismerje meg a nagy hazáját, a
határon túli magyarságot. Érezze, hogy jó és szeret ma-
gyarnak lenni, és legyen büszke arra, hogy magyar. A gye-
rekek, ha ismerik a múltjukat, ha látják az értékeiket, ha
megismerik azokat a neveket, akikre mi büszkék lehetünk,
akkor büszkén lesznek magyarok – fogalmazott a Magyar-
ság KicsiNagykövete ötletgazdája.

TARTSUK MEG HAGYOMÁNYAINKAT

A késõbb az egész országra kiterjesztendõ, háromszaka-
szos versenyre most 681-en jelentkeztek, s harmincan ju-
tottak a megyeszékhelyen rendezett döntõbe. A zsûri elnö-
ke annak a házigazda Nyíregyházának az alpolgármestere
volt, melynek 16 településsel van partnervárosi kapcsolata.
Dr. Ulrich Attila a gratuláció mellett kiemelte, a tudást és
élményeket, amit most szereztek, senki nem veheti el tõ-
lük, egyben felhívta a figyelmet arra, soha ne felejtsék el,

honnan jöttek. – Nagyon köszönöm, hogy ide, Nyíregy-
házára, a megyébe hozták elõször a KicsiNagykövet ver-
senyt, és sok sikert kívánok ahhoz a munkához, hogy ez
országossá teljesedjen. Nagyon fontos a mai világban az,
hogy a hagyományainkat megtartsuk, kellõképpen értékel-
jük, és ne féljünk attól, hogy más idegen népek, nemzetek,
barátok számára kommunikáljuk – mondta köszöntõjében
a városvezetés képviseletében dr. Ulrich Attila.

EGY NAGYKÖVET, KÉT ATTASÉ

A versenynek három különdíjazottja lett. Két attasé cí-
met is adományozott a zsûri. Az egyiket, mely a kulturá-
lis jelzõt kapta, Kósa Krisztián szerezte, a megye másik,
agrár-kicsiattaséját Poljovij Milánnak hívják. A gyõztes,
így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KicsiNagykövete egy

negyedikes, vásárosnaményi leány, Baksa Fruzsina lett.
A díjátadást követõen – melyben családi, balatoni nya-
ralás, parlamenti látogatás, budapesti városnézés, tablet
s tárgynyeremények is voltak a szponzorok felajánlásá-
ból – a gyõztes a Nyíregyházi Televíziónak is nyilatko-
zott. Az Eötvös József Általános Iskola kisdiákját anyuká-
ja, nagytestvére és a tanára is segítette a felkészülésben,
melyre sok idõt szánt. – Ppt-t kellett csinálni, szöveget
írni, fõzni, sok feladat volt benne. A fõzés volt a kedven-
cem, finom lett a nyírségi gombócleves, amit készítet-
tünk – mondta. A megyei KicsiNagykövetének sokat je-
lent a cím, s nagyon örül neki, mint mindenki a részvé-
telnek. A verseny hivatalos léggömbjeit pedig annak a
reményében engedték fel búcsúzásul, hogy folytatása kö-
vetkezik.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A házigazda város vezetése nevében dr. Ulrich Attila alpolgármester gratulált a gyõzteseknek
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„AHOL ÉREZZÜK A NÉZÕK SZERETETÉT,
ODA MINDIG JÓ VISSZAMENNI”

INTERJÚ A TAVALY HYPPOLIT-DÍJJAL ELISMERT MUCSI ZOLTÁNNAL

2020 februárjában mutatta be a Nézõmûvészeti Kft.
társulata a Szkénében az Eleven éjszaka címû Conor
McPherson-darabot, mely a VIDOR Fesztiválon is siker-
rel szerepelt, s melynek egyik fõszereplõje a tavaly
Hyppolit életmûdíjjal elismert Mucsi Zoltán; a különle-
ges hangulatú, népszerû elõadást június 26-án újra lát-
hatja majd a nyíregyházi közönség.

– A pandémia következtében sajátos sors jutott osz-
tályrészül ennek a nagyszerû elõadásnak – milyen érzés
gyakorlatilag újra és újra elölrõl kezdeni egy ilyen inten-
zív és kimerítõ szerepet?

– Ha jól emlékszem, eddig összesen hat elõadás ment
le. Nehéz, mert az ember hozzászokik egy bizonyos rit-
mushoz, arra szocializálódott – persze, lehet, hogy az sem
normális, hogy havonta húszat játszol, de valahogy hoz-
záedzõdsz – és most kicsit olyan, mintha egy hosszabb
sérülés után kellene pályára lépni. De a sportban legalább
megelõzi ezt egy erõnléti edzés-szakasz, itt pedig egy-
szerre csak rászakad az emberre az egész... Hiszen nem
csak az Eleven éjszakát kell hirtelen „elõkapni”, így van
az összes többi elõadással is. Az biztosan nem szokvá-
nyos, hogy kihagysz egy-másfél évet, és azután tizenegy-
néhány darabbal kell egy csapásra újrakezdeni. Érdekes,
sok részlet mégis milyen könnyen vissza tud jönni – nem
akarnak elindulni a szavak, a szöveg, és akkor egy moz-
dulat hirtelen felidézi a mondatot is. Most folyamatosan
tanulok, veszem elõ a darabokat, amiket júniusban ját-
szom, és reméljük, rendben lesz minden.

– Ilyen hosszú kényszerpihenõ alatt hogyan lehet tartalé-
kolni az energiákat, megõrizni egyfajta készenléti állapo-
tot? Nem nagyon volt még precedens hasonló helyzetre...

– Ez még csak most fog kiderülni. A második leállás alatt,
gyakorlatilag október 13. óta nem játszottam, és akkor egy
kicsit besokalltam. Letettem a szövegeket, úgy voltam vele,
majd akkor veszem elõ újra, amikor játszani fogok. Azután
egy kicsit túl hirtelen jött a nyitás, tessék, lehet színpadra
lépni – mint amikor egy szobában felkapcsolják a villanyt –,
a színész pedig nem egészen így mûködik.

– A Bárkában játszott Tengeren után másodszor talál-

kozol egy Conor McPherson-darabbal, az ír darabok sa-
játosan nyers költészetével. Nagyon intenzív, szívbe mar-
koló alakítást nyújtasz, ami, gondolom, sokat ki is vesz
belõled.

– A szöveg nehéz, meglehetõsen furcsa, de valóban
nagyon szép a történet. Egy magányos ember belelát va-
lamit egy kapcsolatba, aminek a valósághoz semmi köze
nincs, és azután ez különös helyzeteket eredményez.
Nagyon szeretem a szerzõ humorát, érzékenységét, az
elesettség iránti fogékonyságát. Ennek az elõadásnak még
nem tudni pontosan az útját, a további életét, de remé-
lem, benne van egy szép széria. Maga a munkafolyamat
elég küzdelmes volt, de ezt rendszerint így élem meg, nem
könnyû belebújni egy másik ember bõrébe; a figura, aki
végül is megszületett, az általam és a szerzõ által létreho-
zott közös teremtmény. Az alkotófolyamat mindig sok
kétellyel, keserûséggel jár, de gyönyörû pillanatokkal is;
ha pedig jó a végeredmény, az minden sebet begyógyít.
Itt az is megfogott, milyen emberi ez az anyag, nagyon
erõs benne a szeretetéhség, az élni akarás; életben ma-

radni, belekapaszkodni a szeretet lehetõségének legkisebb
hajszálába... Azt is szeretem, az író mennyi árnyalatát tudja
megmutatni a lecsúszott állapotnak a magány különbözõ
fázisain át. Ezek az alkoholban áztatott teremtmények
minden szavalásukkal, pótcselekvésükkel arról beszélnek,
milyen jó lenne tartozni valahová. Nem tudják elmonda-
ni, amit éreznek, mást mondanak a felszínen, mint ami ott
van belül, és mindezt rengeteg finom humorral teszik.
Nagyon sokrétû darab ez.

– A VIDOR Fesztivál visszatérõ vendége vagy, legutóbb
életmûdíjas lettél – milyen érzés számodra Nyíregyhá-
zán játszani?

– Azt hiszem, szinte minden elõadásunk, amit elhoz-
tunk ide, kapott valamilyen díjat. Ráadásul a ’90-es évek
közepén Marat-t játszottam itt, így kezdõdött a kapcsola-
tom a Móricz Zsigmond Színházzal. Nyilván az mindig
egy erõs visszajelzés, ha eljössz a VIDOR-ra egy darab-
bal, és azt a következõ évadban visszahívják, igénylik;
ahol minõségnek tartják, amit képviselünk és érezzük a
nézõk szeretetét, oda mindig jó visszamenni.

Mucsi Zoltán
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FÖLÖSLEGES PÖFÖGÉS, HASZNÁLT OLAJ, HÉLIUMOS LUFI
Az autóval pöfögés és a használt sütõolaj káros hatá-

sairól, valamint a héliumos lufik kártékonyságáról is kül-
dött háttérinformációkat (több forrásból merítve) a nyír-
egyházi Zöld Akciócsoport szerkesztõségünknek. Ami a
Naplóban rövidített, összegzett formában olvasható, a
nyiregyhaza.hu városi webportálunkon bõvebben is meg-
található.

Hazánkban körülbelül 6 millió liter üzemanyagot füs-
tölnek el feleslegesen az autósok, akik csak pár perc ké-
nyelemért nem fordítják el a kulcsot az autóban, ha meg-
állnak. Gyakran hivatkoznak mentségként a modern, szû-
rõkkel felszerelt motorjaikra, ám a legveszélyesebb, a
PM2,5 (azaz a 2,5 mikronnál kisebb) részecske kibocsá-
tásának jelentõs részéért épp a modern motorok tehetõk
felelõssé. Ez az, ami egyáltalán nem képes kiürülni a lég-
utakból. Az indulás elõtti hosszas bemelegítés pedig a keleti
autókhoz köthetõ rossz beidegzõdés.

TUDJA, MIT OKOZ?
A jármûvek kipufogógáza bizonyítottan összefüggésbe

hozható az asztmával, allergiával, szív- és tüdõbetegsé-
gekkel, valamint a rákos megbetegedések számának nö-
vekedésével. Álló autóban járó motorral várja gyermekét
az óvoda, iskola elõtt, légkondicionálásban/fûtésben ül,
telefonozik, tabletezik, várja párját, családját háza, laká-
sa elõtt, míg ügyet intéz postán, piacon stb.? Állva járó
motorral hagyja autóját, míg ügyfelének, barátjának, ro-
konának átadja a csomagot, ételt stb.? Így mérgezi a kör-
nyezetében lévõket és saját magát is! A Zöld Akciócso-
port Nyíregyháza #nepöfögj témában Facebook-oldalán
rajzpályázatot hirdetett 5–10 éves gyermekek részére, jú-
nius 30-ig várják az alkotásokat.

HOVÁ ÖNTI A HASZNÁLT SÜTÕOLAJAT?
A lefolyóba? A vécébe? A szemetesbe? A kertje földjé-

re? A trágyadombra? Állatai takarmányába? Nagyon fon-
tos, hogy a használt sütõolajat, sütõzsiradékot külön gyûjt-
sük, szelektíven! A csatornába öntve, a csövek falára ta-
padva dugulást okoz a rendszerben. A szennyvíztisztító-
ba bekerülve jelentõs pluszteherrel és költséggel jár, a zsír-
dugók megszüntetése ugyanis nagyon sokba kerül. Ha a
vécébe öntjük, az olaj lerakódik a csövek falán, és mivel
a zsír nem oldódik a vízben, ott is marad, majd ahogy
újabb olaj rakódik rá, egyre növekszik. A dugulás egy-
részt kellemetlen, másrészt költséges, harmadrészt sokszor

csak vegyszeres úton szüntethetõ meg. A szennyvíztelep-
re érve az olaj szétterül a víz felszínén, még nagyobb ká-
rokat okozva ezzel a környezetnek. Akadályozza a szenny-
víz tisztítását, és nem engedi, hogy oxigén áramoljon a
vízbe. A szennyvíztisztító olajos végtermékét nem lehet
termékeny iszapként használni, mert az olaj a föld légát-
eresztõ képességét is tönkreteszi. A szemétbe öntve pedig
nehezen lebomló anyagként sosem hasznosul a hulladék-
lerakókban. Még veszélyesebb, ha élõ vizekbe jut, tavak-
ban, folyókban a felszínén úszva meggátolja a víz oxigén-
felvételét, elpusztítja a vízi élõlényeket. A háztartási olaj
is veszélyes anyagnak minõsül, mely a külvilágba kerülve
komoly fenyegetést jelent, különösképpen élõvizeinkre és
az ivóvízre nézve. Egyetlen cseppje akár 1000 liter vizet
is beszennyezhet, ezért nem szabad a lefolyóba önteni.

HOL LEHET LEADNI?
Két hulladékudvarban, Mol-kutakon, Coop boltokban.

A nyíregyházi Zöld Akciócsoport szeretné, hogy mindenki
számára könnyen elérhetõ, megközelíthetõ gyûjtõpontok
lehessenek városunkban. Több óvodát, iskolát is megkeres-
tek, hogy a hazai „CseppetSem” programot népszerûsítsék
a helyi nevelési-oktatási intézményekben. 25 Ft/kg vissza-
térítést kapnak az intézmények a gyûjtés során. A gyûjtõ-
rendszerben mûanyag palackban vagy befõttesüvegben
adják le az olajat az emberek, erre azért van szükség, hogy
a leadás cseppmentes legyen, és a gyûjtéssel ne szennyez-
zük a környezetet. Az olaj mellett sütõzsírt, kókusz- és pál-
maolajat is le lehet adni, ami eltérõ technológiát igényel,
emiatt fogadják el a befõttesüveget is. A „CseppetSem!”
Programhoz gazdasági társaságok, civil szervezetek is kap-
csolódhatnak. Bõvebb információ: info@cseppetsem.hu.

SZÍVÓSZÁL UTÁN LUFI?
A szívószál után a lufi a következõ „kipécézett” mû-

anyag? Avagy: vigyázó szemeinket a ballagó diákok szü-
leire/barátaira vessük! Bár végre vannak, lehetnek balla-
gások, egyre többet hallani arról, miért problémás héliu-
mos lufikkal búcsúztatni az ifjúságot. A felszálló léggöm-
bök utaznak akár több száz kilométert is, így bármilyen
területre képesek bejutni és állatok halálát okozni. Mivel
(hidegtöréssel) szétszakadnak, sok (vízparti, vízben élõ)
állat eledelnek hiszi a lufimaradványt, amitõl eltömõdik
az emésztõrendszerük, és éhen halnak. Ráadásul festéket
és vegyi anyagokat tartalmaznak, így lebomláskor foko-
zottan szennyezik környezetünket. A hélium nem meg-
újuló anyag, így érdemes vele „spórolni”.

LÉGGÖMBÖZÉS HELYETT
Ha már a lufi is „tiltólistára” kerül, mi marad még, ami-

vel fokozhatjuk az ünnepi hangulatot? Az ünnepi hangulat
fokozására javaslatok: ültessünk fát, bokrot, virágos rétet/
balkonládát a diákoknak. Nyugodt lelkiismerettel alszunk,
sõt látjuk felnõni a kertünkben, erkélyünkön a ballagási aján-
dékot. Ajándékozzunk vadvirágmagokat! Fújjunk buboré-
kokat, akár piciket, vagy haladóknak ajánlom a nagymére-
tû buborék készítõket. Szélkerék a virágok mellé, szintén
egyedi megoldás. Virágszirom szórás (megmaradt csokrok-
ból) közeli patakba, tóba. Jókívánságok összegyûjtése csa-
ládi, baráti körtõl, majd mint egy idõkapszulát eltenni, akár
elásni a fentebb említett faültetés alkalmával.

(Források: Levegõ Munkacsoport, Európai Közlekedési és Kör-
nyezetvédelmi Szövetség anyagai, szon.hu, skik.hu, telepaks.hu,
zoldhullam.szombathely.hu, biotrans.hu, ballonsblow.org,
index.hu, szeretlekmagyarorszag.hu, divany.hu, agraroldal.hu.)

PETÕFIS DIÁKOK A NYÍRVV ÖKOSULI PROGRAMJÁBAN

Virágokat ültettek a Nyíregyházi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola Petõfi Sándor Tagintézményének tanulói a
NYÍRVV-vel. A városüzemeltetési társaság nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy megszólítsa és bevonja a lakosságot is a
különbözõ városszépítõ akciókba.

– Az Országzászló teret vettük igénybe arra, hogy a
gyerekekkel együttmûködve egynyári virágokat ültessünk.
Véleményem szerint ez is elõsegíti a környezettudatos

magatartást és már idejekorán megtanulják, hogy a kör-
nyezetüket szépítsék – nyilatkozta Petróné Nyisztor Erika,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. marketingvezetõje.

A NYÍRVV nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megszólítsa
és bevonja a városlakókat a különbözõ városszépítõ akci-
ókba, ennek érdekében különbözõ pályázatokat is szo-
kott hirdetni, magánszemélyek és oktatási intézmények
számára egyaránt.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÚJ JÁTÉKOK
A folyamatos ellenõrzési és karbantartási feladatok

elvégzésén túl a NYÍRVV Nonprofit Kft. igyekszik –
lehetõségeihez mérten – eleget tenni a felmerülõ la-
kossági igényeknek.

Az elmúlt napokban ennek keretében valósulhatott
meg a Kossuth utcai játszótéren 2 rugós játék, padok és
hulladékgyûjtõ szelencék kihelyezése, valamint a játék-
vár tetejének cseréje. A Kodály Zoltán utcán szintén la-
kossági kérésre új rugós játékok várják a legkisebbeket.

Az Élet utcai játszótéri homokozót már napvitorla ár-
nyékolja, s további 6 helyszínre helyeznek ki hamaro-
san árnyékolókat.

(Fotó: illusztráció)
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BRINGAPIKNIKEZTEK

VASÁRNAP STREETBALL

Június 20-án Nyíregyházára érkezik a
Streetball Challenge. Kõbánya után a sza-
bolcsi megyeszékhely a második állomása a
sorozatnak. Több korosztályban hirdetnek
majd gyõztest, a találkozókat pedig ezúttal
is a Kossuth téren rendezik. Az eseményt a
megyei kosárlabda szövetség is támogatja.

– Ez már a második alkalom, hogy segít-
jük a rendezést, és szintén a második alka-
lom, hogy ekkor ünnepeljük a megyei ko-
sárlabdázás napját is. A csapatokat azzal
támogatjuk, hogy álljuk a nevezési díj fe-

lét, vagyis egy együttesnek így csak 6000
forintot kell fizetni, amiért cserébe egy-egy
pólót is adunk ajándékba a játékosoknak.
Egy igazi nyárindító rendezvény lehet a
mostani, hiszen már nagyon hiányoztak a
járvány miatt elmaradt meccsek – mondta
Herczku Márton, a megyei kosárlabda szö-
vetség elnöke. 

A nap során számos kiegészítõ program
is várja az érdeklõdõket, így lesz dobó- és
zsákolóverseny is. Nevezni elõzetesen on-
line vagy a Continental Arénában lehet, a
helyszínen erre nem lesz lehetõség.

EZÚTTAL IS NYÍREGYHÁZÁN VOLT A RAJT, TOKAJBAN A CÉL

A nyár legbiztosabb jele a Bringa Pik-
nik. Évek óta megrendezik az eseményt,
melynek során Nyíregyházáról indulva
Tokajba kerekeznek át a résztvevõk.

A két települést összekötõ kerékpárút
nagyon népszerû, sokan használják hobbi
célból, és szombaton is sokan vágtak neki
a több mint 30 kilométeres távnak. A rajt-
nál dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza és Pos-
ta György, Tokaj polgármestere nyitotta

meg a rendezvényt, egy szerencsés nyer-
tes pedig Pataki Mihály fõszervezõtõl egy
kerékpárt vehetett át.

A leggyorsabbak kevesebb mint egy órá-
val késõbb Tokajba, a Fesztiválkatlanban
kialakított célba értek, de nem versenyrõl
volt szó, így sokan kicsi gyerekkel, csalá-
dostól indultak, illetve volt 70 év feletti
résztvevõ is. Útközben frissítõállomások
várták a kerekezõket, a fõ cél pedig a brin-
gázás népszerûsítése volt.

DECATHLON ÉLMÉNYPRÓBA,
23 AKADÁLLYAL

FOCI EB ÓRIÁSI LEDFALAKON,
NYÍREGYHÁZA TÖBB PONTJÁN

Június 26-án ismét lesz Decathlon Él-
ménypróba, melyre már lehet jelentkez-
ni. Az akadálypályát ezúttal is a Sóstói-er-
dõben alakítják ki. Több mint húsz izgal-
mas feladat várja majd a nevezõket.

– Fontos most is hangsúlyozni, hogy ez
nem verseny. Mindenki annyi idõ alatt tel-
jesíti az 5 kilométert és a 23 akadályt,
amennyi alatt szeretné. A lényeg az, hogy
mindenki jól érezze magát. Budapestrõl,
Gyõrbõl, Pécsrõl is jelezték részvételi szán-
dékukat, aminek nagyon örülünk – mond-
ta Pokrovenszki Gergely fõszervezõ. 

Az esemény jó közösségépítõ program
is, melyen nem az eredmény a fontos, ha-

nem a mozgás népszerûsítése. Ezért min-
den célba érkezõ ajándékot kap, a tombo-
lasorsolás során pedig további nyeremé-
nyek találnak gazdára.

– Büszkék vagyunk arra, hogy már ötö-
dik éve támogathatjuk az eseményt. Ré-
szünkrõl ez részben társadalmi szerepvál-
lalás is, de természetesen szeretnénk a cé-
günket is bemutatni a sportolóknak – mond-
ta Mucsi Gergely, a Decathlon nyíregyhá-
zi áruházvezetõje.

A rajt ezúttal is az Erdei Tornapályánál
lesz, ahol számos kiegészítõ program is
várja a résztvevõket. Elõnevezésre június
22-ig van lehetõség, de a helyszínen is le-
het majd nevezni. Az elsõ rajt 10 órától lesz.

ISMÉT PATTOG MAJD A KOSÁRLABDA A KOSSUTH TÉREN

Múlt hét pénteken Rómában rajtolt el a
16. labdarúgó Európa-bajnokság, és július
11-én ér véget. Ez idõ alatt a magyar válo-
gatottnak is szurkolhatunk, ráadásul akár
óriási ledfalak elõtt, Nyíregyháza több
pontján is.

A Rózsakert Szabadtéri Színpad csillag-
tetõs nézõtere még két este erejéig – június
19-én és 23-án – a futball szerelmeseinek
valódi otthonává válik. A magyar csapat Eb-
mérkõzései az MTVA jóvoltából egy közel
30 négyzetméteres óriás ledfalon, HD mi-
nõségben elevenednek meg, míg a Szabad-
téri büféhelyiségei is egész estén át várják
a szurkolókat.

A mérkõzések közvetítési idõpontjai:

2021. június 19., szombat 15:00
MAGYARORSZÁG–FRANCIAOR-
SZÁG mérkõzés (kapunyitás: 13:00)
2021. június 23., szerda 21:00
MAGYARORSZÁG–NÉMETORSZÁG
mérkõzés (kapunyitás: 19:00)

A rendezvények csak érvényes védett-
ségi igazolvány birtokában látogathatók.

A Városi Jégpályán pedig az összes
meccset közvetítik, a fociélményt egy 16
négyzetméteres óriás ledfal biztosítja! A
rendezvények védettségi igazolvány nélkül
is látogathatók.
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VMKK PROGRAMOK

Hatvanon innen és túl – Szepessy Béla grafi-
kusmûvész kiállítása
Megtek in the tõ :
2021. június 26-ig
(keddtõl szombatig,
9.00–17.00 óra kö-
zött).
Helyszín: Nyíregy-
házi Városi Galéria
(Nyíregyháza, Se-
lyem u. 12.) és Pál
Gyula Terem (Nyír-
egyháza, Vay Ádám krt. 18.).

Az év természetfotósa 2020 kiállítás
Megtekinthetõ: 2021. június 27-ig. A belépés díjta-
lan!
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Média és lemezbörze
Idõpont: 2021. június 19. 9.00–14.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ kávézójá-
nak terasza (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Soulistic – Malek Andi Gospel Tour
Idõpont: 2021. június 25. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

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

Pál Gyula emlékkiállítás
Idõpont: 2021. július 1.
A kiállítást megnyitja: Balogh Géza festõ, szobrász-
mûvész.
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 (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos kép-
zõmûvészek közös tárlata
Idõpont: 2021. július 7.
A kiállítást megnyitja: Mészáros Szilárd, a VMKK igaz-
gatója.
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza,
Selyem u. 12.).

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

RUHAGYÛJTÉS
A KÖLYÖKVÁRBAN

SÓSTÓI PIAC – 2021 VÁSÁRNAPTÁR
DÉLUTÁN 16 ÓRÁTÓL NAPNYUGTÁIG – BLAHA LUJZA SÉTÁNY

Június 18. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására

Június 19. A Búza téri piac árusainak vására

Június 20. „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vására

Június 23. A Búza téri piac árusainak vására

Június 24. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására

Június 25. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására

Június 26. A Búza téri piac árusainak vására

Június 27. „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vására

Június 30. A Búza téri piac árusainak vására

A Váci Mihály Kulturális Központ Kölyökvár Tagintéz-
ménye is csatlakozott a Sulizsák Kft. Klubzsák a közössé-
gekért programjához: ruhagyûjtési akciót hirdetnek júni-
us 30-ig.

Várják a lakosság bárminemû textília adományait, ame-
lyek leadhatók az intézményben hétköznap 8 és 19 óra
között.

„MI NYÍREGYHÁZI SÓSTÓIAK”

Idõpont: 2021. június 26., szombat
Helyszín: Sóstói Millenniumi Református templom

(Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Kemecsei út 24.)

Program:
11.00 Ökumenikus istentisztelet
12.00 Megnyitó, köszöntõ. Gasztronómiai utca bemu-

tatása
12.20 Szabolcs Néptáncegyüttes mûsora
13.00 Vidám Manók Együttes
14.00 Pandóra Projekt
15.00 Szívtiproll zenekar
17.00 Queen Forever Tribute Band mûsora

A rendezvény folyamán:
népi játszóház, kézmûves udvar.

A belépés ingyenes.

KÖNYVTÁRI
PROGRAMOK

Titkot rejtõ templomok
Szabolcsban, Szatmárban és Beregben. Vetítettképes
elõadás.
Elõadó: Sipos László PhD, az ICOMOS Magyar Nem-
zeti Bizottság tagja.
Idõpont: 2021. június 22. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár – Konferenciaterem.

Csiriptanya Játéktár – kézmûves foglalkozások
2021. június 22. Virágcsokor muffin papírból
2021. június 24. Ajándék készítése teamécsesbõl
2021. június 29. Síkbáb készítése spatulából
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár.

Zenés könyvbemutató
Vendég: Frideczky Katalin író, zongoramûvész.
Beszélgetõtárs: Bihari Albertné.
Idõpont: 2021. június 23. 16.30
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár.

Helytörténeti Esték
Cím: Politikusok, írók, költõk Pócspetri ellen.
Elõadó: dr. Takács Péter történész, az MTA doktora.
Idõpont: 2021. június 24. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár – Konferenciaterem.

Szöszmötölõ – Társállatok Világnapja
(kutyák, macskák)
Idõpont: 2021. június 25. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár – Vécsey Utcai Fiókkönyvtár.

ZENÉS ÁHÍTAT
Az evangélikus egyház ismét zenés áhítatra hívja az
érdeklõdõket: június 20-án, vasárnap este 18 órakor
az evangélikus nagytemplomba. Kiss Zoltán nyíregy-
házi orgonamûvész Bach, Vierne és Arvo Pärt mûve-
ket fog elõadni.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„BÉKÉT, SZERETETET HIRDETETT
EGY EMBERÖLTÕN ÁT”

A nyíregyházi evangélikus gyülekezet kiváló lelké-
szeinek sorában ott tündököl Paulik János neve is, aki
155 évvel ezelõtt, 1866. június 21-én született a
felvidéki Ipolyszelén. Rimaszombaton és Sel-
mecbányán végezte a gimnáziumi, Eper-
jesen pedig a teológiai tanulmányait,
1889-ben avatták lelkésszé. Aszódon
segédlelkészkedett, majd 1891-tõl Bu-
dapesten, a Deák téri evangélikus gyü-
lekezetnek lett a hitoktató lelkésze.
A nyíregyházi gyülekezet 1900-ban
választotta meg, Geduly Henriknek
lett a lelkésztársa.

Az õt különbözõ évfordulók alkal-
mából köszöntõk, majd a koporsója
mellett a búcsúztatók az elsõk között
emelték ki életútjából a szónoki tehet-
ségét, amellyel igehirdetéseit, alkalmi
beszédeit elõadta, s amelyeket a más val-
lásúak is szívesen hallgattak. Geduly mû-
remekeknek nevezte azokat. Kiemelik továb-
bá, hogy „ezrek és ezrek lelkéhez, szívéhez volt
hozzáforrva”. Amikor 1929 októberében lelkészi szol-
gálatának 40 éves jubileumát ünnepelték, akkor dr.
Kállay Miklós fõispán a címben olvasható mondattal
foglalta össze életútját. Születésének 70. évfordulóján

Szohor Pál polgármester a „békesség városának” ne-
vezte Nyíregyházát, amelyet az egyházak lelkészei tar-

tanak fenn, köztük Paulik János is.
Lelkészi munkásságát harmonikusan egé-
szítette ki irodalmi tevékenysége. 1895-
tõl 1900-ig szerkesztette az Evangélikus
Családi Lapokat. Több mint harminc dol-
gozata, tanulmánya jelent meg. Egyházi
és hazafias beszédeinek gyûjteményét
„Isten felé” címmel jelentette meg
1929-ben. Ennek elõszavában fogal-
mazta meg: „Legboldogabb óráim
közé sorolom azokat az órákat, ame-
lyeket a szószéken töltöttem el”.

Közegyházi ügyek intézésében is
tevékeny részt vállalt. Többek között

1918 és 1933 között elnöke volt a Ma-
gyar Evangélikus Lelkészegyesületnek és

sokat köszönhet neki az egyházi ének-
ügy is. Egész lényét az éneknek, a zené-

nek a szeretete hatotta át. 1937-ben a kor-
mányzó érdemei elismeréseképpen kormányfõ-

tanácsosi címmel tüntette ki. 1939. február 3-án hunyt
el, sírja az Északi temetõben található.


