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JÖVÕ HÉT SZOMBATIG TART A CANTEMUS KÓRUSFESZTIVÁL

A Nyíregyházi Cantemus Kórus a pandémia okozta hosszú kényszerszünet után újra találkozhatott hétfõn a város
közönségével a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében, a XIII. Cantemus Fesztivál és Mesterkurzus
(online) rendezvénysorozatán, ami ezúttal jótékony emlékhangverseny volt. A dr. Adorján Gusztáv emlékére
rendezett hangverseny teljes bevételét a Jósa András Oktatókórház Covid osztályának támogatására a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány kapja. A felajánlásokat július 10-ig, az online fesztivál
és mesterkurzus ideje alatt továbbra is fogadja a kórus a cantemusfestival.org.hu oldalon.

ÉLETTÖRTÉNETEK NYÍREGYHÁZÁN
30 PÁLYAMUNKA ÉRKEZETT AZ IDÕSÜGYI TANÁCS FELHÍVÁSÁRA

30 pályázat érkezett az Idõsügyi Tanács Élettörténe-
tek Nyíregyházán címû felhívására. Szerda délután még
a 2019-es évi munkákat díjazták, a pandémia nem tette
korábban lehetõvé az elismerõ oklevelek átadását.

A 2021-es évre is rányomta a bélyegét a pandémia az
Idõsügyi Tanács életében, sokáig nem tudtak találkozni a
tagok, nem volt rá lehetõség. Az elsõ feloldások után rög-
tön összeült a testület, hogy megbeszéljék az idei évi fel-
adatokat. Ezek egyike volt, hogy a még 2019-es „Meséld
el nekem – Élettörténetek Nyíregyházán” pályázat mun-
káit értékeljék és elismerjék az alkotókat. A városházán
találkozott a tanács szerda délután, ahol a zsûri az elsõ
három helyezett mellett öt különdíjast is jutalmazott.

KÖNYV IS MEGJELENIK
– Aktív az érdeklõdés idõs társaim körében, 2015 óta

minden évben kiírjuk a pályázatot, amibõl egy könyv is

megjelenik majd. A pályázatok beküldésének feltétele,
hogy kapcsolódjon valamilyen módon a történet Nyíregy-
házához, akár a gyerekkoráról ír vagy az elsõ szerelmérõl
– volt már erre is példa –, vagy iskolai tanulmányairól,
esetleg valamilyen történelmi eseményrõl, ami Nyíregy-
házán történt, ezeket mind szeretettel várjuk – mesélte
Telepóczkiné Farkas Márta, az Idõsügyi Tanács titkára.

– Összesen 27 pályázó 30 írása jelenhet meg a 2019-es
könyvben, ami már a negyedik ilyen kiadvány lesz 2015
óta. Volt, aki családja három generációjáról írt, az egyik
mûben az alkotó ifjúsága került a középpontba vagy egy
balettvizsga. Az elsõ helyezést végül Erdélyi Tamás kapta,
Az utolsó nyíregyházi kefekötõ címû írását jutalmazták. A
pályázatot kiíró Idõsügyi Tanács véleménye pedig azért is
fontos, mert olyan emberek alkotják, akik végigdolgozták
az életüket, gyerekeket, unokákat neveltek – így nyilatko-
zott a város alpolgármestere, dr. Ulrich Attila.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÓAN KAPNAK LEVELET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALTÓL

Június végétõl október végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több mint más-
fél millió magánszemélynek, egyéni vállalkozónak küld

értesítést az adószámla-egyenlegérõl. A küldemény ele-
jén mindenki megtalálja a számára legfontosabb in-

formációt: kell-e fizetnie, illetve igényelhet-e
vissza. Adószámlája egyenlegérõl értesítést csak az
kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forint-
nál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfi-
zetése van.

A díjazottak és pályázók csoportképe az ünnepség után.
Az Idõsügyi Tanács azóta az alkotó idõsek számára is írt

ki pályázatot. (Részletek a 15. oldalon.)
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SEMMELWEIS-NAPI KITÜNTETÉSEK
42 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL NYÍREGYHÁZÁN

32-en kaptak kitüntetést, illetve 10-en elismerésben
részesültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis-napi ünnepsé-
gén. Július elseje minden évben a magyar egészségügy
ünnepe, 1818-ban ezen a napon született Semmelweis
Ignác, akit az anyák megmentõjeként ismernek. Az el-
múlt idõszak hatalmas feladatot rótt az egészségügyi
dolgozókra és az intézményekre, így idén kiemelten
megilleti õket a köszönet, illetve az elismerés.

Ebben az évben rendhagyó helyszínt választottak a Sem-
melweis-napi ünnepséghez Nyíregyházán. Ezzel is próbál-
ták különlegessé és még fontosabbá tenni a köszönetnyilvá-
nítást az egészségügyi dolgozók irányába, hogy a korábbi
években már megszokott megyeháza helyett a Kodály Zol-
tán Általános Iskolába várták a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház dolgozóit.

KÖSZÖNET A VÁROS NEVÉBEN
Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédében kiemel-

te, Nyíregyháza számít az intézmény munkatársaira és ter-
mészetesen a dolgozók is számíthatnak az önkormányzatra.

– Szeretném megköszönni Nyíregyháza és a nyíregy-
háziak nevében azt az egyébként is felelõsségteljes mun-
kát, amit az elmúlt idõszakban végeztek olyan körülmé-
nyek közt, amik között – azt gondolom – még soha. Ezt a
köszönetet és elismerést adják át a kollégáiknak, azok-
nak az egészségügyi dolgozóknak, akik nem lehetnek ma
itt. Én azt gondolom, hogy a járvány alatti munka és ez a
kialakult helyzet mindannyiunk számára új tanulságokat
is hozott, de leginkább az önök kitartását, szakmai felké-
szültségét, munkáját vette leginkább igénybe.

„ÉLETET ADOMÁNYOZÓ KÓRHÁZ” CÍMET
KAPOTT A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ

ELISMERÉS A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
ELLENI MUNKÁÉRT

A szervdonáció területén végzett áldo-
zatos munkájáért az Országos Vérellátó
Szolgálat újra „Életet adományozó kór-
ház” címmel tüntette ki a Jósa András Ok-
tatókórházat 10 sikeres donáció után.

 
Az intézmény orvosait, ápolóit a tava-

lyi eredmények alapján már ötödik alka-
lommal jutalmazták a sikeres donációért.
A mûtétek során 30 embernek adtak új
esélyt az élethez.

NEM SZÜKSÉGES BELEEGYEZNI
Nyíregyházán a szervkivétel történik, a

beültetést a központokban végzik, Buda-
pest, Debrecen, Szeged, Pécs klinikáján,
illetve az Eurotransplant tagjaként nemzet-
közi szervcsere is zajlik. 

– Sajnos azt kell mondanom, még a
lakosság nem ismeri megfelelõen a ma-
gyar törvénykezést. A magyar törvényke-
zés az elõzetes tiltakozás hiányán alap-
szik, vagyis már a szervdonációba nem
szükséges a családtagoknak beleegyezni,
de bármely állampolgár tehet ez ellen éle-
te során tiltakozó nyilatkozatot. A szak-
ma felelõssége óriási, de szeretném ki-
hangsúlyozni, ez az egyetlen szakmai
kérdés – a szervdonáció –, melyet nem
szakmai protokoll, hanem a törvény ha-
tároz meg. A folyamat során a törvény által
meghatározott pontok szerint kell eljár-
nunk, és a törvény minden pontját be
kell tartsuk  – tájékoztatott a fõorvos.

Bármely szervet beültethetik, leggyako-
ribb a veseátültetés, de gyakori a szív-,
tüdõ- és májeltávolítás – fogalmazott a fõ-
orvos.

Szondi Zita fõigazgató hozzátette, ezen
a díjon túl két fõorvos, Szûcs Attila és
Tormássi Márton a Covid-ellátás megszer-
vezéséért vett át kitüntetést a Szent Imre
Kórházban, illetve a legújabb hír szerint a
Medicina Top 200 kiadvány a legjobb
megyei kórháznak járó díjat is ide ítélte.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

– Nálunk történt a legtöbb szervdonáció
2020-ban. Ez tíz sikeres szervdonációt je-
lent, melynek során 30 szerv került eltávo-
lításra és beültetésre. Ezáltal új életet, új re-
ményt adtunk a betegeknek. Hogy miért
vagyunk ilyen sikeresek? Évtizedek óta nagy
hagyománya van osztályunkon a szervdo-
nációnak. Orvosok és ápolók, mindenki el-
kötelezett e mellett a kérdés mellett  – nyi-
latkozta dr. Szûcs Attila, a Jósa András Ok-
tatókórház Aneszteziológiai és Intenzív Te-
rápiás Osztályának vezetõ fõorvosa.

Mintegy ötvenen kaptak elismerést a
koronavírus-járvány elleni küzdelemben
folytatott munkájukért, múlt hét pénteken
délben a megyeházán Román István kor-
mánymegbízottól. Az élet számos terüle-
térõl, az egészségügybõl, az államigazga-
tásból, a rendvédelmi szervektõl, sõt az
egyetem hallgatói közül is kerültek ki dí-
jazottak, akik egy emlékérmét kaptak a
munkájuk elismeréseként.

– Nagyon sok hálával tartozunk azoknak,
akik részt vettek a védekezés eddigi szaka-
szában, nem tudjuk, hogy mit hoz a jár-
vány további felvonása, de most egy sikert
ünnepelhetünk, és megköszönjük azoknak
a munkáját, akik ebben a sikerben része-
sek voltak, alakították a sikert. Változatla-
nul nagyon fontos felhívni a figyelmet min-
den módon arra, hogy az oltakozás nagyon
fontos. Akkor tudjuk ezt a sikert végleges-

nek mondani, ha minél többen beoltatják
magukat, és arra is fel kell hívni a figyel-
met, hogy mindenkinek a saját felelõssége,
hogy beoltatja-e magát, ez a vírus változat-
lanul életveszélyes  – errõl beszélt Seszták
Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében túl
vagyunk a harmadik hullámon, hosszú hó-
napok óta múlt hét csütörtökön volt az elsõ
alkalom, hogy nem jelentettek újabb fer-
tõzöttet a megyében – ezt már Román Ist-
ván kormánymegbízott mondta el, aki hoz-
zátette, az elmúlt hónapokban nagyon
komoly oltásszervezési munka folyt, így
éppen itt van az ideje annak, hogy köszö-
netet mondjunk azoknak, akik nagy erõ-
feszítéseket tettek mindannyiunkért.

A kormánymegbízott hozzátette, rajtuk
kívül is mindenki magáénak érezheti ezt a
gyõzelmet, ami a harmadik hullám legyõ-
zését illeti. (Szerzõ: Fehér Attila)

32 KITÜNTETÉS – 10 ELISMERÉS
A kiemelkedõ munka mellett a rendkívül nagy kitartást és

elhivatottságot is elismerték a Semmelweis-napon. Azért is
volt erre szükség, mert így sikerült pozitív eredményeket el-
érni – így fogalmazott dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigaz-
gatója. Rendhagyó módon számtalan olyan vezetõt is kitün-
tettek, akik koordinálták a kollégáikat, így szimbolikusan
valamennyi dolgozó munkáját is díjazták kedd délután.

– 32-en kapnak Semmelweis-díjat, húsz orvos kollégát vá-
lasztottunk ki és tíz egészségügyi háttérszolgáltatásban dol-
gozót, illetve minden évben kitüntetünk Semmelweis-napon
egy-egy ápolásvezetõt. Ebben az évben az egy ápolásvezetõ
mellett valamennyi telephely ápolásvezetõjét és a Jósa And-
rás Oktatókórház szakmacsoport vezetõ ápolóit külön elis-
merésben részesítjük, hiszen a járvány elleni védekezésben
õk az év minden napján a helyszínen voltak és szervez-
ték a munkát – tette hozzá dr. Szondi Zita fõigazgató.

A Semmelweis-napi ünnepségen az is elhangzott, a
díjátadás szimbolikus, mivel mindenki megérdemli az
elismerést, aki a járvány elleni küzdelemben részt vett.

A 2021-es kitüntetettek teljes listája:
Bihari István, dr. Bíró Enikõ Ilona, dr. Bodó László,

dr. Erdélyi Ágnes, dr. Farszki Éva, dr. Ferencz Lívia, dr.
Francz Monika, dr. Kirilla Magdolna, dr. Kovács Gá-
bor, Kozma Kinga, Kõrösi Ildikó, dr. Kukuly Miklós,
Láposiné Siska Marianna, dr. László Ágnes, dr.
Leszkoven János, Lippai József, dr. Misák Viktor, dr.
Oroszlán Klára, dr. Oszicsánszky Mihály, Paczári Dá-
niel, Pap Judit, Papp Gábor László, Papp Marianna, dr.
Pálffy Zsuzsa, dr. Polocsányi Béla, Sándor József, So-
mogyi Éva, dr. Szabó Sándor, Szemcsák Erzsébet, dr.
Tóth Erzsébet, dr. Tóth Julianna, dr. Varga Dóra.

Elismerésben részesültek:
dr. Bajnayné Kiss Katalin, Balsa József, dr. Enyedy

Andrea, Gyimesi Gábor, Jávor Pál, dr. Olajosné Szelkó
Katalin, Ress Andrea, Szabóné Oláh Zsuzsanna,
Takácsné Horváth Ágnes, Virág Jánosné.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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KERÉKPÁRT LEHET KÖLCSÖNÖZNI
TÚRÁZÁSHOZ SÓSTÓN

PIROS-FEHÉR-ZÖLDBE
ÖLTÖZÖTT A SZINDBÁD

Bár kétszer is vezetett Szalai Ádám és Schäfer András
révén a magyar labdarúgó-válogatott Münchenben múlt
hét szerdán, végül így is szenzációsnak számító 2-2-es
döntetlent ért el a németek ellen az Európa-bajnokság F
csoportjának utolsó fordulójában, s bár búcsúzott a foly-
tatástól, letette névjegyét a „halálcsoportban”.

SZÍNEK, ILLATOK, ÍZEK...
VÁR A LEVENDULAKERT!

Csodás levendulával és szabadtéri piknikkel, kézmû-
ves vásárral, a gyerekeknek szabadtéri játékokkal vár
mindenkit ,,A kert”, guruljunk együtt bringával Ferenc-
tanyára! Levendulaszüret és piknik!

Mai napig jeles hagyományai vannak a levendula ter-
mesztésének és feldolgozásának. Száraz virágként moly-
ûzõ hatása, olajként pedig gyulladáscsökkentõ, nyugtató
hatása miatt a népi gyógyászatban, szappankészítésben
és a napjainkban felerõsödõ természetgyógyászatban elõ-
szeretettel alkalmazzák, de tökéletes frissítõ is lehet egy

finom levendulaszörp. Indulás: 2021. július 3. (szombat)
9 óra. Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér. Táv: 30 km.

A kerékpártúrán való részvétel és a levendulakert láto-
gatása ingyenes, aki levendulát is szeretne szüretelni, az
vásárolhat aratótasakot, amibe a virágot szedi, illetve pik-
nikcsomagokat, melyre az igényt elõre szükséges leadni
az alábbi számon: 06-30/264-6989. (A szüreteléshez sa-
ját metszõolló ajánlott, de korlátozott darabszámban hely-
ben is elérhetõ lesz.)

A program a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
Tekerj a zöldbe! programsorozatában valósul meg.

A sorsdöntõ meccs estéjén piros-fehér-zöldbe öltözött
a Kulturális Negyedben a Szindbád is. Az esti hangulatvi-
lágítás kifejezte, hogy közösen szurkoltunk a magyar vá-
logatottnak.

Aki ezt követõen is szeretné még figyelemmel kísér-
ni az Eb meccseit óriáskivetítõn, az Nyíregyházán, a
Városi Jégpályán, a Szurkolói Centrumban továbbra is
megteheti, védettségi igazolvány nélkül. A fociélményt
egy 16 négyzetméteres óriás ledfal biztosítja.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
és az általa mûködtetett Tourinform Sós-
tógyógyfürdõ több új szolgáltatással is ké-
szült az idei szezonra, többek között túra-
kerékpárok kölcsönzésére is lehetõség nyí-
lik az irodákban – tájékoztatott Furkóné
Szabó Marianna, a  Nyíregyházi Turiszti-
kai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

A bérelt kerékpárokkal pedig nemcsak
önállóan barangolható be a környék, ha-
nem szervezett túrákat is indít a nyíregy-
házi TDM a Középkori Templomok Útja
Egyesülettel karöltve.

A TÚRÁKAT SZAKVEZETÕ ÉS
IDEGENVEZETÕ KÍSÉRI

A biciklitúrák keretében Nyíregyháza és
a Nyírség történelmi emlékhelyeit és
örökséghelyszíneit fedezhetik fel a turis-
ták és a városlakók. A rövidebb és hosz-
szabb útvonalak között válogatva minden
érdeklõdõ megtalálhatja a számára von-
zó ajánlatot. A túrákat szakvezetõ és ide-
genvezetõ kíséri, így a résztvevõk az ak-
tív kikapcsolódás mellett érdekes történe-
teken keresztül ismerhetik meg a térség
látnivalóit.
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FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM – 300 MILLIÓ FORINT-
TAL EMELKEDETT A TÁMOGATÁSI KERET

300 millió forintnyi pluszforrás érkezett a Nyíregy-
házi Foglalkoztatási Paktum projekt támogatásának nö-
velésére. Az eredetileg 2 milliárd 56 millió forint össz-
költségû projekt költségvetése 2 milliárd 356 millió fo-
rintra emelkedett, a határideje pedig kitolódott 2022.
december 31-ig.

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum célja a foglal-
koztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen. En-
nek keretében eddig több mint 900 cég részesült támoga-
tásban, 1201 fõ álláskeresõt bevonva a projektbe, akik
közül 4 fõ képzésben vett részt, 933 fõ támogatott foglal-
koztatásba lett bevonva, míg 264 fõ egyéb munkaerõpiaci
szolgáltatás keretében egyéni álláskeresési tanácsadásban
részesült.

BÉRTÁMOGATÁST IS MAGÁBAN FOGLAL

– A program 2016 szeptemberében indult, a Nyíregy-
házán székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ munkál-
tatóknak, és a nyíregyházi lakosoknak szól. Bértámoga-
tás, bérköltség-támogatás a legfontosabb eszközünk, ez
azt jelenti, hogy a bruttó bért és a bért terhelõ szociális
hozzájárulást fogjuk tudni támogatni, 70 vagy akár 100
százalékban. A támogatási plafon a minimálbér másfél-
szerese, tehát a 167 400 forint másfélszerese, 294 ezer
forint, ebben benne van a bruttó bér és a bért terhelõ

szocho együttes összege  – mondta el dr. Nagy Ervin Mik-
lós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fõ-
osztályvezetõje.

VÁLLALKOZÓKAT,  MUNKAVÁLLALÓKAT
TÁMOGATNAK

A program forrása kimerülõben volt, és a program idén
véget ért volna, azonban a sajtótájékoztatón elhangzott,

az egyéves meghosszabbítás mellett 300 millió forintos
forrásemelés is történt, amelyet teljes egészében a nyír-
egyházi vállalkozások és munkavállalók támogatására
használnak fel.

– Ez a támogatás a cégeknek is szól és a munkaválla-
lóknak, eddig több mint 1200 személyt tudtunk segíteni
ezzel, illetve az õket foglalkoztató cégeket. Ez a konst-
rukció, ez a többletforrás, amit a Pénzügyminisztériu-
mon keresztül kaptunk, most azt is jelenti, hogy akár 100
százalékos bérköltség-támogatást is adhatunk, 70–100
százalék közötti a támogatási arány és azt gondolom, ez
teljesen összhangban van azzal a városvezetési program-
mal, amelyben azt tûztük ki erre a ciklusra, hogy priori-
tás az itt élõk számára a munkahelyek biztosítása, fog-
lalkoztatás segítése – tette hozzá dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

9 HÓNAPOS FOGLALKOZTATÁS

Fontos megjegyezni, hogy a 6+3-as konstrukció lénye-
ge, hogy az elsõ félévben a bér- és járuléktámogatást kö-
vetõen a munkavállalót további 3 hónapig kell tovább-
foglalkoztatnia a támogatott cégnek, ezzel pedig egy
hosszabb távú, 9 hónapos foglalkoztatást tud biztosítani a
paktum.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Zsel Emese, a paktumiroda vezetõje, dr. Kovács Ferenc
polgármester és dr. Nagy Ervin Miklós fõosztályvezetõ
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KÖZGYÛLÉS: TÖBB MINT EGY TUCAT PÁLYÁZAT
BEADÁSÁRÓL DÖNTÖTTEK

dik, 35 feladatellátási helyen (4 székhelyintézmény, 23
tagintézmény és 8 telephely) összesen 166 csoporttal, az
óvodákba felvehetõ maximális gyermeklétszám jelenleg
4694 fõ. A 2020. októberi statisztika alapján az önkor-
mányzati fenntartású óvodai ellátásban 3677 gyermek ré-
szesül, az egy csoportra jutó átlaglétszám 22,2 fõ.

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK

A nyilvános ülésszak hátralévõ részében ezt követõen
több mint egy tucat európai uniós és más forrásokból meg-
valósuló pályázatok elõterjesztéseit fogadta el a közgyû-
lés, valamennyit egyhangúlag. A benyújtott pályázatok-
ból nyertesség esetén az alábbiak valósulhatnak meg: a
Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály
iskola és az NYSZC iskola épületeinek energetikai kor-
szerûsítése. Megújulhat az útburkolat a Szent István utcán
az András utca és a nagykörút közötti szakaszon, vala-
mint a Szarvas utcán az Országzászló tér és az Arany Já-
nos utcai körforgalom közötti szakaszon.

ÚTÉPÍTÉSEK

A Tiszavasvári út, Derkovits utca csomópontjában az
út 2x2 sávos kiépítése mellett a forgalom által vezérelt és
forgalom által befolyásolt jelzõlámpás forgalomszabályo-
zás valósulhat meg. A Tiszavasvári úti csomóponttól kez-
dõdõen felújíthatják a Szélsõbokori utat teljes hosszában,
a burkolat kiszélesítésével kerékpársávokkal, a Szélsõbo-
kori út lakóövezeti részeken a hiányzó járdaszakaszok
kiegészítésével. A Belsõ körút – László utca keresztezõ-
désben jelzõlámpás csomópontot alakíthatnak ki.

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, JÁRDÁK

Elkészülhet a Kéményseprõ utca csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének építése, a Színház utcai csapadékvíz-elve-
zetõ rendszer korszerûsítése, zárt csapadékvíz-elvezetõ ki-
építésével, a Korányi köz – Eperjes utca – Korányi Frigyes
utca által határolt közterületen, a tömbbelsõben található
járdák felújítása.

ÁLLATPARK, „MESEKERT”

A Nyíregyházi Állatparkban az indiai kontinensre jel-
lemzõ nagymacskafélék bemutatására elkészülhet egy
külsõ kifutó, valamint állatbox, a meglévõ nagymacska-
kifutóval egy közös egységet képezve. Továbbá megvaló-
sulhat a Sóstói Múzeumfalu szomszédságában a „Mese-
kert” szabadidõs élménypark, ahol a magyar mese- és ani-
mációs filmekre épülõ interaktív hatalmas „játszóház”
épülhet.

BOTANIKUS KERT, MÚZEUM

Ezek mellett a Nyíregyházi Egyetem fenntartásában lévõ
Tuzson János Botanikus Kert épületeinek komplex felújítása
is megtörténhet. S megvalósulhat a Jósa András Múzeum
felújítása és fejlesztése, amely új attrakciókkal is bõvül.

(Szerzõ: Fehér Attila)

2020. október végén tartotta legutolsó közgyûlését
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, június 15-étõl egy
kormányrendelet eredményeként azonban már ismét ülé-
sezhetnek az önkormányzatok, a korábbi, veszélyhely-
zet elõtti rendnek megfelelõen.

Rendhagyó módon, néma fõhajtással, tiszteletadással
kezdõdött a június 24-i közgyûlés a polgármester felhívá-
sára. Életének 58. évében elhunyt Lövei Csaba tanár, nyír-
egyházi önkormányzati képviselõ, a Szövetségben Nyír-
egyházáért ellenzéki frakció tagja. A képviselõk az egy-
perces csendet követõen virágokat helyeztek Lövei Csaba
üresen maradt képviselõi helyére.

NYÍREGYHÁZÁN FEJLESZT A LEGO

A két közgyûlés között történtek összefoglalójával kezd-
te meg a munkát a közgyûlés, a Nyíregyházi Televízió kis-
filmjét a polgármester szóban is kiegészítette. Dr. Kovács
Ferenc ismertette: az ország harmadik idei legjelentõsebb
beruházása valósul meg Nyíregyházán, 53 milliárd forint-
ból fejleszt a LEGO. A kormány közel hatmilliárd forinttal
támogatja a beruházást, ami 250 új munkahelyet is jelent
majd. Szintén a jövõbe mutat, hogy a befektetési akció-
terv mentén pedig a déli ipari park területének bõvítésére
62,25 ha földterületet vásárolt az önkormányzat.

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
– Az önkormányzat feladatainak támogatására

újabb, ezúttal 1.425 millió kormánytámogatáshoz ju-
tott. Fontos, hogy a Jégkorszak, az állatpark legnagyobb
fejlesztése megindulhatott, ami egy 6,3 milliárd forin-
tos beruházás elsõ üteme, ehhez a kormánytól továb-
bi 3,2 milliárd forintos pluszforrást kaptunk. Szintén
plusz, 443 millió forintos támogatás érkezett az állat-
parkban az India-ház madárröpde létesítéséhez. A
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztés címû projekthez is kaptunk még
452 millió forintot, valamint a Nyíregyházi Foglalkoz-
tatási Paktum projekthez 300 millió forint többlettá-
mogatás is érkezett. A Kulturális Negyedben a Szind-
bádnál már az eszközbeszerzés van folyamatban, eh-
hez 192 millió forint többlettámogatást nyertünk – so-
rolta a polgármester.

MEGÚJULÓ TORNATERMEK

Dr. Kovács Ferenc hozzátette, a Magyar Kézilabda Szö-
vetség Országos Tornaterem Felújítási Programja kereté-
ben idén további 3 pályázatunk nyert, így 3 iskola (Szabó
Lõrinc, Hermann Ottó, Petõfi Sándor) tornaterme is meg-
újulhat. Nyári kezdéssel modern parkettás sportpadlót rak-
nak le és energetikai fejlesztések is megvalósulnak.

DÖNTÉSEK A VESZÉLYHELYZET ALATT

Ezt követõen a Kormányrendelettel kihirdetett veszély-
helyzet idõszaka alatt a polgármester által meghozott dön-
tésekrõl és egyéb, a járvány megelõzése és következmé-
nyeinek csökkentése érdekében elvégzett feladatokról, in-
tézkedésekrõl számolt be a polgármester. A november 5-
ével kezdõdõ idõszakban számos döntés született, többek
között a kulturális intézmények mûködésérõl és látogatha-
tóságáról, a rendezvényeik megtartásáról, a sportlétesítmé-
nyek mûködésérõl és használatáról, az ügyfélszolgálatok
mûködésérõl, a Nyíregyházi Állatpark látogatási rendjérõl,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett parkolókban a
parkolóbérlet-tulajdonosok bérletének meghosszabbításá-
ról, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonban lévõ
bérlemények bérleti díjának eltörlésérõl, valamint a városi
piacok mûködésérõl és látogathatóságáról.

BESZÁMOLÓ

A tájékoztatót követõen a Nyíregyházi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség 2020. évi tevékenységérõl és a Nyíregyhá-
zi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2020. évi tûzvédelmi
tevékenységérõl készült videót nézhették meg a képvise-
lõk, a beszámolót a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.

Halkóné
dr. Rudolf Éva

Lengyel Máté

FIDESZ-KDNP:
KÖSZÖNET AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
– A Polgármesteri Hivatal munkatársai a pandémiás

idõszakban maximálisan helytálltak minden területen,
köszönet érte. Embert próbáló idõszakon vannak túl,
rendhagyó körülmények között
kellett teljesíteniük az önkor-
mányzat dolgozóinak, akár
szociális, köznevelési, város-
stratégiai területen, vagy a fej-
lesztési projektek kapcsán.
Meg kell említeni az operatív
munkacsoportot, amely koordi-
nálta ezeket a feladatokat, fon-
tos volt, hogy hiteles, napra-
kész információkat kapjanak a
városlakók, valamennyi média-
felületen olvashatták az intéz-
kedéseket, felhívásokat – nyilatkozta a Nyíregyházi
Televíziónak Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje.

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT:
KÖSZÖNET BRÜSSZELNEK

– Végre a pandémiás korlátozások feloldása lehetõ-
vé teszi azt, hogy Nyíregyházán is közgyûlés üljön

össze. Az elmúlt idõszakban a
fejlesztések szerencsére nem áll-
tak meg Nyíregyházán. Viszont
hozzá kell tenni, hogy ezeknek
a fejlesztéseknek a nagy része
európai uniós forrásból valósul
meg. Úgyhogy ezúton is köszön-
jük Brüsszelnek, illetve a nyír-
egyházi önkormányzat pályázat-
író csapatának, hogy ezeket a
pályázatokat megírták és sikerült
ezeket lehívni – nyilatkozta Len-

gyel Máté önkormányzati képviselõ, a Szövetségben
Nyíregyházáért frakció nevében.

SZOCIÁLIS DÖNTÉSEK

A képviselõk elfogadták továbbá a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi
rendjérõl és az értük fizetendõ térítési díjak megállapítá-
sáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a szoci-
ális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati ren-
deletet, valamint az egyes szociális rászorultságtól füg-
getlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formák-
ról szóló önkormányzati rendeletet.

ÓVODÁK

Az óvodákkal foglalkozó napirend kapcsán elhangzott:
az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda mûkö-

Dr. Ulrich Attila alpolgármester, dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és
Jászai Menyhért alpolgármester
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FÕKERTÉSZ: „CSAK INDOKOLT ESETBEN VÁGUNK
KI FÁKAT NYÍREGYHÁZÁN”

A pandémiás helyzet ellenére sem állt le az élet a vá-
rosban, jelenleg 90 fejlesztési projekt van egyszerre fo-
lyamatban Nyíregyházán. Ezek miatt elõfordulhat, hogy
idõnként fákat kell kivágni, de általános tendencia, hogy
egy fa helyére mindig többet ültetnek vissza, sõt, még
cserjéket is – hangsúlyozta Sigmond Sándor városi fõker-
tész, aki hozzátette, ezért is kéri a városlakók megérté-
sét, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy minél több
beruházás megvalósuljon Nyíregyházán.

– Mióta településfejlesztés létezik, természetes folyamat,
hogy idõnként áldozatot kell hozni és egy-egy beruházás
miatt fákat kivágni – kezdte a beszélgetést a fõkertész.
– Ilyenkor azonban mérlegelni kell, hogy mivel mit érünk
el. Egy körforgalom építése esetében például lehet, hogy ki
kell vágni fákat, de ha elkészül, akkor azzal élénkítjük a
forgalmat, kevesebbet kell majd várakozni, vagyis kevésbé
szennyezzük a levegõt. A legfontosabb törekvésünk, hogy
fejlesszük a zöldfelületünket. Ezért is van az, hogy például
közútfejlesztések esetében is megvizsgálom az összes pro-
jektet, és ahová lehet, fákat ültetünk majd. Nagy öröm, hogy
egyre gyakrabban fordulnak hozzám városlakók is, akik
felhívják a figyelmet egy-egy olyan területre, ahol lehetne
még zöldíteni, mindemellett pedig vállalkozók és magán-
személyek is támogatják ezt a polgármesteri programot.

HETENTE HELYSZÍNELNEK

– Ami a városi fákat érinti, tulajdonképpen három szem
folyamatosan nézi: a lakosság, a NYÍRVV Nonprofit Kft.,
valamint jómagam. Hetente járjuk a várost és helyszíne-
lünk. Bár a bejelentések zöme 1-2 problémára fókuszál,
de a mi vizsgálatunk a fa fenntarthatóságát komplexen
kutatja, nagyobb területre kiterjed (fasor, fasorszakasz), így
általában egy fasor esetében sokszor nem csak 1-1 fával
kell foglalkozni. Jó példa erre az, ami a Honvéd utcai fa-
sorral történt, ott ugyanis a megfigyeléseink eredménye
az lett, hogy a fasor 2/3-át el kellett távolítani, ezért a fa-
sorrendezés folyamán 2020 õszén 67 db fát ültettünk.
Persze, amennyire lehet, igyekszünk kitolni a fenntartási
idõt koronaalakítással (pl.: Eötvös utca japánakác fasor,

més hullik le a fáról, akkor az annak a természetes képzõd-
ménye, tehát ilyen esetben soha nem vágunk ki egy egyéb-
ként egészséges fát, csak akkor, ha betegsége, károsodása
miatt, vagy élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetõvé
válása a veszély más módon nem hárítható el, a fenntartha-
tósága megszûnt. A bejelentõk egy része egyébként fogé-
kony erre és egyetértenek a törekvéseimmel: azzal, hogy
minél nagyobb zöldfelületre van szükség, fákat kell ültetni,
kivágni pedig csak végszükség esetén szabad.

RENDELET SZABÁLYOZZA A KÖZTERÜ-
LETRE TÖRTÉNÕ ÜLTETÉST

Közterületi zöldfelületre a faültetés nem tiltott tevé-
kenység, azonban engedélyhez kötött, mint ahogyan a
fakivágás is. Ezt kormány- és helyi rendelet is szabá-
lyozza. Abban az esetben, ha valaki a háza elé szeret-
ne fát ültetni, olyan területre, amely már közterületnek
minõsül, a fõkertészi irodába be kell nyújtania egy ké-
relmet. Az engedélyeztetésre azért van szükség, mert
sokan nem veszik figyelembe az adott faj tulajdonsá-
gait, növekedési jellemzõit, pedig fás szárú növény csak
úgy telepíthetõ, hogy az emberi életet és egészséget
nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem
akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévõ
építményekben és létesítményekben sem.

– Fontos szót ejteni a fakivágás, koronaalakítás idejé-
rõl. Elõre kell bocsátanom, hogy a fakivágás, gallyazás
elvégzését jogszabály közvetlenül idõben nem korlátoz-
za. E tevékenységek idõkorlátozása szokásjogon, hagyo-
mányon gyökerezik, mely szerint a fát életében nem vág-
juk ki, nem gallyazzuk, hanem csak inaktív idõben. Meg-
jegyzem, a fák vegetációs idõn kívül is élnek. Áttételesen
a fakivágás és gallyazás vegetációs idõbeni tilalmát a ma-
darak fészkelése állítja elõ, azon kívül, annak hiányában
a veszélyessé vált fát, koronarészt, ágat legkésõbb a ve-
szélyhelyzet észlelését, megállapítását követõen mielõbb
el kell távolítani. Ha ez vegetációs idõ tilalomhoz lenne
kötve, az utóbbi években bekövetkezettnél lényegesen
több kár, sérülés történt volna.

Szarvas utca, az Arany János utca és a Csillag tér között
japánakác fasorok, Kiss Ernõ utca platán fasorok, Selyem
utca japánakác fasorok). Elõfordul, hogy a városlakók lát-
nak egy egészséges tuskót és nem értik, miért vágtuk ki
azt a fát. Azt azonban kevesen tudják, hogy egy fa egész-
séges tuskó szinti törzs keresztmetszetben több módon is
veszélyessé válhat. Egyrészt károsodhat a gyökere (pl.
korhasztógombák a gyökerét támadják meg), amit szabad
szemmel nem látunk, de a fa koronájában száradásokat
eredményez, másrészt az ismétlõdõ légszárazság miatti
kiszáradási folyamat a koronájában zajlik le, gyökérpusz-
tulás is kíséri, miközben törzse még jelentõs kóros elvál-
tozást nem mutat.

„SOKSZOR CSAK AZZAL FOGLALKOZNAK,
HOGY MI HULLIK A FÁKRÓL”

– Most, hogy lombosak a fák, egyre gyakrabban érkez-
nek bejelentések a városlakóktól – folytatta a fõkertész.
– Ezek során kérik, hogy vágjuk ki a közterületen álló fát,
mert vagy beárnyékolja a lakásukat, vagy éppen allergiát
idéz elõ, esetleg sok termés, levél hullik le róla, nehéz össze-
takarítani, eltömi az ereszcsatornát. Ilyenkor természete-
sen minden esetben kivizsgáljuk a panaszt, de hangsúlyoz-
nom kell, hogy a mi hozzáállásunk az, ha levél, virág, ter-
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TAVALY ÖSSZESEN 1228 JELZÉS ÉRKEZETT A NYÍREGYHÁZI TÛZOLTÓKHOZ
Tavaly összesen 1228 jelzés érkezett a nyíregyházi tûz-

oltókhoz, melybõl 580 tûzeset és 648 mûszaki mentés
volt – hangzott el a közgyûlésen, ahol elfogadták a Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség tavalyi tevékenységérõl
szóló beszámolót.

– A tavalyi év a 2019-eshez hasonló statisztikai adato-
kat hozott, esetszámban megegyezik a 2019-es évvel, 1228
esetben vonultak a tûzoltóink, 50-50 százalékban tûzol-
tási és mûszaki mentési feladatokhoz. Valójában nagyobb
kihívást az idõjárási körülmények okoztak a nyári idõszak-
ban, júniusban volt olyan szolgálati nap, amikor 50 jelzés
érkezett mûszaki mentésekkel, vízszivatásokkal, illetve
fakidõléssel kapcsolatos viharkároknál. A tûzeseteknél
voltak nagyobb beavatkozások, Nyíregyházán nekünk
fontos veszélyeztetõ tényezõ a középmagas-magas épü-
letekben keletkezett tüzek. 2020-ban a Hõsök terén volt
egy ilyen magasabb riasztási fokozattal végrehajtott több-
szintes lakóházban keletkezett tûzoltás – tájékoztatott Toldi
András tûzoltóparancsnok.

Az 1228 jelzésbõl 580 tûzeset és 648 mûszaki mentés
volt. 776 esetben kellett ténylegesen beavatkoznia az egy-
ségeknek, 102 eset kiérkezés elõtt felszámolt káreset, 11
szándékosan megtévesztõ jelzés és 338 téves jelzés volt.
Az autópályák és elkerülõ utak megépítése miatt egyre
kevesebb a mûszaki mentések száma, azonban a megvál-
tozott idõjárási viszonyok miatt az utóbbi idõkben egyre
sûrûbben megjelenõ szupercellák okoznak nagyobb kihí-
vást a városban, azonban a tavalyi év több szempontból
is rendhagyó volt.

AZ ÖNKÉNTESEK FONTOS TÁMASZOK

– A tavalyi év elején arra készültünk, hogy a Magyar
Tûzoltóság 150 éves fennállásának évfordulója kiemelt
esemény lesz, ezzel szemben egy világjárvány bennün-
ket is jelentõsen érintett. Teljes mértékben át kellett ala-
kítani, új szervezeti eljárási rendeket kellett bevezetni a
szervezetnél, ami biztosította azt, hogy a bevethetõsé-
günk és a hatósági, valamint egyéb feladatok folyamato-
san végrehajthatóak legyenek, amit ugye beterveztünk
egész évre. Jelentõs változtatásokra volt szükség a szol-
gálatváltás, szolgálatszervezés kapcsán, hogy a szemé-

lyi állományunkat folyamatosan meg tudjuk védeni a jár-
vány hatásaitól, és a szervezetnek a bevethetõségét fo-
lyamatosan biztosítani tudjuk.

Emellett kiemelten kezelték a folyamatosan megjelenõ
beruházásokat, amelyeket hatósági eszközökkel követtek
nyomon, és biztosították megvalósulásukat, valamint a
saját állomány és a védelmi igazgatás résztvevõinek kép-
zését – tette hozzá Gerebenics Károly katasztrófavédelmi
kirendeltség-vezetõ, aki elmondta, az önkéntesek fejlesz-
tése, támogatása is kiemelt volt tavaly, hiszen fontos tá-
maszuk a hivatásos állománynak.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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ROBOTOK KÉSZÜLTEK
A DIGITÁLIS ALKOTÓMÛHELYBEN

A Szakképzési Centrum és minden iskolájának törek-
vése az, hogy tanulókat toborozzanak, szakembereket
képezzenek a legkülönfélébb szakmákban. A nyári nap-
közis jellegû tábor helyszínén a Wesselényi Miklós Tech-
nikumban a fa és elektronika kínált lehetõséget.

Az ÉVISZ oktatói a környezetvédelem és vízügy terü-
letérõl mutattak érdekességeket. A Zayban természete-
sen az egészségügyrõl volt szó, míg a Bencs iskola okta-
tói segítségével kipróbálták a zöldségfaragást és a bög-
rés brownie sütését.

– Az egy hét alatt lehetõség nyílik arra, hogy különbö-
zõ szakmákat kipróbáljanak az alkotómûhelyben is, akár
a varró- vagy fémmegmunkáló mûhelyt, de vannak ro-
botjaink is. Hegesztõszimulátor, CNC gép, tehát egy sor

szakmának az alapjait próbálhatják ki. A legvonzóbb szá-
mukra szerintem, hogy ez egy robotika tábor, hiszen ro-
botot készítenek, és a saját maguk által készített termé-
ket haza is vihetik. Egy hét alatt jön létre ez a kis termék,
amely ott kezdõdik, hogy õk tervezik meg, készítik el és
programozzák. Láthatjuk, hogy nagy boldogság, amikor
már mûködik – nyilatkozta Gurbánné Papp Mária, a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

Az egyhetes tábor idején a gyerekek egyénileg és csa-
patban is dolgoztak. Tesztelhették kreativitásukat, kitar-
tásukat, koncentrálóképességüket. A Digitális Közösségi
Alkotómûhelyben megtanulták a 3D-s nyomtatást, a CNC
és a lézervágó kezelését. A komoly programozási folya-
matokban gyártósori környezetet tudtak szimulálni ro-
botokkal.                                (Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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Elmaradt bemutatók, nézõk, bérletek és bevételek. Ez
jellemezte a Móricz Zsigmond Színház 2020/21-es éva-
dát. Mintegy hatodára csökkent minden mutató a pandémia
idején. 260 ezres megtekintést regisztrált viszont a Mó-
ricz Online programsorozat. Habár a teátrum játszóhelyei
nézõket hónapokig nem fogadhattak, a társulat zárt ajtók
mögötti kitartó munkájának köszönhetõen több bemutató
próbafolyamata is lezárult – hangzott el a Móricz Zsig-
mond Színház évadzáróján a Szindbád Színháztörténeti
Rendezvénytér szabadtéri pódiumszínpadán.

Sok telt házas találkozást kívánt a színháziaknak a polgár-
mester is, aki vendége volt az évadzáró társulati ülésnek.

– A koronavírus-világjárvány alatt nemcsak az önkor-
mányzatnak voltak jelentõs bevételkiesései, hanem a szín-
háznak is. Azt gondolom, hogy ennek a hiányát viszont
egyáltalán nem érezhette a társulat. Zajlottak a próbák, és
zajlott az online program is, tehát tulajdonképpen „ tréning-
ben maradt” a színház. Azt remélem, hogy szeptembertõl
magunk mögött hagyhatjuk ezt a nagyon nehéz idõszakot,
és újult erõvel bepótolhatjuk azt, ami korábban elmaradt –
nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester. Kirják Róbert
igazgató hozzátette, a teátrumnak a következõ évadban a
legnagyobb feladata az lesz, hogy a nézõket visszahódítsa
a színházba, melyet csak olyan minõségû elõadások készí-
tésével érhet el, amely valóban a színházi élmény választá-
sára tudja sarkallni a teátrum közönségét. Bizakodással néz
a jövõbe, és reméli, hogy az online tartalmak után az élõ
elõadások kellõ vonzerõt jelentenek majd.

„A KÖVETKEZÕ ÉVAD LEGNAGYOBB FELADATA AZ LESZ,
HOGY A NÉZÕKET VISSZAHÓDÍTSA A SZÍNHÁZBA”

A 2021/22-ES ÉVAD BEMUTATÓI

Nagyszínpad
Szente Vajk: LEGÉNYBÚCSÚ – vígjáték (2021. szeptem-
ber 11.)
Bertolt Brecht: KURÁZSI MAMA ÉS GYERMEKEI – kró-
nika a harmincéves háborúból (2021. október 16.)
Danny Rubin–Tim Minchin: IDÉTLEN IDÕKIG – musi-
cal (2021. december 11.), rendezõ: HORVÁTH ILLÉS
Tracy Letts: AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN – fekete
komédia (2022. április 2.), rendezõ: SZIKSZAI RÉMUSZ

Krúdy Kamaraszínpad
Frederick Knott: VÁRJ, MÍG SÖTÉT LESZ – krimi (2021.
szeptember 10.)
Tasnádi István: KÖZELLENSÉG – zenés bosszúhadjárat
Heinrich von Kleist elbeszélése nyomán (2021. október 29.)
Anton Pavlovics Csehov: CSERESZNYÉSKERT – komé-
dia (2021. december 17.)
John Boynton Priestley: VÁRATLAN VENDÉG – dráma
(2022. február 18.)
Jens Raschke: ALSZANAK A HALAK? – monodráma
(2021 õsze – MÛvész Stúdió)

Gyermekelõadások – Nagyszínpad
Jókai Mór kisregénye és Dargay Attila rajzfilmje alap-
ján: SZAFFI – mese (2021. szeptember)
Szálinger Balázs: A CSILLAGSZEMÛ JUHÁSZ – mese
(2022. február)

Jens Raschke: ALSZANAK A HALAK? – monodráma
(2021 õsze – MÛvész Stúdió)

Gyermekelõadások – MÛvész Stúdió
Veres András: A PÚPOS LOVACSKA – mese (2021.
szeptember)
Bartók Béla és Balázs Béla táncjátéka alapján szín-
padra alkalmazta: Sediánszky Nóra A FÁBÓL FARA-
GOTT KIRÁLYFI – mese (2022. február)
Mosonyi Aliz: SZEKRÉNYMESÉK – zenés játék bábok-
kal egy szekrényben (vendégelõadás)

Repertoáron maradnak
Martin McDonagh: A KRIPLI
Neil Simon: A NAPSUGÁR FIÚK
Viktor Pelevin–Závada Péter: A ROVAROK ÉLETE
Göttinger Pál: BOGÁNCSVIRÁG
Neil Simon–Cy Coleman–Dorothy Fields: ÉDES
CHARITY
Jule Styne–Bob Merrill–Isobel Lennart: FUNNY GIRL
Claude Magnier: OSCAR
William Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Conor McPherson: TENGEREN
Raymond Queneau–Olt Tamás–Váradi R. Szabolcs: ÚJ
STÍLUSGYAKORLATOK

Nyíregyházán 300 millió, céges szinten
pedig összesen 900 millió forintnyi beru-
házást tervez idénre az ivóvíz- és a szenny-
víz-szolgáltatásban a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Az
elmúlt napok hõhulláma miatt a korábbi
mennyiség másfélszeresére nõtt a társa-
ság által kiadott ivóvíz mennyisége, azon-
ban a korábbi évek fejlesztéseinek köszön-
hetõen akár a további növekedés esetén
is képesek kiszolgálni a fogyasztókat.

Egy hét alatt Nyíregyházán
mintegy 30 százalékkal emel-
kedett a vízfogyasztás, a térsé-
gi települések vonatkozásában
pedig közel a felével több víz
fogy, köszönhetõen a kániku-
lának. Ez azt jelenti, hogy a
NYÍRSÉGVÍZ  Zrt. egy nap alatt
71 800 köbméter vizet adott ki
a felhasználói számára, ami a
vállalat eddigi mûködés csú-
csát közelíti. Nyíregyházán a
vízfelhasználás megközelíti a
29 ezer köbmétert. A techno-
lógiai folyamatok, a kapacitás
és az infrastruktúra pedig további hõmérsék-
let-emelkedések esetén is lehetõvé teszi, hogy
kiszolgálják a fogyasztókat. Az elmúlt idõ-
szak azonban számos kihívást hozott a tár-
saság számára.

– A vírushelyzet olyan körülményt te-
remtett, amelynek során vigyáznunk kel-
lett magunkra és a felhasználóinkra is egy-
aránt. Éppen ezért nagyon sok olyan be-
ruházást, amelyek esetében a felhaszná-

Másfélszeresére nõtt az
ivóvízfogyasztás

lókkal találkozni kellett, elhalasztottuk,
eltoltuk a kivitelezést a második félévre,
helyette pedig olyan feladatokat végez-
tünk, amelyeket kiscsoportos munkavég-
zésben, 2-3 munkatársunk, a megfelelõ
biztonság betartásával is el tudott végez-
ni – emelte ki Galambos Sándor mûszaki
vezérigazgató-helyettes, hozzátéve, hogy
céges szinten 900 millió forint fölötti ér-
tékben terveznek rekonstrukciót idénre.

Ezek egy része forgalomkor-
látozást is von majd maga
után, ami miatt a lakosság tü-
relmét és megértését kérik.

FOKOZATOSAN
ELLENÕRIZNEK

– A tervszerû karbantartások
mellett az elvégzett rekonstruk-
ciókkal megújulnak a víziköz-
mû rendszerek, ezek révén is
csökken a szolgáltatások hiba-
száma, a lakosság pedig folya-
matos vízellátást és szennyvíz-

szolgáltatást tud igénybe venni – tette hoz-
zá.

A mûszaki vezérigazgató-helyettes arra
is felhívta a figyelmet, hogy a nyári idõ-
szakban megszaporodtak a szabálytalan
vízvételezések, amelyek a veszteség mel-
lett a vízminõségre, nyomásviszonyokra is
hatással lehetnek, éppen ezért fokozottan
ellenõrzik azokat a helyeket, ahol ilyen il-
legális rácsatlakozásokat végezhetnek. (x)

Galambos Sándor
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„NÉZÕT ÉS ALKOTÓT EGYARÁNT BOLDOGGÁ TENNI
ÖSSZETETT FELADAT”

Az elmúlt évad a legtöbb színház számára sajátosan
alakult: hagyományos értelemben alig egy-két hónapot
lehetett játszani, a többi idõ zárt ajtók mögött, inkább a
virtuális térben telt. Bár a Móricz Zsigmond Színház ki-
emelkedõen sikeres online programokkal és jelenléttel
büszkélkedhet, a legtöbb próbafolyamatot nem követhette
bemutató, az elõadások „dobozba” kerültek. Hogyan le-
het ilyenkor évadot tervezni?

– Bizonyos mértékig kényszerpálya, hiszen az elma-
radt bemutatókat pótolni kell, így kevesebb újat tudunk
tervezni. De mivel a Móricz Zsigmond Színház igen sok
bemutatót tart egy évadban, a feladat még így is feladja a
leckét. Izgalmas, szórakoztató és tartalmas mûveket vá-
lasztani, melyek a társulat tagjait megfelelõ minõségû és
mennyiségû szereppel látják el, lehetõséget adva a fejlõ-
désre, mûvészi kiteljesedésre. Nézõt és alkotót egyaránt
boldoggá tenni, minõségi elõadások létrejöttének feltételeit
megteremteni összetett feladat. Egy évadterv összeállítása
több hónapig elhúzódó folyamatos munkát jelent, viszont
miután összeállt, megkönnyebbüléssel és büszkeséggel
töltheti el az embert.

NAGY ÁLDÁS A RÓZSAKERT

– A színház abban a tekintetben is szerencsés, hogy a
Rózsakert Szabadtéri Színpad lehetõséget teremt néhány
bemutató nyári megtartására, bérletpótlásra. Milyen elõ-
adások kerültek át ide? Korábbi kedvencekkel is találkoz-
hat a közönség?

– Eredetileg az évad közepén mutattuk volna be Puskás
Tivadar búcsúelõadását, A Napsugár fiúkat, egy nagyon
szórakoztató, egyúttal érzelmes, klasszikus vígjátékot; ezt
azóta sikerült bepótolnunk a Szabadtérin. Újdonság, hogy

BESZÉLGETÉS HORVÁTH ILLÉSSEL, A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛVÉSZETI VEZETÕJÉVEL

egy színpadra felépített kisebb nézõtér segítségével igazi
kamaraszínházi hangulatot teremtve megtarthattuk a Bo-
gáncsvirág címû kortárs magyar színdarabból készült elõ-
adásunkat; elmaradt bérletes elõadásaink közül pótoltuk
A kriplit Gulácsi Tamás nagyszerû alakításával, valamint
az Édes Charity címû musical-klasszikust. Nemsokára sor
kerül a tavasszal elkészített Funny Girl címû musical be-
mutatójára is Szente Vajk rendezésében. Nagy áldás a

Rózsakert, igyekszünk minél több elmaradt elõadást be-
pótolni ott, csak így van esélyünk teljes értékû évadot hir-
detni a következõ szezonra.

ÉDES CHARITY A VÁROSMAJORBAN IS

– A nyár Budapesten is öregbítheti a színház hírnevét,
az általad rendezett Édes Charity-elõadás a Városmajori
Színházi Szemle egyik legjobban várt produkciója...

– Mi legalábbis nagyon várjuk a vendégjátszást. Termé-
szetesen nagyon jólesõ szakmai esemény egy vidéki tár-
sulatnak a fõvárosi meghívás, igyekszünk majd jó teljesít-
ményt nyújtani, méltók lenni a minõségi programsorozat-
hoz. A Városmajori Szabadtéri Színpad nagyszabású fej-
lesztések útjára lépett; büszke vagyok, hogy beválasztot-
ták a mi szeretett elõadásunkat, az Édes Charityt is a Szemle
mûsorába.

BROADWAY-SZUPERPRODUKCIÓT RENDEZ

– Milyen feladatok várnak a közeljövõben, a Móricz
Zsigmond Színházban és azon kívül?

– Jelenleg a Kõszegi Várszínház új bemutatójára készü-
lök egy kiváló csapattal; nyár végén a Kaposvári Egyetem
végzõs színészhallgatóinak államvizsga elõadásának meg-
rendezésére kaptam felkérést, az év utolsó harmadát pe-
dig már Nyíregyházán töltöm egy kortárs magyar kamara-
dráma, a Közellenség, majd egy igazi Broadway-szuper-
produkció,  az Idétlen idõkig címû klasszikus filmvígjá-
tékból adaptált musical megrendezésével. Ezzel az óriási
és izgalmas feladattal zárom 2021-et, ami, remélem, na-
gyon sok örömet szerez majd a Móricz Zsigmond Szín-
ház nézõinek.

Horváth Illés
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK A TIKKASZTÓ MELEGBEN
AZ ÉLÕVILÁGNAK?

TÖBB MINT ÖTSZÁZ TELEPÜLÉSEN
GYÉRÍTIK A SZÚNYOGOKAT

Az emberek még csak-csak találnak valamilyen formá-
ban enyhülést, de mi a helyzet a városi élõvilággal? Ne-
kik nincs túl sok alternatívájuk, ha csak nem segítünk
nekik. Íme, néhány ötlet, amit bárki könnyen megvalósít-
hat a nyíregyházi Zöld Akciócsoport írása alapján.

A városi fák és cserjék rendkívül fontos és sokrétû segít-
séget nyújtanak a városlakó számára, legyen az állat vagy
ember. Tisztítják a levegõt, megkötik a szálló port, felve-
szik a szén-dioxidot, árnyékot és hûsebb levegõt biztosí-
tanak, javítják a helyi mikroklímát, élõhelyet jelentenek
számos állatfajnak, tompítják a nap s a szél talajerodáló
hatását, csökkentik a zajt, és lelki felfrissülésünket is segí-
tik – hogy csak néhány „szolgáltatásukat” említsük.

UTCAI FÁK, CSERJÉK ÖNTÖZÉSE

A városi, települési fáknak, fasoroknak egyre nagyobb
szerepük van az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás-
ban is, nem mindegy hát, hogy a hõségriadók, kánikulák
alkalmával (is)  elegendõ vízhez jutnak-e. A már elültetett
fiatal csemeték pedig nagyobb eséllyel maradnak életben,
ha legalább az elsõ években rendszeresen locsoljuk õket.
Ha megteheted, reggel vagy este te is vigyél néhány vö-
dör vizet az utcán álló fáknak! Ez különösen fontos a bel-
városi, körbebetonozott növények esetében. Társasházak-

ban akár néhány szomszéddal is össze lehet fogni és be-
osztani a locsolást.

MULCSOZÁS

Nemcsak a veteményes, de a fák esetében is hasznos
praktika a  mulcsozás. A  talajtakarás  lassítja a nedvesség
elpárolgását, így a föld hosszabb ideig el tudja tárolni az
esõ- vagy öntözõvizet. Akár utcán, akár kertben nõnek, a
fák esetében is sokat segíthet, ha mulcsréteget terítünk el
körülöttük.   

ITATÓ ÉS FÜRDÕ MADARAKNAK

A segítségnyújtás egyik legegyszerûbb és legkézenfek-
võbb módja, ha ivási és fürdési lehetõséget biztosítunk a
környéken élõ tollas barátainknak. A madarak számára
nagy kihívást jelent, ha naponta többször is jelentõs távol-
ságokat kell megtenniük, hogy ivóvízre találjanak. A ke-
resgéléssel sok energiát elveszítenek, ráadásul nem is min-
dig járnak eredménnyel. Kertben, ablakban, erkélyen he-
lyezzünk el számukra olyan vízzel teli edényeket, tálakat,
melyekbõl biztonságosan ihatnak és esetleg meg is füröd-
hetnek benne. Fontos, hogy a túlmelegedett vizet rend-
szeresen cseréljük. Ha lehet, állítsuk az itatót árnyékos
helyre, így a tartalma lassabban melegszik fel. Az itató a
madárbarát kert egyik alapfelszerelése.

ITATÓ PILLANGÓKNAK ÉS MÉHEKNEK

Nemcsak a madarakat, de a szomjas  lepkéket, pillangó-
kat, méheket is segíthetjük némi vízzel. Ezeknek az élelmi-
szereink alapanyagát adó  növények beporzásában  is köz-
remûködõ rovaroknak olyan itatóval kedveskedhetünk, ami
nem túl mély – leginkább egy tál vagy agyagból készült
virágalátét –, az alján pedig kövek, kavicsok sorakoznak. A
köveket ne lepje el a víz, így lesz hova leszállniuk, hogy
biztonságosan igyanak. A pillangók szívesen szívogatják a
nedves talajt, õket tehát várhatjuk egy lapostányérnyi vizes
földdel is.                              (Forrás: zoldbolt.hu, mme.hu)

Az elmúlt hetekhez hasonlóan a követ-
kezõ napokban is intenzív kezelésekkel vé-
dekeznek a szakemberek a csípõszúnyo-
gok ellen. 

Az országos szúnyoggyérítési program
keretében tavasz óta kiterjedt biológiai lár-
vagyérítés történt, június elején pedig a ki-
fejlett szúnyogok elleni kezelések is meg-
kezdõdtek. Ezen a héten 110 ezer hektá-
ron, 14 megye 516 településén számítha-
tunk a csípõszúnyogok számának csökken-
tését célzó beavatkozásokra.

Kezelések az alábbi területeken lesznek:
a Duna mentén a mosonmagyaróvári, gyõri
és dunaújvárosi régióban, a Dunakanyar
több települését érintõen, a Csepel-sziget
térségében, Szekszárd, Baja és Mohács kör-
nyékén, valamint a fõváros vízparti terüle-
tén, a Tisza mentén Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye egyes településein, a Tisza-
tó környékén, a szolnoki térségben, továb-
bá az Ipoly menti településeken, valamint
Baranya, Hajdú-Bihar és Vas megye szá-
mos területén.

A felhasznált készítmény a kijuttatott
mennyiségben emberekre, melegvérû álla-
tokra, növényekre ártalmatlan, hektáron-
ként alig több mint fél litert permeteznek
ki belõle, a hatóanyag a kijuttatás után né-
hány órával lebomlik.

A kezelések pontos idõpontja megtalál-
ható a katasztrófavédelem honlapján.

 
Az országos központi szúnyoggyérí-

tés keretében Nyíregyháza lakott belte-
rületén az elõzetes tervek szerint csü-
törtökön végeztek földi kémiai szúnyog-
gyérítést a napnyugta utáni órákban.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyûjtõ
edényekben, a különbözõ tárgyakban meg-
ülõ esõvízben akár egy hét alatt is kifejlõd-
hetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó ke-
zelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az in-
gatlantulajdonosok szüntessék meg, rend-
szeresen ürítsék vagy takarják le az épüle-
tek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Balkáni gerle itató

Fotó: Orbán Zoltán

Az idén már
a levegõbõl

is permeteztek
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U16-OS NÕI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

MÁTHÉ DOMINIK
PÁRIZSBA SZERZÕDÖTT

ÉLVONALBELI CSAPATOK – FONTOS AZ
EGYÜTTESEK SZÁMÁRA A TÁMOGATÁS

Magyarország és Szlovákia közösen rendezi az U16-
os nõi röplabda Európa-bajnokságot. A találkozók házi-
gazdája Nyíregyháza, a mieink mellett Belgium, Csehor-
szág, Lengyelország, Oroszország és Törökország is sze-
repel a csoportban. Az Eb július 10-én kezdõdik, és 18-ig
tart. A bronzmérkõzést és a döntõt is a szabolcsi megye-
székhelyen, a Continental Arénában tartják.

– Nem mi vagyunk a csoport favoritjai, de szeretnénk
mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és bízunk abban,
hogy sikerül továbbjutni. Vannak videófelvételek az el-
lenfelekrõl, próbálunk felkészülni belõlük – mondta Kõnig
Gábor, a magyar lány U16-os válogatott szövetségi kapi-
tánya. 

A csapat a múlt héten Szlovákiába utazott edzõmérkõ-
zésekre. Elõbb egy közös edzésen vettek részt az együtte-

sek, majd két meccset vívtak a válogatottak. Az egyiket a
magyar, a másikat a szlovák gárda nyerte. Hétfõtõl már
Nyíregyházán készült a nemzeti csapat, az edzések mel-
lett még a szlovákokkal és a szerbekkel játszik a héten
felkészülési mérkõzést a válogatott, majd a végleges ke-
retszûkítést követõen július 10-én, szombaton 17.30-kor
kezdõdik számunkra a kontinensviadal Csehország ellen.

A magyar válogatott kerete: Báder Júlia (BVSC),
Bencze Panna (Vasas), Botyánszki Fanni (BVSC), Erõss
Mirtill (Vasas), Fekete Fanni (Vasas), Fekete Ramóna
(BRSE), Gergácz Olga (SZOSI), Jámbor Cecília (Vasas),
Kállai Laura (Vasas), Klein Maja (Vasas), Korcsok Ka-
rolina (BRSE), Matuska Orsolya (BRSE), Nagy Sophia
(Vasas), Nánási Zoé (BRSE), Tóth Sára (BRSE), Tuska
Brigitta (BRSE), Ujvárosi Boglárka (BDSE), Vértes Szon-
ja (Vasas).

A Bajnokok Ligájában is indul a következõ szezonban
a Fatum-Nyíregyháza. A nõi röplabdaegyüttes mellett a
kosárlabdacsapat az élvonalba jutott. A város vezetése
bízik abban, hogy a Nyíregyházán mûködõ cégek is a
gárdák mögé állnak. 

Nagy volt az öröm tavasszal, amikor a Fatum-Nyíregyhá-
za nõi röplabdaegyüttese elõbb kupagyõztes, majd bajnok
lett. A csapat a Bajnokok Ligájában is indulhat. A Hübner

– Az önkormányzat egyedül ezt nem finanszírozhatja,
szükség van támogatókra. De ez közös ügyünk is, hiszen
a kondiparkokat, futópályákat a cégek dolgozói is hasz-
nálják. Szeretnénk egy olyan kapcsolatot kialakítani ve-
lük, mely hosszú távon gyümölcsözõ lehet – mondta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Napjainkban többféle módja van a sport támogatásá-
nak. A TAO támogatás kifejezetten utánpótlás-nevelésre
fordítható, élsportra nem. A látvány-csapatsport támoga-
tásként felajánlott összeg 12,5 százaléka az úgynevezett
kiegészítõ sportfejlesztési támogatás, mely összeget támo-
gatásként vagy szponzorációként is nyújthatják. Az élcsa-
patok szeretnék megerõsíteni játékoskeretüket, ehhez pe-
dig támogatókra van szükség.

– A röplabdában az a célunk, hogy idehaza megismé-
teljük az idei sikereket, kosárlabdában pedig végre újra
az élvonalban szerepelhetünk. Az élsport nem olcsó, ezért
szükség van támogatókra – mondta Kõhalmi Richárd, a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

Ami a csapatokat illeti, a kosarasok szerzõdtették az
amerikai Nigel Johnsont, míg a Fatum-Nyíregyháza meg-
állapodott a napokban a brazil Ana Tiemivel, az ütõ Vaj-
da Beátával, a horvát Katarina Glavinic-csel, a 76-szo-
ros válogatott Dékány Bernadettel, a francia Aurélia
Ebatombóval és a center Bodovics Hannával is.

(Szerzõ: Dankó László)

Nyíregyháza BS kosárlabdacsapata pedig 5 év után ismét az
NB I/A osztályában szerepelhet. Az élcsapatok sikeréhez évrõl
évre egyre több nyíregyházi cég is hozzájárul. Nekik szer-
veztek egy találkozót. De segítik a cégek a szabadidõs ren-
dezvényeket is. Az elmúlt években több sportot érintõ beru-
házás történt, a jégpálya, az uszoda és az Atlétikai Centrum
mellett kerékpárutak és rekortánok épültek.

2022-tõl a francia bajnok Paris Saint-Germain együt-
tesében folytatja pályafutását Máthé Dominik.

A nyíregyházi születésû kézilabdás nemcsak a váloga-
tottban (a kézilabda-világbajnokságon a magyar váloga-
tott tagjaként a csapat legjobb vb-gólszerzõje lett (31 gól-
lal), hanem norvég klubcsapatában is remekül teljesített,
így nem véletlenül figyelt fel rá a francia gárda.

– Párizsban tovább fejlõdhetek majd világklasszis tár-
sak között, és világszínvonalú edzõ irányítása alatt. A leg-
fontosabb viszont, hogy trófeákat szeretnék nyerni  –
mondta Máthé Dominik. A játékossal 2024-ig szóló szer-
zõdést kötött a párizsi klub.          (Szerzõ: Dankó László)

NYÍREGYHÁZÁN JÁTSSZÁK A CSOPORTMECCSEK MELLETT A TORNA DÖNTÕJÉT IS

MINDENNAP 3-3 MÉRKÕZÉS VÁROSUNKBAN

Az Eb során szinte mindennap 3-3 mérkõzést rendeznek
Nyíregyházán. A bronzmérkõzésre július 18-án 15.30-tól,
a döntõre aznap 18 órától kerül sor. A szlovák csoportból
Bulgária, Horvátország, Olaszország, Románia, Szlovákia
és Szerbia harcol a továbbjutásért.  (Szerzõ: Dankó László)
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VMKK NYÁRI PROGRAMOK
JÚLIUS

Pál Gyula emlékkiállítás
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 (Nyíregyháza,
Szabadság tér 9.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos képzõmûvészek
közös tárlata
Idõpont: 2021. július 7.
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza, Se-
lyem u. 12.).

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

Normantas Paulius emléktábla-avatás
Idõpont: 2021. július 19.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria földszinti kiál-
lítóterem (Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

AUGUSZTUS

Alkotó Idõsek kiállítása
Idõpont: 2021. augusztus 5.
A tárlat szeptember 29-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria emeleti kiállítóterem
(Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

2021. július 13. 16.00
Kovács István legújabb kötetének bemutatása
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
Kamaraterem

CSIRIPTANYA – JÁTÉKTÁR
2021. július 6. Mozaikkép készítése CD-bõl
2021. július 8. Pillangó készítése ruhacsipeszbõl
2021. július 13. Papírhajtogatás
2021. július 15. Festés CD-re
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Csiriptanya – Játéktár

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Fiókkönyvtárainak rendezvényei

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

647-3964, oros@mzsk.hu)
2021. július 9. 13.00. Papírszínházi elõadás

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

0708, sostohegy@mzsk.hu)
2021. július 8., 15., 22., 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 kompetencia-fejlesztõ program

SZEMLE: ÉRZELMI ZSAROLÁS ÉS GYÓGYÍTÓ FÕÚR
A történelem a fõszereplõ a Szabolcs-

szatmár-beregi Szemle nyári számában,
amely hétfõn jelent meg.

Kührner Éva történész dr. Kállay Rudolf
orvost, a nyíregyházi Erzsébet Közkórház
elsõ igazgatóját mutatja be tanulmányában.
– Jakab Attila történész a Bessenyeiek sír-
helyeit kutatta a paszabi határban. A csa-
lád tagjai közül jobbára Bessenyei György
testõr-író ismert, holott más jeles szemé-
lyiségeik is voltak közöttük, akiknek sírhe-
lye sem ismert.

A hajdani fõúri családok belsõ életébe
enged bepillantást a Berki Anna–Szabó
Katalin történész-pszichológus szerzõpá-
ros. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem
és felesége, Lorántffy Zsuzsanna levelezé-
se alapján mutatják be, miként élt a család
az érzelmi zsarolás eszközével, hogy aka-
ratukat érvényre tudják juttatni.

Suhajné Szoka Margit pedagógus helytör-
ténet-kutató az újfehértói izraelita Kupferstein

család történetét mutat-
ja be a betelepüléstõl a
felvirágzásig és a tönk-
retételükig.

A közelmúltban 90
évesen elhunyt Bánsz-
ki István pedagógus,
Bessenyei-kutató nek-
rológját a kor- és pá-
lyatárs, Kováts Dániel
irodalomtörténész írta,
részletesen méltatva a közép- és fõiskolai
oktatómunkát, intézményvezetõi és sokol-
dalú publikációs tevékenységet.

A Szemle interjúját a pályáját Nyíregyhá-
zán kezdõ, Pro Cultura Hungarica-díjjal ki-
tüntetett Budai Lívia operaénekessel Marik
Sándor készítette. A Nyíregyházi Mûvészeti
Szakgimnázium három diákja is bemutatko-
zik a megye folyóiratában: Oláh Kármen,
Szilágyi Erik és Klicsu Rozi költeményeit
ajánlja az olvasók figyelmébe a Szemle.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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Z. SZALAY PÁL EMLÉKEZETE 2.
A nyíregyházivá lett mûvész-tanárnak több alkotása

már csak a híradásokban és néhányak emlékezetében
él, azonban a megmaradtak még ma is hirdetik nevét.

Sajnos pusztulásra ítéltettek több oktatási intézmény
számára készült freskói. Így munkahelyének, a Polgári
fiúiskola dísztermének falképe és az evangélikus elemi
iskola Luther életébõl vett két jelenetet ábrázoló képei.
Szintén Luther volt a témája annak a nagyméretû fal-
képnek is, amelyet 1940-ben készített az Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium megbízásából. Az iskola lép-
csõházában leleplezett kép a wormsi birodalmi gyûlé-
sen ábrázolta a reformátort, keretének és címereinek el-
készítésében az iskola tanulói segítették a mûvészt. Az
angolkisasszonyok Báthori utcai, 1938-ban átadott új
épületének kápolnájának oltárképe, mennyezetének és
falainak freskói sem láthatóak már. Mint ahogyan azok
Az ember tragédiájából és a Bánk bánból vett képek
sem, amelyek a színházlátogatókat fogadták.

Egyházi megbízatásainak többsége azonban még ma
is megtekinthetõk. A ferences szerzetesek õt kérik fel az
1938-ban felszentelt kápolnájuk díszítésére. Az oda
betérõk felfedezhetik pl. Árpád-házi szentjeink ábrázo-
lásait. A Mártírok terén található zsinagóga falképei is
az õ mûvészetét dicsérik, valamint a borbányai és a
nyírszõlõsi evangélikus templomok képei is.

A várostól is kapott megbízásokat festmények készí-
tésére polgármesterekrõl, a város nevezetesebb szemé-
lyeirõl, épületeirõl, utcáiról. Megmaradt képeit a múze-

um õrzi, mint ahogy azt a pannót is, amelyet eredetileg
az ipartestületi székház dísztermébe készített 1930-ban
(képünkön).

A második világháború után is tevékenyen alkotott,
sorra nyíltak kiállításai. 1959-tõl a Tanítóképzõ Intézet
tanári gárdáját erõsítette egészen nyugdíjba vonulásáig,
1965-ig. Gyûjteményes kiállítását Margócsy József nyi-
totta meg 1972-ben Vaján, a Vay Ádám Múzeumban.
Életének utolsó három évét a lánya mellett töltötte Szent-
endrén. Itt hunyt el 1975. szeptember 26-án.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRAKÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Major József (10. sz. vk. önk.
képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2021. július 8.,

17–19 óra között.
Helyszín:  Móra Ferenc Általános

Iskola, Móra terem,  Fazekas J. tér 8.


