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SZAKRENDELÉSEK: TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI SZÁMON IS
Mint ahogyan arról már többször is beszámoltunk, újraindultak a szakrendelések a

Jósa András Oktatókórházban is. A szakrendelés minden területen elõjegyzés alapján
történik, melyre elõzetesen egyeztetett idõpontban, általában háziorvosi beutalóval lehet
érkezni. Az idõpontkérés a járványidõszak elõtti, korábban megszokott gyakorlatot igyek-
szik követni. A betegeket arra kérik, hogy az adott szakrendelésen egyeztessenek új idõ-
pontot (pl.: Nephrológiai és Hypertonia szakrendelés: 2007-es mellék, Belgyógyászati
Érszakrendelés (értágítós infúziós kezelések): 1271-es mellék, Gasztroenterológiai szak-
vizsgálat, illetve alsó és felsõ tükrözések: 2384-es és 2385-ös mellék, sebészeti szakren-
delés: 06-20/386-9555-ös szám, ortopédiai szakrendelés: 06-42/599-701-es vagy 06-42/
599-702-es telefonszámon lehet idõpontot egyeztetni). Az elõjegyzés telefonszámairól a
kórház honlapján tájékozódhatnak, vagy a központi számon kérhetnek bõvebb tájékoz-
tatást. A Jósa András Oktatókórház Központi telefonszáma: 06-42/599-700.

FORRÓ NYÁR

Tombol a nyár, kétségtelenül beköszöntött a forróság! Bár ilyenkor a medencék-
ben, vagy a hûvös szobában a legkönnyebb átvészelni ezeket a napokat, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai még múlt héten kihelyezték a belvárosban a páraka-
pukat, ezzel is hûsítõ felfrissülést nyújtva a városlakóknak.

250 ÚJ MUNKAHELYET TEREMT A LEGO NYÍREGYHÁZÁN!
Az ország harmadik idei legjelentõsebb beruházása

valósul meg Nyíregyházán, 53 milliárd forintból fejleszt
a LEGO. Új gépeket vásárolnak, növelik a raktározási ka-
pacitást és 72 ezer négyzetméterrel nõ a gyártási terüle-
tük. A kormány közel hatmilliárd forinttal támogatja a
dán vállalat fejlesztését, ami 250 új munkahelyet is je-
lent a városban.

– Magyarország továbbra is kitart Európa legalacso-
nyabb adómértékei mellett, többek között a 9 százalékos,
egykulcsos társasági adó mellett. Ez az alacsony adó teszi
lehetõvé például azt is, hogy újabb beruházások valósul-
nak meg hazánkban, így év végére várhatóan 5,5 száza-
lékos lesz a növekedési ütem. Ennek azért is van nagy
jelentõsége, mert ha sikerül ezt teljesíteni, akkor a csalá-
dok visszakapják az idén befizetett személyi jövedelem-
adójukat 2022 elején – közölte Szijjártó Péter a budapesti
sajtótájékoztatón.

A HARMADIK LEGJELENTÕSEBB AZ IDÉN
A hazai beruházási ráta európai összevetésben is ma-

gas, 27 százalék fölötti, ez az unióban a harmadik leg-
magasabb. – Minden építõelem, így a rendkívüli teljesít-
ményre képes magyar emberek, a csúcsteljesítményt dik-
táló vállalatok és a megfelelõ kormányzati gazdaságpo-
litikai intézkedések tökéletesen illeszkedtek egymáshoz,
nagyjából úgy, mint a Nyíregyházán legyártott LEGO épí-
tõelemek. S ha a LEGO-nál tartunk, akkor a LEGO maga
is egy nagyon fontos építõeleme a magyar gazdaságnak.
A dán LEGO 53 milliárd forintos, most bejelentendõ fej-
lesztése, nyíregyházi gyárának bõvítése a harmadik leg-
jelentõsebb beruházás az idei esztendõben Magyaror-
szágon. A 250 új munkahely létrehozásához a kormány
5 milliárd 850 millió forintos vissza nem térítendõ támo-
gatást biztosít – mondta a külgazdasági és külügyminisz-
ter múlt pénteken.

„HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK NYÍREGYHÁZÁN”
A helyszínen ott volt dr. Kovács Ferenc polgármester

is, aki a bejelentésre reagálva Facebook-posztjában úgy
fogalmazott: „Az utóbbi idõben sok jó hírt közöltem, s
most egy kiemelkedõen kedvezõvel szolgálhatok. A
LEGO Csoport jelentõs mértékben növeli nyíregyházi
gyárának gyártókapacitását!” A polgármester a közössé-
gi média-bejegyzésben hozzátette: „Többször hangsú-
lyoztam, hogy az erre a ciklusra vonatkozó polgármes-
teri programom kiemelt eleme az iparfejlesztés, a foglal-
koztatás további bõvítése, a munkahelyteremtés. Ez a
beruházás ennek egy látványos jele, s egyben annak is,
hogy a már városunkban mûködõ nagyvállalatok jól ér-
zik magukat nálunk és hosszú távra terveznek Nyíregy-
házán.”

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Mint arról beszámoltunk, Magyarország Kormánya tá-
mogatásával a Nemzeti Stadionfejlesztési Program kere-
tében valósul meg Nyíregyháza labdarúgó sportlétesít-
mény-fejlesztése. A BMSK Zrt.-tõl a már most tudható
részletekrõl érdeklõdtünk, ezt foglaljuk össze az alábbi-
akban. S egy búcsúesemény is kötõdött múlt héten a sta-
dionhoz: a szurkolók ereklyéket vihettek haza a megúju-
lás elõtt álló pályáról.

Az építtetõ a Beruházási Ügynökség feladatait ellátó 
BMSK  Zrt., a fõvállalkozó az Építõ- és épületkarbantartó
Zrt., illetve a NYÍR-WETLAND Generál Zrt. által alkotott
konzorcium. A vállalkozó konzorcium feladata a nyíregy-
házi stadion teljes körû tervezési és kivitelezési munkái-
nak elvégzése. Jelenleg az építési engedély alapjául szol-
gáló építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
zajlik.

A HATÁRIDÕ 2023 ÕSZ

Ahogy azt a járókelõk is érzékelhették, a munkaterület
átadás-átvétele szakaszosan történt. A fõvállalkozó részé-
re az elsõ munkaterület-szakaszt május 20-án, míg a to-
vábbi munkaterület-szakaszokat június 15-én adták át. A
Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Köz-
beszerzési (BMSK) Zrt. tájékoztatása szerint a munkaterü-
let körülhatárolása, a felvonulási létesítmények kialakítá-
sa megkezdõdött, a kivitelezés a bontási munkákkal vár-
hatóan 2021 júniusában indul, a teljesítési határidõ 2023.
október 31.

SZABADIDÕ CENTRUM IS A RÉSZE LESZ

A sportlétesítmény-fejlesztés során, a beruházás kere-
tében egy minimum 8000 fõ nézõ befogadóképességû
„MLSZ-C”, „UEFA-II” minõsítési szintû labdarúgó stadi-
on valósul meg egyéb, közvetlenül kapcsolódó szabad-
idõs és sportcélú fejlesztésekkel. A beruházás része egy
különálló, a stadion és a sporttelep üzemeltetéséhez szük-
séges funkcióknak helyet adó Szabadidõ Centrum épület
és egy futókör megvalósítása is.

A KÖRNYEZÕ PÁLYÁK HASZNÁLHATÓK

A beruházás a legtöbb, stadiont környezõ sportpálya és a
kondipark, strandröplabda-pálya területét nem érinti, így ezek

SZÉKEK, HÁLÓK, KAPUFÁK TALÁLTAK GAZDÁRA
KÉSZÜL AZ ÚJ SPORTARÉNA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA

Negyedórával a meghirdetett kezdés elõtt már sokan
álltak a Városi Stadion mûfüves pályája mellett múlt csü-
törtökön. A földön leszerelt székek, háló- és kapufada-
rabok. Ki tudja, elõbbit pályafutása során edzéseken és
meccseken hányszor találta el Szatke Zoltán... A Szpari
legendás játékosa több jelenlegi labdarúgóval szintén
ott volt a csütörtöki eseményen. Nyíregyháza önkor-
mányzata, a NYÍRVV Nonprofit Kft. és a Nyíregyháza
Spartacus FC hirdette meg, melynek keretében a Városi
Stadionból egy-egy ereklyét vihettek haza a szurkolók
az új építésének kezdete elõtt.  – Sok emlékezetes mér-
kõzést láttam itt az elmúlt negyven évben, megtartjuk
emlékként a sikereket, és azokat a tárgyakat is, melye-
ket ma hazavihetnek a szurkolók. Bár arról beszélünk,

hogy új stadiont kap Nyíregyháza, de ez sokkal több
annál. Egy olyan létesítmény, ahol fiatalok sportolhat-
nak, egészséges életmódot folytathatnak, és természe-
tesen a város lakói szórakozhatnak, szurkolhatnak  –
mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármeste-
re.  A Nyíregyháza Spartacus részérõl Dankó Gergõ
búcsúzott a stadiontól.  – Gyerekkoromban sok mérkõ-
zést láthattam én is itt, sok emlékezetes meccsen szorít-
hattam a csapatnak. Most az építkezés alatt egy rövid
idõre elköszönünk, hogy majd egy új, modern épületbe
térhessünk vissza  – mondta a Szpari klubigazgatója. A
szurkolók között sok olyan volt, aki soha nem hiányzott
a találkozókról. Azt tervezik, Balmazújvárosban is ott
lesznek majd a bajnokikon, és buzdítják a Szparit.

EREKLYÉK A STADIONBÓL

használata továbbra is biztosított lesz, a fejlesztés idõszaká-
ban is. A stadion körüli futókör a munkaterületen belül he-

lyezkedik el, így annak használata a munkaterület fõvállal-
kozó részére történõ átadását követõen már nem lehetséges.
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AZ ORSZÁG IDEI HARMADIK LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA
A LEGO 50 SZÁZALÉKKAL NÖVELI A FRÖCCSÖNTÖTT ÉPÍTÕELEMEK SZÁMÁT A MUNKAHELYTEREMTÕ FEJLESZTÉSSEL

AZ EGYIK LEGNAGYOBB ÉS LEGVONZÓBB

– Nyíregyházán immár 13 éve folyik sikeresen a LEGO
termékek gyártása. Mára már mintegy 3000 dolgozója van
a gyárnak, amelyet az indulás óta folyamatosan fejlesztet-
tünk. Nagy örömmel jelentjük be,
hogy lehetõségünk van egy további
beruházás megvalósítására és továb-
bi munkahelyek létrehozására. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a térség egyik
legnagyobb munkaadója és az ország
egyik legvonzóbb munkaadója va-
gyunk – mondta Jesper Hassellund
Mikkelsen, a LEGO Csoport senior
alelnöke. A beruházás további fröccs-
öntõ modulokkal, csomagoló- és raktárterületekkel, vala-
mint adminisztrációs és energiaépülettel bõvíti a gyárat.

A FEJLESZTÉST ÉS NYÍREGYHÁZÁT
VÁLASZTOTTÁK

A nyíregyházi gyárat 2014-ben adták át, s a kezdetben
120 ezer négyzetméteres gyárkomplexumot az utóbbi évek-
ben több lépésben mintegy 160 ezer négyzetméteresre bõ-
vítették. Ehhez a mostani beruházás
keretében további 72 ezer négyzet-
méternyi gyártócsarnokot és egyéb
létesítményeket építenek hozzá. Dr.
Kovács Ferenc polgármester a mos-
tani siker, az óriási beruházás beje-
lentése kapcsán az egy évtizeddel
ezelõtti helyzetre is visszautalt. –
Emlékezzünk vissza, hogy kezdtük
ezt az egészet. Az elsõ városvezetõi ciklusunk kezdetén,
2010-11-ben azzal szembesültem, hogy a LEGO készülõ-
dik elmenni Nyíregyházáról. Ehhez képest 2014-ben meg-
nyitott egy 1400 munkahelyet jelentõ, nagyon modern gyá-
rat. Most is rengetegen dolgoznak itt, és ehhez jön a mosta-

FOLYAMATOSAN NÕ A FORGALOM

A LEGO Csoport elkötelezett amellett, hogy a játékon
keresztül történõ tanulás lehetõségét minél több gyerek-
hez eljuttassa világszerte. A megnövekedett kereslet, illet-
ve a megcélzott további növekedés eléréséhez szükségessé
vált a gyártókapacitás bõvítése. A gyártókapacitás növe-
lésére vonatkozó döntés alapja, hogy a LEGO Csoport
hosszú távon a LEGO© termékek forgalmának további
növekedésére számít, miután 2020-ban az elõzõ évhez
képest több mint 20 százalékkal növelte globális értékesí-
tését. Az építési munkálatok idén nyáron indulnak, és a
tervek szerint 2023-ban kezdik meg a termelést az új csar-
nokokban. A több mint 50 milliárd forint értékû beruhá-
záshoz a magyar állam mintegy 5,8 milliárd forint támo-
gatást nyújt. A bõvítésnek köszönhetõen legalább 250 új
munkahelyet hoz létre a LEGO Manufacturing Kft.

FENNTARTHATÓ MÛKÖDÉS

A gyártókapacitás növelése mellett a fenntartható mû-
ködés elérése érdekében is tesz lépéseket a LEGO Cso-
port. A nyíregyházi gyár idén telepítette az elsõ nagymé-
retû napelemparkját. A szolárpark nagyjából 1000 ház-
tartás energiaszükségletének megfelelõ tiszta energiával
járul hozzá a gyár mûködéséhez. Emellett papírra cseré-
lik a LEGO dobozokban található mûanyag egységtasa-
kok anyagát, illetve egyes fröccsöntött elemek már cukor-
nád alapú mûanyagból készülnek.

(Szerzõ: Nagy Boglárka, Tarczy Gyula)

Mint címlapunkon megírtuk, nagyszabású bõvítésbe
kezd a LEGO Csoport Nyíregyházán, 53 milliárd forint-
ból fejlesztenek. Az építkezés már idén megkezdõdik és
a fröccsöntött építõelemek tekintetében 50 százalékos
növekedést eredményez majd.

72 ezer négyzetméterrel nõ a gyártási terület, 386 új
fröccsöntõ gépet szerez be a cég és növelik a raktározási
kapacitást is. A mostani bõvítés keretében 50 százalékkal,
1152-re növelik a telephelyen mûködõ fröccsöntõ gépek
számát. Ezzel párhuzamosan további 30 százalékkal nõ a
csomagoló kapacitása a gyárnak, ennyivel több késztermé-
ket szállítanak ki a beruházás befejezését követõen.

MI ÉPÜL FEL A BERUHÁZÁS KERETÉBEN?
– További 386 fröccsöntõ gép befogadására alkalmas
 új fröccsöntõ csarnokok.

– Új csomagolóüzemek.
– Manuális raktár.
– Új irodaépület.
– Új épület a szükséges energiamennyiség kezelésére.

A LEGNAGYOBB EURÓPAI GYÁR

A világon mûködõ öt LEGO gyár közül háromban vég-
zik a teljes gyártási folyamatot – a nyíregyházi üzem is ilyen.
A beruházás után a LEGO öt globális létezõ gyára közül a
mexikói után a második legnagyobb
üzeme Nyíregyházán fog mûködni.
– A gazdaság szempontjából azért
is fontos a beruházás, mert a Nyír-
egyházán elõállított termékek 99
százalékát exportálják, az exportbõ-
vülés pedig mindig húzza a magyar
gazdaság növekedését – tette hoz-
zá Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a múlt pénteki saj-
tóeseményen. Magyarország azért is vonzó helyszín a nagy-
vállalatok számára, mert elérhetõ a megfelelõ munkaerõ,
az infrastruktúra és a kellõen alacsony adó.

JÓ FELTÉTELEK A RÉGIÓBAN

A sajtótájékoztatón a térség országgyûlési képviselõje,
dr. Vinnai Gyõzõ úgy nyilatkozott:
a bejelentés jó hír Nyíregyházának
és térségének. – A fejlesztés vissza-
igazolja, hogy a régió jó feltételek-
kel rendelkezik a befektetõk számá-
ra – mondta. Jelenleg 160 ezer
négyzetméteren, vagyis 16 hektá-
ron mûködik a LEGO nyíregyházi
gyára, ezt bõvítik most a beruházás
keretében.

ni fejlesztés: a termelésüket 50 százalékkal növelik, a cso-
magolási kapacitásukat 30 százalékkal, és azt gondolom,
hogy ez minimum 250 új munkahely.

A magyarországi LEGO gyár:

Tevékenységek: LEGO DUPLO és LEGO System koc-
kák fröccsöntése, DUPLO elemek feldolgozása és
DUPLO, valamint LEGO termékek csomagolása.
Helyszín: Nyíregyháza.
Jelenlegi létszám: 3000 munkavállaló.
Jelenlegi méret: kb. 160 000 m2.
Tervezett méret 2024-ig: 232 000 m2.
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ELSTARTOLTAK A NYÁRI TÁBOROK, A TURNUSOK TÖBBSÉGE MEGTELT

Ahogy beköszöntött az iskolákban a vakáció, az ön-
kormányzat nyári táborai is elstartoltak és 4 tábortípus
17 turnusában egészen augusztus 13-ig fogadják a diáko-
kat. A szervezõ és lebonyolító NYÍRVV Nonprofit Kft.-tõl
megtudtuk, már csak a Kis Vakond Táborban van néhány
férõhely, a többi táborozási lehetõség megtelt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-
ben is napközis tábort biztosít a nyíregyházi lakhellyel
rendelkezõ általános iskolai tanulók részére. Összesen 23
intézmény kapott errõl tájékoztatást. A táborok idén is
népszerûek, hiszen már alig van szabad férõhely.

MÁR A SZIGLIGETI TÁBOR IS
BENÉPESÜLT

A hagyományoknak megfelelõen a NYÍRVV Nonprofit
Kft. üzemeltetésében lévõ Szigligeti Gyermeküdülõ is várja
a nyíregyházi általános iskolák diákjait. Idén közel 800,
nyíregyházi székhelyû alapfokú iskolában tanuló gyermek
táborozhat a Balaton partján, 10 turnusban. (Turnusonként
kb. 88 gyermek részvételével.) A szigligeti tábor elsõ tur-
nusa június 14-én kezdõdött, és az utolsó turnus augusz-
tus 27-én ér véget.

A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK HELYSZÍNEI:

Múzeumfalu  – 4 turnusban, összesen 415 gyermek
részvételével

Kis Vakond Tábor – 8  turnusban, összesen 1014 gyer-
mek részvételével (itt készültek felvételeink)
Sport- és élménytábor – 3 turnusban, összesen 312 gyer-
mek részvételével

Jósa Tábor – a Jósa András Múzeumban – 2 turnusban,
összesen 69 gyermek részvételével
 

REFORMÁTUS ÓVODÁK ÉPÜLNEK
NYÍREGYHÁZÁN

Szombaton két új református óvoda
alapkövét is letették Nyíregyházán: az
egyik Örökösföldön, míg a másik a Kiss
Ernõ és a Deák Ferenc utca sarkán épül
meg, várhatóan a jövõ év végére.

Dr. Gaál Sándor református esperes
lelkipásztor elmondta, a két óvodát
igény szülte, hiszen az egyházközség

rendelkezik már 60 férõhelyes bölcsõ-
dével, valamint egy általános iskolával
is Nyíregyházán, azonban óvodája ed-
dig még nem volt, így most a szülõk fo-
lyamatos kérésének is eleget tesznek. A
két új óvoda várhatóan a jövõ év végére
készülhet el, az örökösföldi három, míg
a Kiss Ernõ utcai négy csoporttal üze-
mel majd.

VIRÁGÜLTETÉS
LOMB BOTONDDAL

Végre életnagyságban is találkozhattak a
gyerekek Lomb Botonddal, a városüzemel-
tetési társaság kabalafigurájával. A „Gondol-
kodj virágosan!” virágágyás-tervezõ és -ki-
vitelezõ pályázatának nyertes óvodásai, a
Tündérkert Keleti Óvoda gyerekei közösen
ültettek vele virágokat a Nagy Imre téren,
a bevásárlóközpont mellett múlt héten.

A NYÍRVV fontos feladatának tartja a la-
kosság környezeti nevelését is, ezért külön-
bözõ akciókat hirdet a városlakók és az ok-
tatási intézmények részére, ilyen volt ez a
virágos pályázat is, amire hat óvoda és négy
iskola jelentkezett. A kezdeményezéssel sze-
rették volna felhívni a figyelmet a zöldfelü-
letek kialakításának fontosságára, elõsegít-
ve a közös gondolkodást és megvalósítást a
minket körülvevõ környezet szebbé és zöl-
debbé tételében. A társaság a pályázat so-
rán be kívánta vonni Nyíregyháza város

alapfokú tanintézményeinek tanulóit, vala-
mint óvodásait egy-egy virágágyás tervezé-
sébe, megvalósításába, gondozásába, ezzel
is hangsúlyozva, hogy a kialakított virágos
zöldfelületek mindannyiunk értékei, mely-
nek megõrzéséért felelõsséggel tartozunk.

– A NYÍRVV Nonprofit Kft. közreadta ezt a
pályázatot „Gondolkodj virágosan” névvel és
teljesen egybecsengett a mi hitvallásunkkal,
hiszen a Tündérkert óvodánk zöld óvoda, na-
gyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezet-
védelemre, a környezetünk szépítésére. Úgy
éreztük, hogy ezt a pályázatot nekünk írták ki
és az elsõk között adtuk be. Külön büszkeség
az, hogy a Tündérkert óvodákból négy óvo-
da is pályázott – mesélte Török Edit, a Tün-
dérkert Keleti Óvoda intézményvezetõje.

A kis óvodások munkáját a NYÍRVV szak-
embere, Hetei Botond kertész segítette a
belvárosban. A nyertes csoport gyermekei
állatkerti belépõket is kaptak ajándékba.

Két városrészben is születik egyházi óvoda. Képünkön a Deák Ferenc utcai épület
alapkõletételének pillanata.
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ELHUNYT SZOBOSZLAI TIBOR
Életének 58. évében

elhunyt Szoboszlai Ti-
bor újságíró, a Magyar
Rádió és a Nyíregyhá-
zi Televízió korábbi
munkatársa.

Szoboszlai Tibor
1964-ben született
Nyíregyházán, s 1985-
ben a debreceni Ybl
Miklós Építõipari Mû-
szaki Fõiskola Építõipa-
ri Intézetének Magasépítõ Szakán dip-
lomázott, magasépítõ üzemmérnökként.
Ám nem a mûszaki pályát választotta,
hanem a médiát, melyhez 1989-ben
szerzett végzettséget: az Újságíró Isko-
la belpolitikai szakán újságíró képesí-
tést kapott. A Magyar Rádió Nyíregyhá-
zi Körzeti Stúdiójában kezdte karrierjét,
ahol felkészültségével, különleges orgá-
numával hamar elismertséget szerzett,
s ahonnan rendszeresen készített anya-
gokat a fõvárosi mûsorokba is. Ezzel pár-
huzamosan dolgozott a Városi Televízi-
óban, valamint ott volt a Szabolcs-
Szatmár-Bereg elsõ kereskedelmi csa-

tornája, a PB Rádió in-
dulásánál is. Miután a
Magyar Rádió helyi
stúdiója megszûnt, a
Nyíregyházi Televízió
lett az állandó munka-
helye, ahol szerkesztõ-
ként, riporterként, mû-
sorvezetõként is ismer-
hették a városlakók, hi-
szen különbözõ pro-
dukciókban dolgozott.

Készített gazdasági mûsort, szerkesztett
és vezetett hírmûsort, rendszeresen tu-
dósításokkal, riportokkal jelentkezett.
Mindemellett gyakran feltûnt moderá-
torként városi rendezvények színpada-
in, különbözõ mûfajokban és eseménye-
ken. A helyi újságírószakma egyik leg-
ismertebb, meghatározó alakja volt.
Szoboszlai Tibor áprilisban töltötte be
57. életévét, vasárnap érte a halál.

A Nyíregyházi Televízió a Vetítõ
címû mûsorával emlékezik: régi kollé-
gánk két riport-összeállítását idézzük
fel szombaton este 19.30-tól, valamint
vasárnap 20.30-tól.

NYÍRSÉGVÍZ – Idén mintegy 160 millió
forintot költenek a szennyvízzel kap-

csolatos közmûvek felújítására, pótlására

Idén mintegy 160 millió forintnyi fej-
lesztést hajtanak végre a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. szennyvízelvezetési és -tisztítási inf-
rastruktúrájában: megújulnak csatorna-
hálózatok, tisztítótelepek, valamint
csökkentik a komposztálótelep szagha-
tásait is.

Nyíregyháza szennyvíz-
csatorna-hálózatát még a
60-as években kezdték ki-
építeni, mely 2016-ban feje-
zõdött be véglegesen. Ekkor-
ra elérte a 96,7 százalék csa-
tornaellátottságot, amely eu-
rópai szinten is kiemelkedõ-
nek mondható. A hálózat
hossza 760 kilométer, amely
magában foglal 219 darab
közterületi szennyvízáteme-
lõt és 326 darab házi áteme-
lõ üzemet. A közmûvagyon
így meghaladja a 22 milliárd
forintot.

– Ennek a közmûvagyonnak a karban-
tartása és jó állapotban tartása az egyik
legfõbb feladata a társaságunknak. Fej-
lesztéseket tervezünk a szennyvízelveze-
tõ rendszeren, a szennyvíztisztító telepe-
ken és a komposztálótelepeken is, ezek-
re idén 160 millió forintot szánunk –
emelte ki Tóth György, a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. csatornázási ágazatának mûszaki
vezetõje.

A lakosságot is érinti

– Ami a lakosságot fogja érinteni ezek-
bõl a fejlesztésekbõl, az a csatornaháló-
zat egyik legfontosabb beruházása, vagyis
a Vasvári Pál utcai csõbélelés, ami mint-
egy 57 millió forintba fog kerülni. A ki-

sebb kellemetlenségért ez-
úton is elnézést kérünk, a
munkálatok terveink szerint
iskolakezdésre befejezõdnek.

A mûszaki vezetõ kiemel-
te, a felhasználók is sokat te-
hetnek a szennyvízhálózat
megfelelõ mûködéséért. Az
úgynevezett elválasztott
rendszerû csatornahálózat
ugyanis azt jelenti, hogy a
szennyvíz és a csapadékvíz
elvezetése külön történik.
Amennyiben a villámzápo-
rok esõi a szennyvízhálózat-
ba kerülnek, jelentõs fenn-

akadást okozhatnak a szennyvíz elveze-
tésében. Éppen ezért szerveztek egy cso-
portot, amely a hálózatot ellenõrzi, cél-
juk pedig, hogy kiszûrjék ezeket az illegá-
lis bevezetéseket, csökkentve ezzel a csa-
tornahálózat terhelését. Arra is felhívják a
lakosság figyelmét, hogy idegen anyagot
ne juttassanak a csatornahálózatba, azok
ugyanis az üzemeltetésben okozhatnak
fennakadást, és akár egy nagyobb körzet
szennyvízelvezetését is veszélyeztethetik.

Tóth György

NEKROLÓG
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A ROTARY IDÉN IS DÍJAZTA A TEHETSÉGES FIATALOKAT
ÚJ ELNÖKÖT IS VÁLASZTOTTAK A SZERVEZETBEN

A nyíregyházi Rotary Club immár harmadik alkalom-
mal díjazta Talentum programján keresztül a tehetséges
fiatalokat. Minden évben számos pályázó közül, körülte-
kintõ munka után választják ki a kategória gyõzteseit,
ezúttal is többtucatnyian jelentkeztek a lehetõségre. A
nyertesek által megfogalmazott konkrét célokhoz szemé-
lyenként 220 ezer forinttal járul hozzá a klub.

Bár a díjátadást a szokott módon a karácsonyi vacsorá-
ra tervezték, ám a pandémiás helyzet miatt július 19-ig
kellett várni az eseményre, melynek a Barbizon Hotel kert-
helyisége adott otthont. Ez a nyíregyházi Rotary Club szá-
mára más szempontból is fontos rendezvény volt, hiszen
az egyéves elnöki ciklus lejártával Kovács Krisztián he-
lyét a korábban az országos szervezet kormányzói sze-
repkörét is betöltõ Pénzes Ilona vette át. Az alapszabály
ugyanis rögzíti, minden esztendõben új elnököt választa-
nak maguk közül, Kovács Krisztián a továbbiakban alel-
nökként segíti Pénzes Ilona munkáját.

MEGYEI VERSENYEKET NYERT

Ami a Talentum programot illeti, három kategóriában
hirdettek gyõztest. A Természet- és humántudomány ka-
tegóriában Tõkei Dorkát támogatták, aki a Nyíregyházi
Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI volt tanuló-
ja, s most sikeresen nyert felvételt a Nyíregyházi Kölcsey
Ferenc Gimnázium emelt német nyelvi tagozatára. Me-
gyei versenyeket nyert angolból, történelembõl, kémiá-
ból, 2019-ben a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond he-
lyesírási versenyen megyei 2. helyezést ért el.

IFJÚSÁGI ROTARYS

A Mûvészet kategória gyõztese Horváth Eszter lett, aki
általános iskolai tanulmányait a Kazinczy Ferenc Tagin-
tézményben végezte, jelenleg a Zrínyi Ilona Gimnázium
haladó angol nyelvi osztályának 9. évfolyamos tanulója.

Nyolc éve tanul hegedülni, ez idõ alatt szép eredménye-
ket ért el. Többször járt Romániában nemzetközi verse-
nyen, ahonnan mindig arany minõsítést hozott el. A zene
mellett kiemelt figyelmet fordít az angol nyelv legmaga-
sabb szintû elsajátítására. Régóta a Rotary ifjúsági szerve-
zeteinek meghatározó tagja, a nyíregyházi Interact alapí-
tó tagja.

CSÚCSTARTÓ VÁLOGATOTT ÚSZÓ

A Sport kategória gyõztese pedig az a Hatházi Dóra,
aki az Arany János Gimnázium tanulója és a Nyíregyhá-
zi Sportcentrum Úszószakosztályának igazolt verseny-

zõje. 11 éve úszik, átlagosan napi 2 órával és heti 10
edzéssel készül a versenyekre. A jobb sportteljesítmény
elérése érdekében 2018 februárjától magántanuló, de
lehetõségei szerint továbbra is részt vesz az iskolai órá-
kon és ebben az iskola és tanárai sokat segítenek neki.
Ezt bizonyítja a jó tanulmányi eredménye is. 2015-ben
tagja lett a Heraklész programnak és jelenleg a MÚSZ 
Heraklész Csillag válogatott keretében sportol. 2020 de-
cemberéig utánpótlás válogatott volt, de januártól már a
felnõttek között kell megméretnie magát. Eddigi sport
pályafutása alatt számos kiváló eredményt ért el. A mai
napig 11 korosztályos csúcsot tart fenn a pillangó ver-
senyszámokban. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

BABA-MAMA CSOMAGOT KAPTAK ÉDESANYÁK
Mintegy 50 ezer forint értékû baba-mama csomagot

kap minden megyei jogú városban három olyan egyedül-
álló rászoruló édesanya, akiket a várandósságuk alatt vagy
a szülés után hagytak magukra. Az összeállítás 22 kelen-
gyét, többek között takarót, cumisüveget, bodyt, rugda-
lózót, D-vitamint és szoptatási tanácsadót is tartalmaz.
A dobozt egyébként finn mintára egy matraccal is ellát-
ták, amely megkönnyíti az újszülöttek kezdeti elhelyezé-
sét, vagy akár a szállítását is.

– Magyarországon jelenleg minden tizedik újszülött
megy úgy haza a kórházból, hogy nem várja otthon édes-
apa. Szerencsére egyre több megyei jogú önkormányzat
jelzi a folytatási szándékát a küldetésünkkel kapcsolatban,
és kapunk támogatást, illetve nagyon pozitív ígéreteket a
részükrõl. Jelenleg Nyíregyházára is 3 darab ilyen kelen-
gyecsomagot tudtunk felajánlani a beérkezõ adományok-
ból – mondta el az átadón Huber Katalin, a babamama-
tudakozo.hu tulajdonosa.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

Az átadón Jászai Menyhért alpolgármester arról beszélt,
hogy a városi önkormányzat számos segítséget tud nyúj-
tani a rászoruló családok és gyermekek számára. Hozzá-
tette, a családoknak és a kisgyermekeseknek a legfonto-
sabb a kézzel fogható, anyagi támogatás.

Kiemelten fontos a megfelelõ infrastruktúra biztosítá-
sa is, ezért minden bölcsõdét és óvodát felújítottunk Nyír-

egyházán, jelenleg pedig két új bölcsõde építése kezdõ-
dött. Anyagi segítség, hogy a bölcsõdei ellátásért nem
kell díjat fizetni, az elsõ lakáshoz jutók is kapnak támo-

gatást, ha pedig valaki átmenetileg bajba kerül, többféle
lehetõség is segíti az életét.

(Szerzõ: Fehér Attila)

A díjazottak és képviselõik a régi és új elnök társaságában

Jászai Menyhért alpolgármester Huber Katalin tulajdonossal adta át a csomagokat
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PROGRAMOK PROGRAMOK

(Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra)

NYÍREGYHÁZI NYÁRTERVEZÕ A járványnak még nem, de a szakemberek szerint a harmadik hullámnak már vége, így egyre több a
program Nyíregyházán is. Ezekben szeretnénk iránytût adni a kedves olvasóknak, megkérdeztünk ön-
kormányzati cégeket, intézményeket, hogy mi várható náluk a következõ hónapokban.

VMKK NYÁRI PROGRAMOKNYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK

SÓSTÓ-GYÓGY-
FÜRDÕK ZRT.

Parkfürdõ

Júliustól a szezon végéig naponta:
– aquatorna és aquazumba foglalkozások,
– gyermek animációs program,
– szerdán és pénteken éjszakai fürdõzés a Parkfürdõ
termálmedencéinél  21.00–02.00-ig (bejárat a Hotel
Barbizon felõl).

2021. július 15–18. IX. Országos Strandfoci Fesztivál
a Fatum Property Kupáért – Parkfürdõ (ez nevezési dí-
jas, de külön már nem kell belépõt váltani  a csapa-
toknak, akik neveznek).

SÓSTÓI MÚZEUMFALU
– 2021. 07. 02; 07. 23. – Csurdítás

Élõ porták a hét minden napján:

Jánkmajtisi porta
Népi játszóudvar/kedd–vasárnap
Tiszta udvar, rendes ház/kedd és csütörtök

Besztereci porta/kedd–vasárnap
Tapintható népi kultúra
Temetõcsõsz háza/kedd–vasárnap
Gyógyteakóstolás

Anarcsi porta/szerda és szombat
Népi gasztronómia

Kállósemjéni porta/csütörtök
Nagymosás-bemutató
Árpád-kori falu/vasárnap
Bemutató

SÓSTÓI PIAC VÁROSI SPORT
NAGYRENDEZVÉNYEK

Június
11. – július 11. FOCI EB Sátor (szervezõk: önkor-

mányzat + sportcentrum, jégpálya)

26. V. DECATHLON Élménypróba (Erdei
Tornapálya)

Július
5–18. U16 Nõi Röplabda Európa-bajnok-

ság (Continental Aréna)

ZENE SÓSTÓN
V. évad

Sóstói Piac
18.30-tól 19.30-ig

– Fõszezonban naponta kétszer zenés tréning vagy
fókashow keretében tekinthetik meg a vendégek a játékos
kaliforniai oroszlánfókák bemutatóját. A tréning idõpont-
jai belépés után az információs falon és az állatok kifutója
mellett látható.

– Tevegelés: a fõbejárattól jobbra, a Hüllõovival szem-
ben.

– Élményetetés: minden hétfõn és pénteken 9.30-tól a
Zöld Piramis Ócenáriumában cápaetetést nézhetnek meg
a látogatók.

AUGUSZTUS
13-14. Jósavárosi Napok
17–20. Nyíregyházi Folk Fél Hét
20. Államalapító Szent István Ünnepe
27. – szept. 4. VIDOR Fesztivál

TÉREN NYÁRON
A Városalapító atyák szobra mellett

A koncertek minden alkalommal
19.00–20.00 óráig tartanak

(Az Akkord Zenei Egyesület szervezésében)

Június 25. – Tibi a hegyrõl
Július 2. – Blues Balloons
Július 9. – Rockhajó
Július 16. – Texas Tourist
Július 23. – Hobo Tribute Band
Július 30. – Gombóc
Augusztus 6. – Kovács Miklós bandája
Augusztus 13. – Beat-lesz

Szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap délután
16 órától napnyugtáig a Blaha Lujza sétányon kialakított
piactéren.

JÚNIUS

Soulistic – Malek Andi Gospel Tour
Idõpont: 2021. június 25. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

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, Selyem
u. 12.) és Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.).

Az év természetfotósa 2020 kiállítás
Megtekinthetõ: 2021. június 27-ig.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

JÚLIUS

Pál Gyula emlékkiállítás
Idõpont: 2021. július 1.
Köszöntõt mond: Halkóné dr. Rudolf Éva önkormány-

zati képviselõ.
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.
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 (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

Normantas Paulius emléktábla-avatás
Idõpont: 2021. július 19.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria, földszinti ki-

állítóterem (Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

AUGUSZTUS

Alkotó Idõsek kiállítása
Idõpont: 2021. augusztus 5.
A tárlat szeptember 29-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria, emeleti kiállító-

terem (Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

4 for Dance táncegyüttes elõadása

Idõpont: 2021. augusztus 6. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

Jósavárosi Napok
Idõpont: 2021. augusztus 13-14.
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza,

Ungvár sétány 33.).

Black Comedy – a Veres1 Színház elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 16. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

Best of válogatás a Sóstói Nemzetközi Éremmûvészeti
és Kisplasztikai Alkotótelep gyûjteményébõl

Idõpont: 2021. augusztus 17.
A tárlat szeptember 20-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza,

Selyem u. 12.).

Nyíregyházi Folk Fél Hét
Idõpont: 2021. augusztus 18., 19.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
Idõszaki kiállítások:

– Elit alakulat 2.0 – november 14-ig

– Szabolcs vezér földjén – november 14-ig

– „Hol sok a törvény, szaporodik a bûn”
15–18. JET-SKI EB Nyíregyháza–Levelek

(szervezõ: Magyar Jet-Ski Szövetség)

Augusztus
8. I. Nyíregyházi Futófesztivál (Kossuth

tér), szervezõ: Mozaik Med SE

20. és 22. OBOR Nation’s Cup Nemzetközi Ke-
rékpárverseny (Kossuth tér), szerve-
zõ: Nyírségi Kerékpárosok és a Ma-
gyar Kerékpár

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 Project
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. 2. Nap
Augusztus 18. Artézis
Augusztus 21. Kaland Old Rock
Augusztus 25. Under the Mask

2021. augusztus 6-7. SóstóSerFeszt  – Krúdy Vigadó
elõtti sétány.

Állandó kiállítások:
– Kállay család története, rendjelgyûjtemény és máltai

terem
– Nyíregyháza története
– Nõk a Kállay családban
– Dietrich – Ezüstremekek egy bécsi ötvösmûhelybõl

Idõszaki kiállítás:
–  „Vigyázat, csalok!” – Rodolfo kiállítás   
2021. 06. 18. – 2021. 07. 30.
– Múzeumok Éjszakája
„Vigyázat csalok” – Rodolfo bûvészkiállítás és -programok
2021. 06. 26.
– „Kállay Miklós, az utolsó m. kir. miniszterelnök” cím-

mel rendezett tudományos konferencia (A rendezvény re-
gisztrációhoz kötött június 30-ig: holmar.zoltan@
gmail.com.)

2021. 07. 02.

– Autók, veterán autók és motorkerékpárok kiállítása
és családi nap

Élõ nagykoncert: Abrakazabra és Tóth Andi
2021. 08. 14.

Kézmûves tevékenységek

A hét megjelölt napjain

Kedd – Pócspetri ház/Bõrözés
Szerda – Pócspetri ház/Illatos nap: illatzsák, illatos ké-
peslap
Csütörtök – Kéki istálló/Fazekaskodás
Péntek – Anarcsi porta/Gyertyamártás
Szombat – Pócspetri ház/Nemezelés
Vasárnap – Pócspetri ház/Varázsképeslap-készítés

Július 11. – augusztus 27. – Mandala Nyár

Július 11. 19.00

Tárogató Hangverseny

Mûsor: történelmi zene, népzene, kedvelt tárogatós dal-
lamok, kortárs zene
A hangversenyen közremûködõ tárogatósok Magyar-
országról, Felvidékrõl, Erdélybõl, Kárpátaljáról, Euró-
pa országaiból és Amerikából érkeznek.
A belépés ingyenes.

Július

17. Bor, Ámor, Múzeumfalu – önálló est

30. Bor, Ámor, Múzeumfalu – Táncházzal, borral és
kulináris élvezetekkel

Augusztus

8. Bor, Ámor, Múzeumfalu – Csillaghullásos borva-
csora est jazz aláfestéssel

20. Új Kenyér Ünnepe

14. Huszártalálkozó

Huszártalálkozó

KÁLLAY GYÛJTEMÉNY MÚZEUM

Rodolfo bûvészkiállítás
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NYÍREGYHÁZI NYÁRTERVEZÕ
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
– Képregénytár

Idõpont: 2021. augusztus 30. 16.00

Szuperhõsök éjszakája
Helyszín: Krúdy Art Mozi (Országzászló tér 8.)
Idõpont: augusztus 30. 18.30

Fekete Özvegy – A Bosszúállókból megismert Natalia
Romanova elõzményfilmje, egyúttal a Marvel moziuni-
verzum huszonnegyedik filmje

Idõpont: 2021. augusztus 30. 21.00

Pókember idegenben
A filmek elõtt és között elõadások, beszélgetések a szu-

perhõsök magyarországi jelenlétérõl.

Kortárs magyar képregények
Workshop a kortárs magyar képregényrajzolók alkotói

módszereinek bemutatásával
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Képregénytár
Idõpont: 2021. szeptember 1. 16.00

Képregénybörze
Hozd el otthonról a már megunt képregényeidet és add

el, vagy cseréld újra.
Válogass a képregénykiadók legújabb kiadványaiból.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

elõtti tér (rossz idõ esetén a könyvtár belsõ terei)
Idõpont: 2021. augusztus 28-29. 10.00–16.00 óráig,

valamint augusztus 30. és szeptember 3. között minden-
nap 15.00–18.00 óráig

Hova tart a hazai képregénykiadás?
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Képregénytár
Idõpont: 2021. augusztus 28. 11.00–15.00 óráig

Braille olvasási verseny
2021. augusztus 28. 10.00–13.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Kamaraterem

CSIRIPTANYA – JÁTÉKTÁR

2021. július 1. Virágok készítése tojástartóból
2021. július 6. Mozaikkép készítése CD-bõl
2021. július 8. Pillangó készítése ruhacsipeszbõl
2021. július 13. Papírhajtogatás
2021. július 15. Festés CD-re
2021. július 20. Kulcstartó készítése
2021. július 22. Ujjbáb készítése
2021. július 27. Dekoráció gombokból
2021. július 29. 3D-s katica készítése

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Csiriptanya – Játéktár

2021. augusztus 3. Nyári képeslap készítése
2021. augusztus 5. Ablakdísz készítése
2021. augusztus 10. Béka készítése papírtányérból
2021. augusztus 12. Fényképkeret készítése
2021. augusztus 17. Figurák léggömbre
2021. augusztus 19. Virágtál készítése

2021. június 29. 9.00
Koszorúzással egybekötött megemlékezés Móricz Zsig-

mond születésének 142. évfordulójáról
Helyszín: Móricz Zsigmond-szobor a könyvtár elõtt

2021. június 29. 16.00
Radványi Ildikó kiállításának megnyitója
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Kamaraterem

2021. július 1. 16.00
Utazók a könyvtárban
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Konferenciaterem

2021. július 13. 16.00
Kovács István legújabb kötetének bemutatása
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Kamaraterem

2021. augusztus 3. 17.00
Képregénytár és -galéria ünnepélyes átadója
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Képregénytár – I. emelet Olvasóterem

2021. augusztus 4. 16.00
Kovácsné Botrágyi Mónika kiállításának megnyitója
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Kamaraterem

2021. augusztus 24. 16.00
Utazók a könyvtárban
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Konferenciaterem

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
képregényes programja a VIDOR Fesztiválhoz

kapcsolódóan
(2021. augusztus 27. – szeptember 4.)

Comic Street (Képregényutca)
A fesztivál ideje alatt folyamatos kiállítás a belvárosi

üzletek kirakataiban, vendéglátóhelyeken.
Vanek úr Nyíregyházán!
Képregényes belvárosi séta Rejtõ Jenõ hallhatatlan fi-

guráinak kíséretében.
Kirakatokban elhelyezett képtörténeteken kísérhetjük

végig Piszkos Fred, Fülig Jimmy és barátainak nyíregyházi
kalandozásait.

Kiállítások

Piszkos Fred színre lép
Kiállítás Korcsmáros Pál eredeti, valamint Garisa H. Zsolt

és Varga „Zerge” Zoltán digitálisan újraalkotott Rejtõ kép-
regényeibõl

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
– Képregénytár

A kiállítás megtekinthetõ: 2021. augusztus 27-tõl szep-
tember 30-ig.

Képregény 21
Kiállítás 21 meghívott kortárs magyar képregényrajzoló

munkáiból
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Kamaraterem
A kiállítás megtekinthetõ 2021. augusztus 27-tõl szep-

tember 30-ig.
A kiállítás egyes alkotásai Nyíregyháza több helyszí-

nén is feltûnnek.

Kép-regényes könyvtári délután
A képregények humora
Workshop a digitális képregényrajzolásról, humoros

karakter-tervezésrõl

2021. augusztus 24. Mesefigura készítése CD-bõl
2021. augusztus 26. Virág készítése PET palackból
2021. augusztus 31. Kesztyûbáb készítése

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Csiriptanya – Játéktár

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Fiókkönyvtárainak rendezvényei

Idõpont: 2021. június 28. – augusztus 31.

OROSI FIÓKKÖNYVTÁR
(4551 Nyíregyháza-Oros, Fõ utca 60., telefon: 06-70/

647-3964, oros@mzsk.hu)

2021. július 9. 13.00. Papírszínházi elõadás
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Orosi Fiókkönyvtár

SÓSTÓHEGYI  FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Igrice u. 6/A, telefon: 06-70/436-

0708, sostohegy@mzsk.hu)

2021. július 8. 16.00 Kézimunka szakkör
2021. július 15. 16.00 Kézimunka szakkör
2021. július 22. 16.00 Kézimunka szakkör
2021. július 29. 16.00 Kézimunka szakkör

VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 13/A, telefon: 06-42/

414-275, vecsey@mzsk.hu)

2021. június 1. – szeptember 3. Olvasólétra Program
2021. július 14. 17.00 Vécsey UNICEF klub
Általános iskolásoknak szóló kompetenciafejlesztõ prog-

ram
2021. július 23. 16.00 Szöszmötölõ – Nyár, vízpart,

kavicsok
2021. július 30. 16.00 Társasjáték klub
2021. augusztus 4. 16.00 Süteménybarátok köre
Befõttek, szörpök
2021. augusztus 18. 16.30 Vécsey UNICEF klub
2021. augusztus 25. 14.00 Nyugdíjasok digitális kom-

petenciájának fejlesztése

OLVASNI JÓ! – MATRICAGYÛJTÕ JÁTÉK
Egész nyáron lehet még gyûjteni a matricákat a könyv-

tári matricagyûjtõ füzetbe, hiszen LEGO ajándékok vár-
nak azokra, akik augusztus 31-ig összegyûjtik az életko-
ruknak megfelelõ számú matricákat.

A 3 év alattiaknak 50, az ovisoknak 100, az alsó tago-
zatosoknak 70 matricát kell beragasztaniuk a gyûjtõfüzet-
be, majd augusztus 31-ig leadni a könyvtárba.

A programgazda a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár, így ha
bármilyen kérdés felmerül, ott is tudnak érdeklõdni sze-
mélyesen és telefonon (42/500-900) is.

PASSZOLD VISSZA, TESÓ!

Légy környezettudatos!
Gyûjtsük szelektíven a veszélyes hulladékokat! Dobd

be a könyvtárunk bejáratánál elhelyezett gorillás do-
bozba a veszélyes anyagokat tartalmazó régi, rossz, nem
használt mobil- vagy okostelefonod, gps-ed, tableted
és tartozékait (töltõ, fülhallgató), ezáltal támogatod a
veszélyeztetett afrikai állatok (hegyi gorillák, csimpán-
zok, bonbók) élõhelyeinek megmentéséért dolgozó Jane
Goodall Intézetet. A „visszapasszolt” készülékeket új-
rahasznosítás céljából könyvtárunk eljuttatja a magyar
Jane Goodall Intézetbe. Mielõtt bedobod a telefont a
dobozba, végezd el a tárhelytörlést, a memóriakártyát
távolítsd el és a gyári beállításokat állítsd vissza!

További részletek itt olvashatóak: https://www.jane-
goodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-
ujrahasznositas.

A programok változásának jogát fenntartják!
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ÚJABB ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS
A KULTURÁLIS NEGYEDBEN ÚJUL MEG ÉS VÁLIK ZÖLDEBBÉ EGY ÉPÜLET

Újabb energetikai korszerûsítés vette kezde-
tét Nyíregyházán, jelentette be dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere Facebook-oldalán.

– Rengeteget tettünk az elmúlt években a Ben-
czúr és Bessenyei terek megújításáért, melyet
tudatosan nevezek esztendõk óta Kulturális Ne-
gyednek, s ezt egyre többen használják. A zöld-
felületeket és mûemlékeket követõen most egy
önkormányzati épület van soron: javában zajlik
a Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások ener-
getikai korszerûsítése, mondhatni „természete-
sen” 100%-os támogatással, egy nyertes pályá-
zat keretében. A beruházás elsõdleges célja itt
is (csakúgy, mint a programban ezzel párhuza-
mosan a város több pontján) az energiára fordí-
tandó költségek jelentõs csökkentése, védve kör-
nyezetünket, mely a városvezetés zöld stratégi-
ájának újabb jele. A tetõ hõ- és vízszigetelése
mellett megtörténik valamennyi nyílászáró cse-
réje. Ami a homlokzatot illeti: az épületen ta-
lálható mészkõburkolat jelentõs mûszaki és esz-
tétikai értéket képvisel, ezért a bontása és tisztí-
tása utáni alászigetelését követõen visszahelye-
zik a szakemberek. A munkálatok várhatóan
õszre fejezõdnek be – olvasható a polgármester
posztjában.

VÍZOSZTÁS A HÕSÉGBEN
1500 palack ásványvizet osztottak ki a hõségben

szerdán napközben, Nyíregyházán. A belvárosban
közlekedõknek a Közterület-felügyelet munkatársai
a polgármesterrel kínálták a folyadékot.

A hõségben nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy
milyen fontos a folyadék, leginkább a víz fogyasztása.
A belvárosban minden évben szerveznek vízosztást a
hõségben, szerdán például 1500 palack hûtött ásvány-
vizet osztottak ki a Közterület-felügyelet munkatársai.
Az önkormányzat és intézményei, kiemelten a szoci-
ális és egészségügyi intézmények, fokozott figyelmet
fordítanak a rászoruló személyekre és családokra az
extrém idõjárási viszonyok miatt is.

KÖZÖSSÉGI TÉR
CSÁSZÁRSZÁLLÁSON

Új közösségi teret alakítottak ki Császár-
szálláson. A Bokortanyák Gyöngyei Köz-
hasznú Egyesület egy pályázati forrásból
hozta létre a Császári Ligetet. A rendez-
vények sorát július közepén egy Családi
nap indítja majd a Butykai úton.

– Ez a terület korábban nem volt kihasz-
nálva, fenyõkkel, bokrokkal, és gyommal
volt tele. A pályázatnak köszönhetõen
azonban most felújíthattuk, így helyet ad-
hat majd születésnapoknak, vagy akár csa-
ládi rendezvényeknek is –  mondta Barzó
Patrik Péter, a Bokortanyák Gyöngyei Köz-
hasznú Egyesület elnöke.

FILAGÓRIÁT IS KIALAKÍTOTTAK

Mozgáskorlátozott vizesblokkot, parko-
lót és egy filagóriát is kialakítottak az ud-
varban. – A különbözõ településrészeken
számtalan egyesület mûködik, köztük ren-
geteg olyan, ami kifejezetten aktív és a kö-
zösségért tevékenykedik, ilyen például a
Bokortanyák Gyöngyei Közhasznú Egye-
sület is, mondta Vassné Harman Gyöngyi
önkormányzati képviselõ (képünkön közé-
pen), aki hozzátette, nekik is köszönhetõ-
en most már nem jelenthet gondot, hogy
az itt élõk összegyûljenek és meg tudják
valósítani programjaikat.
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„AZ ÚJ KULTURÁLIS NEGYED
IGAZI NAGYVÁROSI, POLGÁRI HANGULATOT IDÉZ”

Most egy pillanatra képzelje el, ahogy egy langyos nyár-
esti elõadás után, halk zongoraszó árnyékában, jéghar-
matos pohárral a kezében, igazi gasztronómiai különle-
gességekkel találkozik. Nyissa ki a szemét, mert ez nem
álom! Az új Kulturális Negyed igazi nagyvárosi, polgári
hangulatot idéz. Ennek kapcsán a Móricz Zsigmond Szín-
ház ügyvezetõ igazgatójával, Kirják Róberttel beszélget-
tünk.

– Júliustól vendégpro-
dukciókat láthat a közön-
ség a szabadtérin. Kikkel és
milyen elõadásokkal talál-
kozhatunk?

– Érkezik Olt Tamás ren-
dezésében a Furcsa pár,
majd A Pál utcai fiúkat lát-
hatja a közönség. Július vé-
géhez közeledve többek
között Verebes Lindával és
Nagy Sándorral jön a
Pletykafészek. Végül a hó-

nap megkoronázásaként a Tallós Rita-rendezte Anyatig-
risek, Király Linda, Danics Dóra, Veres Mónika (Nika)
közremûködésével.

– Miért tartja fontosnak, hogy legyenek vendégelõadá-
sok?

– Egyrészt, mert a társulatnak pihennie kell. Ez a másfél
hónap, amiben bepótoltuk az elmaradt elõadásokat, na-
gyon intenzív volt. A pandémia alatt is megállás nélkül
próbáltak és online tartalmakat gyártottak. Másrészt, Nyír-
egyháza már megszokhatta, hogy a nyári hónapokban
vendégelõadásokkal, vendégszínészekkel találkozhat. Ez
színesebbé teszi a kínálatot.

– Nyíregyháza egyetlen színháza lévén ki kell elégíte-

niük minden mûfajigényt. Ez igaz a Rózsakertre is, vagy
itt a vidámságé a fõszerep?

– Egy szabadtéri színpad közel 1000 nézõvel csak bi-
zonyos típusú elõadásokat tesz élvezhetõvé. Itt egy pró-
zai vagy drámai elõadás nem élne meg, ezért elsõsorban
a zenés elõadásokban, esetleg vígjátékokban gondolko-
dunk. Más mûfaj nem adná azt a hatást, mint egy kõszín-
ház intimebb környezete.

– A Szindbáddal ismét bõvült a színház által üzemelte-
tett helyek száma. Egy interjúban azt mondta, mindig a
koncepciót a legnehezebb kitalálni. Passzoljon is a szín-
ház profiljába, de újdonság is legyen. Itt milyen elõadá-
sokkal készülnek? Miben lesz más, mint például a Bencs
Villa?

– Itt talán egy kicsit „színházibb” körülményeket tu-
dunk teremteni, mint a Bencs Villában. Inkább kamara-
elõadások irányába szeretnénk menni. A pódiumszínpad-
avató elõadásunk egy nagy sikerû, élõzenekaros est: az
Edith és Marlene, a Kossuth- és Jászai-díjas Nagy-Kálózy
Eszter és Botos Éva fõszereplésével. Havonta egyszer vagy
kétszer ilyen típusú elõadásokat tervezünk. A nyári hó-
napokban a pódiumszínpadon, ahogy egy kicsit rosszabb-
ra fordul az idõ, a benti rendezvényteremben.

– A társulat tagjainak esetleg várható önálló estje?
– A saját színészeink is megkapják a lehetõséget. Min-

denképp szeretnénk, hogy folyamatos fellépõk legyenek
és zenei mûfajokban is megmutatkozzanak. Például az
Orpheum Madams-szel már van egy fix idõpontunk július
végére.

– Emlékszem, amikor a szabadtéri épült, próbálgatta a
nézõtér székeit, hogy melyik lenne a legmegfelelõbb a
közönségnek. Most is mindent letesztelt?

– Amennyire lehetett, itt is próbáltam megvizsgálni min-
den apró részletet, hogy a késõbbiekben a használható-
ság és a praktikusság szempontjából is mûködjön. Elmen-
tem Kisvárdára is megnézni a VR szemüvegeket, hogy lás-
sam, milyen élményt kaphat majd a nézõ.

– Ha nyári este, egy üdítõ elõadás után még nem aka-
rok hazasietni és átsétálok a Rózsakertbõl a Szindbádba,
van lehetõségem még kiülni a teraszra? Nyitva találom
még az éttermet?

– Igen, konyhával is várják a látogatókat, tehát akár egy
színházi elõadás után is tudnak vacsorázni.

– Akkor egy egész napot el lehet tölteni a színház bûv-
körében.

– Így van! Az új Kulturális Negyed erre is kiválóan al-
kalmas.

(Szerzõ: Molnár-Körtvélyfáy Zsófia)
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IDÉN IS BENÉPESÜLT
A BELVÁROS KOSARASOKKAL

SZPARI: ÚJ JÁTÉKOSOK, FELKÉSZÜLÉS, MÉRKÕZÉSEK
Készül az augusztusi bajnoki rajtra a Nyíregyháza Spar-

tacus. A csapat kerete több helyen változott, új játéko-
sok csatlakoztak a klubhoz. Az együttes július elején edzõ-
táborba utazik.

Örökösföldön készül a Nyíregyháza Spartacus labda-
rúgó-együttesének kerete. A csapathoz egyre több új játé-
kos érkezik. A támadó Csörgõ Raul és a kapus Menczeles
Iván mellett kivásárolta a klub Fejér Bélát a Sepsiszent-
györgytõl. Sztankó Dávid és Erdei Martin saját nevelés, és
profi szerzõdést kaptak. Vass Patrik Zalaegerszegrõl érke-
zik a Szparihoz. A 28 éves támadóként és középpályás-
ként is bevethetõ labdarúgó az elõzõ idényben 22 élvo-
nalbeli mérkõzésen lépett pályára. Novák Csanád az elõ-
zõ bajnoki idényben 17 gólt szerzett az NB II-ben.

– Szeretném bizonyítani a következõ idényben, hogy
az a 17 gól, amit szereztem, nem a véletlen mûve volt,
képes vagyok erre most is. Nagyon jó a csapatszellem az
öltözõben, sok játékossal ismertük egymást, vagy ellen-
félként, vagy egykori csapattársként. Boldogan mondtam
igent a Szpari hívására – nyilatkozta Novák Csanád.

A játékoskeret még változik, egy védõ, egy támadó kö-
zéppályás és egy csatár érkezik. Az is eldõlt, hogy a Ger-
gelyiugornya visszalépése miatt a Szpari második csapa-
ta, ha felkérik, elindul a megyei I. osztályban. Ami az NB
II-es együttest illeti, Sándor István csalódott volt, hogy nem
sikerült az elõzõ idényben az elsõ hatban végezni.

– Elõször fordult velem elõ egy csapatnál, hogy azt a
célt, amit kitûztem, nem értük el. Az elsõ hatban szeret-
tünk volna végezni, és ugyan nem sokkal, de ettõl elma-
radtunk, ezért elnézést kell kérnem a szurkolóktól. Úgy
éreztem, változtatni kell, szükség volt a vérfrissítésre a
keretnél és a szakmai stábnál is – mondta Sándor István
szakmai tanácsadó.

BALMAZÚJVÁROSBAN JÁTSZANAK

A Városi Stadion építése miatt két évig Balmazújváros-
ban játszik majd az együttes.

– Nagyon örülünk annak, hogy elkezdõdik a stadion
építése. Nekünk most költöznünk kell, és Balmazújváros
mellett szólt, hogy csak mi leszünk a pályán, az ottani
megyei I. osztályú gárda nem használja a létesítményt.
Örömmel fogadtak bennünket, és reméljük sok nyíregy-

házi szurkoló így is a helyszínen szorít majd nekünk –
mondta Kozák Attila ügyvezetõ.

Július 9-ig hazai környezetben készül a csapat, majd
Szlovéniába utazik edzõtáborba. Itt több felkészülési mér-
kõzést is játszik majd.

Az elsõ edzõmérkõzést július 3-án vívja a Sparta-
cus a Kazincbarcika ellen. A bajnokság augusztus ele-
jén rajtol.

ÚJ VEZETÕEDZÕ A KOSARASOKNÁL

Új vezetõedzõ irányítja az élvonalba
feljutott nyíregyházi férfi kosárlabdacsa-
patot. Pethõ Ákos Fehérvárról tért vissza.
Az együttes vezetése több játékossal is
megállapodott.

Hatalmas volt az öröm a BKG Príma
Akadémia legyõzése után. A Hübner Nyír-
egyháza BS nyert a fõvárosi csapat ellen,
és 5 év után visszajutott az élvonalba. Múlt
hét szerdán az is kiderült, ki irányítja majd
a gárdát az „A” csoportban. Pethõ Ákos
Nyíregyházán kezdte edzõi pályafutását,
majd a nyírségiek mellett a fehérváriakkal
is több junior bajnoki címet szerzett. Az
Albacomp felnõttcsapata mellett is dolgo-
zott, most pedig visszatért szülõvárosába.

– Ismerõs közeg fogadott, és jó volt be-
lépni a Continental Arénába. Még az U20-
as döntõ elõtt kerestek meg a klubtól, és
gyorsan megállapodtunk. A munkámat
Boris Maljkovic segíti majd másodedzõként
– mondta Pethõ Ákos vezetõedzõ. 

ÚJ JÁTÉKOS IS ÉRKEZETT

A Cápákhoz új játékos is érkezett. Anda
Dávid az ország egyik legmagasabb spor-
tolója, 212 cm magas, és Oroszlányban
játszott az elmúlt években, többek között
Mohácsi Mátéval is együtt.

– Jól ismertem Mátét, aki felvázolta a ter-
veket, a feladatokat, és örömmel mondtam
igent. Az „A” csoport egy komoly kihívás,
folyamatosan fejlõdik a bajnokság, és sze-
retném segíteni a csapatot a célok elérésé-
ben – nyilatkozta Anda Dávid.

A csapattól csak Czinger, Kuttor és De-
meter távozik, Mohácsi Máté pedig befe-
jezi a kosárlabdát. Négy légióst szeretne
igazolni a Nyíregyháza, a magyar mag
megmaradt, hiszen – mint ahogyan azt dr.
Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Non-
profit Kft. ügyvezetõje is elmondta –, ha egy
csapat megnyeri a bajnokságot, akkor az
nem lehet rossz, így nem indokolt, hogy
sokat változtassanak rajta.

A hétvégén Nyíregyházán rendezték a
Streetball sorozat egyik fordulóját. Rekord-
számú, 67 nevezés érkezett az utcai ko-
sárlabdatornára. Több korosztályban hir-
dettek gyõztest, a legjobb csapatok pedig
az országos döntõbe jutottak.

– A szervezõk munkáját dicséri, hogy
ilyen sokan neveztek, nagyon örülünk neki.
Ezúttal fõként Nyíregyházáról és a megyé-
bõl jöttek csapatok. Nagyon örülünk, hogy
olimpiai sportág lett a 3x3-as kosárlabda,
sajnos sem a nõi, sem a férfiegyüttes nem
lehet ott Tokióban, de a sportág népszerû-
sítésének nagyon jót tesz – mondta  Kucsera

József fõszervezõ. Számos kiegészítõ prog-
ram is szórakoztatta a nézõket, így voltak
dobóversenyek is. Határon túlról is érke-
zett nevezés.
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Jelentõsen támogatják a nyíregyházi csapatokat a me-
gyeszékhelyen mûködõ cégek. Õsztõl két élvonalbeli lab-
dajáték-csapata is van a városnak, a nõi röplabdások pe-
dig a Bajnokok Ligájában is indulnak. 

A Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. a következõ sze-
zonban két elsõ osztályú csapattal büszkélkedhet. A
Fatum-Nyíregyháza nõi röplabdaegyüttese hatszoros
bajnok és kilencszeres kupagyõztes, idén BL fõtáblán is
elindulhat. A Hübner Nyíregyháza BS kosárlabdacsapa-
ta pedig 5 év után ismét a kosárlabda NB I/A osztályban
szerepel. Az élcsapatok sikeréhez évrõl évre egyre több
nyíregyházi cég is hozzájárul. 

FEJLÕDÖTT A VÁROS
SPORTINFRASTRUKTÚRÁJA

– Az elmúlt években nagyon sokat fejlõdött a város
sportinfrastruktúrája. A jó eredményekhez szükség van
modern létesítményekre, ezek fenntartásához pedig
szükség van támogatókra, akikben szerencsére bõvel-
kedünk. Ezt pedig a csapatok azzal tudják meghálálni,
hogy egyrészt az eredmények miatt is Nyíregyháza neve
sport terén gyakran szerepel a híradásokban. Júliusban
pedig mi leszünk a házigazdái az U16-os leány röplab-
da Eb-döntõnek – mondta dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter.

MEG KELL FELELNI AZ ELVÁRÁSOKNAK

Napjainkban többféle módja van a sport támogatá-
sának. A TAO támogatás kifejezetten utánpótlás-neve-
lésre fordítható, élsportra nem. Ez nem jelent többlet
anyagi ráfordítást a vállalkozásoknak, hiszen az állam-
háztartás részére befizetendõ társasági adójukból tör-
ténik a támogatás. A látvány-csapatsport támogatásként
felajánlott összeg 12,5 százaléka az úgynevezett kiegé-
szítõ sportfejlesztési támogatás, mely összeget támoga-
tásként vagy szponzorációként is nyújthatják. Szpon-
zorációként való nyújtás esetén lehetõség van ellenszol-
gáltatásra is, mint például mezreklám, névszponzoráció.

– Komoly felelõsség is egy-egy ilyen cég elvárásai-
nak megfelelni, de igyekszünk jó eredményeket elérni.
Most a kosárlabdacsapat feljutásával és a nõi röplabda-
együttes BL szereplésével szintet léptünk – mondta dr.
Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügy-
vezetõje. 

Nyíregyházán a Fatum Property a nõi röplabda mellé
állt, a Continental az aréna, az Eissmann az uszoda név-
adója lett. Elõbbivel újabb öt évre meghosszabbították a
szerzõdést. A Hübner a kosárlabda-együttest segíti, és a
nyári strandröplabda fesztivál is az õ nevükhöz fûzõdik,
valamint a Sportcentrummal összefogva épült meg az
aréna udvarán található strandröplabda-pálya is. 

SPORTTÁMOGATÁS – A NYÍREGYHÁZI CÉGEK
SEGÍTIK A CSAPATOK MÛKÖDÉSÉT IS

Litvai Zoltán, a Fatum
Property Ingatlanberuhá-
zó Kft. ügyvezetõje

– Lassan 10 éve vagyunk
a nõi röplabdacsapat támo-
gatója, az pedig külön
öröm, hogy idén beért a
lányok munkássága. Bízom
benne, hogy ez löketet fog
adni az utánpótlásnak is és
idõvel ott is szép eredmé-
nyeket tudunk majd elérni.

Adorján Zoltán, a
ContiTech Magyarország
Kft. ügyvezetõje

– Vállalati kultúránk
négy alapértéken nyug-
szik: a „bizalom”, a „ver-
senyszellem”, a „cselek-
vés szabadsága” és az
„együtt  egymásért” érté-
kén. Úgy gondolom, hogy
a sport, a csapatsport is
összhangban van az ér-
tékeinkkel, ezért is vagyunk szponzorai az ország
egyik legnagyobb arénájának. Mi stabilan álló cég
vagyunk, a szponzorálásunkkal is szeretnénk bizo-
nyítani, hogy elkötelezetten képzeljük el a jövõnket
Nyíregyházán.

Dobi József, a Hübner-
H Gumi- és Mûanyagipari
Kft. gazdasági igazgatója

– Évtizedek óta részt
veszünk a szponzorálás-
ban, és büszkeséggel tölt
el, hogy az általunk kép-
viselt csapat a kosárlab-
dát ilyen magas szintre
vitte. Elmondhatjuk, hogy
élvonalbeli csapatunk van.
Ez számunkra is olyan identitást eredményez, ami egy
eredményes csapattal hoz összhangba.

Böszörményi Attila, az
Eissmann Automotive
Hungaria Kft. ügyvezetõje

– Örülök, hogy része-
sei vagyunk Nyíregyhá-
zának. 24 éve van jelen
a cég a városban, azóta
itt tevékenykedünk és
egyre több a szerepválla-
lásunk, köztük a sport tá-
mogatása is. Ez most az
uszoda névadó szponzo-
rálásában csúcsosodott ki. Meg kell azonban említe-
nem, hogy számunkra a legfontosabbak munkaválla-
lóink, és egyébként mi is sportos cég vagyunk, hiszen
a telephelyünkön rengeteg sportolási lehetõség adott.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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Z. SZALAY PÁL EMLÉKEZETE 1.
Z. Szalay Pál festõmûvész neve legutóbb akkor ke-

rült be a köztudatba, amikor 2016-ban a Váci Mihály
Kulturális Központban kiállították a Nyíregyhá-
za betelepítését ábrázoló monumentális fest-
ményét. Az 1930-ban készült alkotást szé-
pen restaurálták és ma a Jósa András Mú-
zeumban tekinthetõ meg. A városunk-
ban még számos festmény és freskó
õrzi nevét a 130 évvel ezelõtt szüle-
tett mûvésznek.

A felvidéki Léván látta meg a nap-
világot 1891. június 25-én. 1912-
ben a Benczúr Gyula által igazga-
tott Mesteriskolának lett a tanulója.
Szalay késõbb több alkalommal is
elismerõen írt az általa „magyar Ru-
bensnek” nevezett Benczúrról. Külföl-
di tanulmányútjai közül kiemelendõ a
római, amikor ösztöndíjasként a freskófes-
tés mûvészetét sajátította el. Városunkba 1917-
ben érkezett, a Polgári fiúiskola haláleset miatt
megüresedett rajztanári állását foglalta el. A tanítás mel-
lett alkotott is és már 1920 tavaszán nagyobb szabású
kiállítással lépett a nagyközönség elé, amit a helyi lap
úgy harangozott be, mint a mûvész 10 éves festõi mun-
kásságának összegzését. Ezt a kiállítást késõbb még szá-
mos követte és nem csak Nyíregyházán. Nagy sikerrel

mutatta be mûveit a Mûcsarnokban, az Ernst Múze-
umban és a Szépmûvészeti Múzeum is õrzi alkotásait.

1925-tõl külföldön is voltak kiállításai, így Pá-
rizsban, Firenzében, Svájcban, Németor-

szágban, Svédországban, Bécsben és
Londonban.

1926-ban az olaszországi tanul-
mányútja során készült képeit mutat-
ta be a városháza nagytermében.
„Üde költészet, a természet oltha-
tatlan szeretete és a szép szomjas
keresése után való rátalálás gyönyö-
re dalol az aquarell halk muzsiká-
jában.” E kiállítás szenzációja volt

a XI. Piusz pápáról készített portréja.
Szalay széles körû társadalmi tevé-

kenységet is végzett, több mûvészeti
társaságnak volt a tagja, valamint szí-

vesen írt és népszerûsítõ elõadásokat is
tartott. Rajzolt az Ifjú Polgárok Lapjának, a

Magyar Cserkészben írása jelent meg a rajzai-
val. Tankönyveket és szépirodalmi alkotásokat is il-
lusztrált, de rajzai ékesítik a Nyíregyháza az örök-
váltság századik évében címû, 1924-ben megjelent
kötetet is.


