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FUTÓKÖRÖK HÕSÉGBEN IS

KIDERÜLTEK A PONTHATÁROK: MÉG TÖBB HALLGATÓT VETTEK FEL
Nõtt a Nyíregyházi Egyetem népszerûsége, a felvételi pont-

határok alapján idén 25 százalékkal több hallgatót vettek fel
az intézménybe, mint tavaly. 23 alapképzési, 5 felsõoktatási
szakképzési és 3 mesterképzési szakot indít az egyetem. Az
alapszakok voltak a legkeresettebbek, itt mutatkozott a legna-
gyobb létszámemelkedés, kiemelten a gazdálkodási és me-
nedzsment, óvodapedagógus, programtervezõ informatikus,
mezõgazdasági mérnöki, valamint repülõmérnöki szakon.

 
Múlt héten csütörtök este kiderültek a felsõoktatási fel-

vételi ponthatárok, a Nyíregyházi Egyetem pedig jó hírek-
rõl tudott beszámolni a másnap reggeli sajtótájékoztató-
ján. Összesen 869 hallgatót vettek fel a 2021/2022-es tan-
évre, de még hátravan az augusztusi pótfelvételi eljárás is.

25%-OS EMELKEDÉS
– Nagyon nagy öröm a Nyíregyházi Egyetem számára,

hogy az elõzõ évhez képest körülbelül 25 százalékkal több
hallgató iratkozhat be a 2021/22-es tanévre. Ez a szám
úgy gondolom, hogy az online kampányunk eredménye
is, illetve egyre nagyobb népszerûségnek örvend a Nyír-
egyházi Egyetem. 869 hallgató nyert felvételt az általános
felvételi eljárásban, de természetesen még itt van elõttünk

a pótfelvételi eljárás – mondta az intézmény rektora,
Vassné prof. dr. Figula Erika.

NÉPSZERÛ SZAKOK
A legnépszerûbb szakok sorrendben a gazdálkodási és

menedzsment, óvodapedagógus, programtervezõ informa-
tikus, mezõgazdasági mérnöki, valamint repülõmérnöki szak.
Az osztatlan tanári szakok közül a történelemtanár és állam-
polgári ismeretek tanára, az angol nyelv és kultúra tanára, a
testnevelõ tanár, valamint a rajz- és vizuáliskultúra-tanár
volt a legkeresettebb. De sokan érdeklõdtek a tanító, illet-
ve csecsemõ- és kisgyermeknevelõ szakjaik iránt is.

HIBRID FORMA
A 2021-es tanévtõl  kezdve hibrid formában szervezik

a szakirányú továbbképzéseket a Nyíregyházi Egyetemen,
felhasználják a pandémia kapcsán kialakult online okta-
tás elõnyeit és tapasztalatait. Ez azt jelenti, hogy az elõ-
adásokat online módon tartják, a szemináriumokon lesz
csak jelenléti oktatás. Ezzel idõt, energiát és pénzt spórol-
nak a hallgatók úgy, hogy mindeközben ugyanolyan mi-
nõségi oktatásban részesülnek, mintha a tantermekben
ülnének. Szakirányú továbbképzésre csak azok jelent-
kezhetnek, akik legalább egy diplomával már rendelkez-

Közel egy hónapja, július 7-étõl 6.00 és 20.00 óra között már bárki használhatja az
Atlétikai Centrum szabadtéri, 505,38 m-es rekortán futókörét a hét minden napján.
A városlakók élnek is a lehetõséggel, fotónk egy ilyen sportos pillanatot örökít meg.

nek, így sok esetben ezeknek a hallgatóknak munkahely-
ük, családjuk van, így nem mindig tudnának személyesen
is részt venni az elõadásokon.

IDEGENNYELV-OKTATÁS
A jövõben a Nyíregyházi Egyetem még nagyobb hang-

súlyt kíván fektetni a hallgatók idegennyelv-oktatására,
ezzel segítik õket a nyelvvizsga megszervezésben. A 2021-
22-es tanévtõl kezdõdõen önálló idõsávja lesz a szabadon
választható idegen nyelvû óráknak (így nem ütköznek más
órákkal), és a hallgatók 6-7, akár 10 féléven át tanulhatják
az idegen nyelvet, amivel biztosíthatják azt a tudást, ami
sikeressé teszi a nyelvvizsga megszerzését. Ettõl az évtõl
kezdve nagyobb lehetõség lesz Erasmus programban kül-
földre utazni, ahol a megszerzett tudást mélyíthetik.

PÓTFELVÉTELI
Pótfelvételi eljárás keretében azok nyújthatnak be jelent-

kezést, akik semmilyen magyarországi felsõoktatási intéz-
ménybe nem nyertek felvételt az általános eljárás során vagy
pedig egyáltalán nem is nyújtottak be jelentkezést. A je-
lentkezéseket július 29-tõl augusztus 8-a, vasárnap éjfé-
lig nyújthatják be az érdeklõdõk.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

MÁR KÖRVONALAZÓDIK A LEGÚJABB KÖRFORGALOM

– A Kállói út – Tünde utca keresztezõdésében épül a modern elágazás, mely forga-
lomkorlátozással ugyan, de a kivitelezés idõszakában is használható. Ez a 14. körfor-
galom a sorban, amit az elmúlt 8 évben építettünk, nem számolva ehhez hozzá a
más módon biztonságosabbá, gyorsabbá tett közlekedési csomópontokat. A határidõ
szeptemberi, de azt kértük a kivitelezõtõl, hogy iskolakezdésre készítse el – osztotta
meg Facebook-bejegyzésében a hírt dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármestere hivatalos közösségi oldalán  arról is szólt, hogy az infrastruktúra
fejlesztése továbbra is kiemelt stratégia. – Már dolgozunk a következõ körforgalom
konkrét elõkészítésén, amely a Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál
utca keresztezõdését teszi kiszámíthatóbbá, nagyobb áteresztõ képességgel – írta.
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JÖVÕ HÉTEN FUTÓFESZTIVÁL NYÍREGYHÁZÁN

MOZGALMAS
CSALÁDI NAP

Mozgalmas, izgalmas családi nap központi helyszíne
lesz július 31-én Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfalu. In-
nen indulnak és ide érkeznek azok a vezetett kerékpár-
és gyalogtúrák, melyek célja a Nyíregyháza, a Rétköz, a
Sóstói erdõ megismerése a Középkori Templomok Útja
Egyesület szervezésében. A nap folyamán Nyíregyháza
és a térség több aktív és turisztikai civil szervezetének
közremûködésével számos aktív és kulturális program,
sportesemény közül választhatnak az érdeklõdõk.

Különbözõ nehézségû, vezetett kerékpártúrák indulnak
Nyíregyháza, a Nyírség és a Rétköz felfedezésére a belé-
põ túráktól a teljesítménytúráig. Gyalogtúrák, természet-
járó programok, vezetett séták keretében fedezhetik fel a
Sóstói erdõt és Sóstót. Szakvezetõk, idegenvezetõk mu-
tatják be az egyes helyszíneket, és mesélnek olyan törté-
neteket, melyeknek köszönhetõen közelebb kerülhetnek
hozzánk a város épületei, a térség meghatározó és izgal-
mas örökséghelyszínei. A túrák mellett pár órára kincske-
resõkké is válhatunk. Ezt a játékos programot kifejezetten
családoknak ajánlják, hogy a szülõk és gyermekek közö-
sen élhessék meg a felfedezés örömét.

MEGLEPETÉSEK IS LESZNEK
A szervezõk tartogatnak meglepetéseket azoknak, akik

már rég tervezik, hogy részt vennének egy vízitúrán, ám
hiányos ismereteik miatt eddig nem mertek belevágni.
Megtanítják helyesen „botozni” azokat, akik a könnyû
testedzéshez a Nordic Walkingot választják.

Ha pedig még ez sem lenne elég, a Sóstói Múzeumfalu-
ban számos kulturális programmal várják az érdeklõdõket
reggel nyolctól este hatig. Sztárfellépõ a Melounge zenekar.

A program az „Otthonról Haza” rendezvénysorozat
keretein belül valósul meg, melynek célja, hogy a Nem-
zeti Összetartozás Családi Napok gondolatköréhez kap-
csolódóan aktív programokon keresztül kösse össze a ha-
táron innen és túl élõ magyarokat. A rendezvénysorozat
keretén belül országhatáron innen és túl egynapos túrákat
és családi napokat szerveznek 2021. június közepe és
augusztus közepe között, 10 hétvégén.

Nyíregyháza július 31.-én ad otthont a rendezvényso-
rozatnak. Azért is érdemes eljönni a Sóstói Múzeumfalu-
ba ezen a napon, mert a túrákat teljesítõk között értékes
nyereményeket sorsolnak ki a szervezõk.

A Mozaik Med Sportegyesület és Nyíregyháza Megyei
Jogú Városa augusztus 8-án, jövõ héten vasárnap rendezi
meg az I. Nyíregyházi Futófesztivált az ORHA Mûvek
támogatásával a szabolcsi megyeszékhelyen. A futóver-
seny ideje alatt a futóútvonal mentén forgalomkorláto-
zásra lehet számítani. A korlátozás érinti a futóútvona-
lon elhaladó helyi  és helyközi buszjáratok közlekedését
is. (Az útlezárásokat a rendõrség és a polgárõrség mun-
katársai koordinálják).

A KORLÁTOZÁSOK HÁROM
RÉSZRE OSZTHATÓAK:

 1. A Korzó Bevásárlóközpont–Szegfû utca–Liszt Fe-
renc utca–Bujtosi-tó körzetében 8.00-tól kezdõdõen vár-
hatóan 10.15-ig tartanak a korlátozások.

Érintett útvonalak: – Vay Ádám körút, – Szegfû utca,     –
Liszt Ferenc utca, – Belsõ körút

 2. A Sóstói út – Erdei-tornapálya – Sóstógyógyfürdõ –
Sóstói út – Kossuth utca – Vay Ádám körút útvonal korlá-
tozásai várhatóan 8.00-tól 11.15-ig tartanak. A Sóstói úton
közlekedõ autóbuszok közlekedése szakaszosan biztosí-
tott.

Érintett útvonalak: – Vay Ádám körút,  – Szegfû utca,   –
Liszt Ferenc utca, – Belsõ körút, – Pazonyi út–Hunyadi út
keresztezõdés, – Korányi Frigyes út–Ferenc körút keresz-
tezõdés, – Sóstói út (a Csaló közig a keresztezõ útvonalak
keresztezõdései), – Csaló köz, – Sóstói úti felüljáró, –
Kemecsei út a Blaha Lujza sétányig, – Fürdõ utca (a Berenát

utcáig a keresztezõ útvonalak keresztezõdései) , – Berenát
utca, – Kossuth utca, – Vay Ádám körút

3. A Kossuth tér – Nagy Imre tér – Hõsök tere – Ber-
csényi utca (postáig) útvonal korlátozásai kb. 11.00–
12.15-ig tartanak. Ez idõ alatt az itt parkoló autók ki-be
mozgása sem engedélyezett.

Mindhárom útvonal esetében érvényes, hogy amint a
legutolsó futó is elhaladt az útvonalon, a korlátozásokat
fokozatosan feloldják.

A versenyen 5, 10 és 21 km-es távok teljesíthetõk (a 21
km-t párban és trióban is le lehet futni), a gyerekeknek
pedig egy közel 1 km-es kört jelölnek ki. Mindezek mel-
lett lesz egy jótékonysági futam is, ami szintén ezen a kö-
zel 1 km-en fog zajlani. A verseny a Kossuth térrõl startol
augusztus 8-án. A futófesztiválon a Jósa András Oktató-
kórház Gyermekrehabilitációs Osztályának a saját alapít-
ványát, a Kérlek, segíts! Alapítványt támogatják. A szer-
vezõk célja, hogy minden évben 500–1000 fõvel növel-
jék a résztvevõk számát.

Nevezés: https://www.nyiregyhazifutofesztival.hu/
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SZOLGÁLTATÓ, ÜGYFÉLKÖZPONTÚ ADÓHATÓSÁGI SZEMLÉLETET
RÉSZLETEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓVÉGREHAJTÁSRÓL ÉS A MÉLTÁNYOSSÁGI LEHETÕSÉGEKRÕL

Az önkormányzati adóhatóságnak az adótartozás be-
hajtására vonatkozó jogosultsága és egyben kötelezett-
sége jogszabályon alapul. Az adótörvények pontosan meg-
határozzák azt, hogy az adózó mely idõpontig tehet pót-
lékmentesen eleget fizetési kötelezettségének. Ezt az idõ-
pontot nevezzük esedékességnek. Amennyiben az adózó
az adótartozást esedékességig nem vagy nem teljes
összegben fizeti meg, az adóhatóság megindítja a végre-
hajtási eljárást. Az alábbiakban dr. Kása Brigitta aljegyzõ
részletes tájékoztatását olvashatják a témában.

Nyíregyháza önkormányzati adóhatósága évek óta a szol-
gáltató, ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet követi,
amelyet a követeléskezelés és végrehajtás terén is igyek-
szik alkalmazni és segíti, ösztönzi az önkéntes jogkövetést.

MÉLTÁNYOSSÁG A JÁRVÁNYHELYZETBEN IS

Minden magánszemély vagy vállalkozás kerülhet olyan
pénzügyi helyzetbe, amely miatt nem tud eleget tenni
határidõben az adófizetési kötelezettségének. A törvény
az ilyen esetekben méltányosságot biztosít azon adózók
részére, akik az elõírt fizetési kötelezettségeiket valami-
lyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az
esedékesség idõpontjáig nem, vagy csak részben tudják
teljesíteni. Számukra átmeneti segítséget jelenthetnek a
különbözõ fizetési kedvezmények, azaz a részletfizetés
vagy a fizetési halasztás. Amennyiben az adózó ilyen tár-
gyú kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy rész-
letfizetést engedélyezett, az errõl szóló határozatban meg-
határozott ütemezés és feltételek szerint teljesítheti fizeté-
si kötelezettségét. Ez idõ alatt kényszerintézkedéseket a
polgármesteri hivatal adóosztálya nem foganatosít, viszont
amennyiben az engedélyezett részleteket nem megfele-
lõen teljesíti az adózó, annak visszarendezésére kerül sor
és megindulhat a végrehajtási eljárás.

TOVÁBBI KÖNNYÍTÉSI LEHETÕSÉGEK

A pandémia miatt a gazdaság újraindítását elõsegítõ
adózási intézkedések között a szokásostól eltérõ fizetés
kedvezmények is engedélyezhetõk.

Az intézkedés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Adóosztálya

 1.) egy alkalommal legfeljebb ötmillió forint összegû
adóra – a 2021. december 31-ig elõterjesztett kérelemre –
legfeljebb 6 havi fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi
részletfizetést engedélyez pótlékmentesen, ha a kérelme-
zõ a kérelem benyújtásával egyidejûleg valószínûsíti, hogy
a fizetési nehézség a pandémia miatti veszélyhelyzetre
vezethetõ vissza.

2.) egy alkalommal nem magánszemély adózónak és
az adó megfizetésére kötelezett személynek az adótarto-
zását a 2021. december 31-ig elõterjesztett kérelemre egy
adónemben legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg
nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfi-
zetése a kérelmezõ gazdálkodási tevékenységét a veszély-
helyzetre visszavezethetõ okból ellehetetlenítené.

A jogszabály szerinti kedvezmények egyikével élhet és
csak egy alkalommal az adózó. A mérséklés csak jogi sze-
mély (pl. gazdasági társaság, szövetkezet) vagy egyéb szer-
vezet részére engedélyezhetõ, egyéni vállalkozó és ma-
gánszemély esetén azonban ez a lehetõség kizárt.

KÉRELEM BENYÚJTHATÓ

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett
adózó elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartás-
ra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban
nyújthatja be. Benyújtható elektronikus ûrlap: Veszélyhely-
zetre visszavezethetõ okból benyújtott fizetési halasztási,
részletfizetési, mérséklési kérelem. Nyomtatvány az e-
önkormányzat portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap  / az általános nyomtatványok között fellelhetõ.

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az adó-
zás rendjérõl szóló törvény szerint élhetnek fizetési ked-
vezmény iránti kérelemmel.

HATÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI KÉNYSZER

Amennyiben az adózó a fenti lehetõségek ellenére is
elmulasztja az adó és esetleges pótlékai, bíráság(ok) ha-
táridõben történõ befizetését és az önkormányzati adóha-
tóság nem engedélyezett számára fizetési kedvezményt,
úgy az adóhatóság kényszerintézkedésként végrehajtási
eljárás megindítására kényszerül. A kényszerítõ jelleg al-
kalmazására azon tartozással rendelkezõ adózók eseté-
ben kerül sor, akik/amelyek az adókötelezettséget nem
teljesítik, és hosszabb idõn át vagy rendszeresen visszaté-
rõen, folyamatosan, felhívás ellenére is adóelkerülõ ma-
gatartást tanúsítanak.

PARTNERSÉG A KÖVETELÉSKEZELÉSBEN
A végrehajtási költségek és más egyéb szankciók csak

olyanokat terhelnek, akik nem partnerek a követeléske-
zelési lehetõségekben és az adófizetésben. Önkormány-
zati adóhatóságunk a követeléskezelés részeként lehetõ-
séget kínál a tartozás kényszercselekmények és hátrányos
jogkövetkezmények nélküli megfizetésére.

NEM KÖTELEZÕ, DE TÁJÉKOZTATNAK

Fontos tudni, hogy az önkormányzati adóhatóság akár
fizetési felhívás kiküldése nélkül is megindíthatja a vég-
rehajtási eljárást, nem kötelezõ elõzetesen fizetésre fel-
hívnia az adózót. Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya azonban már a pandémiát megelõzõen is
élt azzal a lehetõséggel, hogy a végrehajtási intézkedé-
seket megelõzõen a hátralékosok részére ún. „tömege-
sen kiküldéssel” – lehetõvé téve az esetleges követelés-
kezelést – a végrehajtási kényszerintézkedések elõtt leg-
alább egy alkalommal felhívta a hátralékos adózók fi-
gyelmét az elmaradt adótartozások teljesítésére. A pos-
tai úton kiküldött „Fizetési felszólítások” az önkormány-
zatunkat megilletõ esedékes helyi adó tartozások és a
járulékai összegét tartalmazzák azoknál, akik az adó elõ-
írásokat még nem egyenlítették ki maradéktalanul.

FELHÍVJÁK A FIGYELMET

A felhívásokban mindig arra kérjük az adózókat, hogy
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárá-
sokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (rövidítve: Avt.) 30.§
(1) bekezdésében foglaltak alapján szíveskedjen tartozá-
sait haladéktalanul rendezni. A pénzforgalmi számlanyi-
tásra kötelezett adózó a fizetést belföldi pénzforgalmi
számlájáról (bankszámlájáról) történõ átutalással köteles
teljesíteni.  Minden alkalommal felhívjuk arra is figyelmet,
hogy amennyiben a felhívásban foglaltaknak nem tesz-
nek eleget, úgy az Avt. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vég-
rehajtást meg kell indítania az önkormányzati adóható-
ságnak, ennek költségei az adózót terhelhetik.

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK LEHETÕSÉGEI
Az adóvégrehajtásban – a korábbiakkal ellentétben – a

fokozatosság elve már nem érvényesül, hatósági átutalási
megbízás, jövedelem letiltás kibocsátására, továbbá a va-

gyonfeltárás eredményétõl, valamint az adótartozás össze-
gétõl függõen a nyilvántartás (gépjármû-, cég-, ingatlan-
nyilvántartás) alapján történõ foglalásra általában egy idõ-
ben, vagy egymást követõen rövid idõtartamon belül sor
kerül. Általánosságban elmondható, hogy azon cselekmé-
nyek foganatosítása indokolt, amely gyors és hatékony,
költségkímélõ eszköznek látszik az adóhatóság követelé-
sének megtérülésére.

SZÜKSÉG ESETÉN INKASSZÓ
A helyi adóhatóság által is leggyakrabban alkalmazott

végrehajtási cselekmény a hatósági átutalási megbízás,
vagy közismert néven az inkasszó. Nyíregyháza önkor-
mányzati adóhatósága általában évente legalább 4-5 al-
kalommal tömegesen indított inkasszóval indítja a végre-
hajtási eljárást. A pandémia miatt a korábbi gyakorlattól
eltérõen eddig ilyen tömegesen, a hátralékosok legnagyobb
hányadát érintõ inkasszóval mindössze csak 1 alkalom-
mal élt az adóosztály, helyette a már említett fizetési fel-
szólításokkal ösztönöztük az adózókat az önkéntes telje-
sítésre, adóügyeik rendezésére. Mivel azonban a helyi
adóhatóságnak kötelessége is a végrehajtási eljárások fo-
ganatosítása és a követelés kielégítésének leggyorsabb és
legegyszerûbb módja az adós pénzforgalmi szolgáltató-
nál kezelt pénzeszközeinek végrehajtás alá vonása, a na-
pokban, ebben az évben elõször sor került tömeges in-
kasszó kibocsátására, tekintve, hogy jelenleg nincs mora-
tórium az adóvégrehajtásban.

NYITOTTSÁG AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE

Azok a vállalkozások vagy magánszemélyek, akik
önhibájukon kívül továbbra is nehéz helyzetben van-
nak és érintettek inkasszóval, a végrehajtási eljárás ide-
je alatt is élhetnek a korábban már említett különleges
méltányossági lehetõségekkel, mint a követeléskezelés
eszközével. Fontos azt is kiemelni, hogy a Polgármes-
teri Hivatal Adóosztálya az adózással kapcsolatos kér-
désekben ügyfélfogadási idõben rendelkezésre áll.
Amennyiben egyeztetni szeretnének, úgy munkatársa-
ink – az adótitok szabályait is figyelembe véve – kész-
séggel állnak az ügyfeleink rendelkezésére. Mindemel-
lett a hátralékos ügyfél bármikor teljesíthet önkéntes
befizetést, még abban az esetben is, ha fizetési könnyí-
tési kérelmét a jogszabályi feltételek fennállásának hi-
ányában az adóhatóság esetleg elutasította, vagy a vég-
rehajtási eljárás már megindult. A tartozás megfizeté-
sével a végrehajtási eljárás megszûnik.

BÁRMIKOR ELLENÕRIZHETÕ

Az adózók az aktuális adószámla kivonatukat a nap
24 órájában az elektronikus önkormányzati portálról be-
lépve / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  / megfelelõ
jogosultsággal lekérdezhetik és így pontosan ellenõriz-
hetik esedékes tartozásuk nagyságát. Köszönjük, hogy
befizetett adóival hozzájárulnak Nyíregyháza mûködõ-
képességének megõrzéséhez, szeretett városunk fejlõ-
déséhez!
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SÉRÜLT, KISZÁRADT, VESZÉLYES FÁKAT VÁGNAK
KI A SÓSTÓI PARKBAN

11 sérült, kiszáradt fát vágnak ki Sóstón a központi
parkban, a Környezetvédelmi Kerekasztal és a Zöld Ak-
ciócsoport egyetértésével. A parkrendezés része annak
az egymilliárd forintos európai uniós forrásból megvaló-
suló attrakciónak, amely egy Magyarországon egyedül-
álló szökõkutat is magában foglal. A projekt és a fásítási
programok keretében közel 230 új fát, több mint ezer
cserjét és bokrot ültetnek majd el a városrészen.

Májusban megkezdõdtek a munkálatok Sóstón, a köz-
nyelvben csak szökõkút projektként emlegetett beruhá-
zás kapcsán. Ennek keretében már kivágtak néhány sé-
rült, eldeformálódott fát, amelyek helyére a tervek szerint
60-80 új csemetét ültetnek majd.

SOK VOLT A BELÜL KORHADT

Kivágás közben megvizsgálták a fákat, és azt tapasztal-
ták, hogy nagyon sok a belül korhadt, beteg, elöregedett
fa. A park fái megközelítõleg 80-100 évesek lehetnek, a
városi környezetben egy fa kihordási ideje pedig a szak-
irodalom szerint éppen 80 év, ezért aztán a park többi
fáját is egyesével átvizsgálták – ezt már Krajnyák Nóra,
tájépítész mérnök ismertette szerkesztõségünkkel.

EGYESÉVEL DOKUMENTÁLTÁK

– Azt tapasztaltuk, hogy több olyan fa is áll itt Sóstón a
központi parkban, amelyek teljesen kiszáradtak, vagy na-
gyon betegek. Emellett sok a csúcsszáradásos és száraz

mintegy 20 ezer négyzetméteren kerül sor öntözõhálózat
kiépítésére, cserjék, fák és bokrok ültetésére.

A ZÖLDEKKEL EGYETÉRTÉSBEN

– Többszöri bejárás után, Ulrich Attila alpolgármester
úrral egyeztetve, a Környezetvédelmi Kerekasztalhoz tar-
tozó civil szervezetek képviselõit is meghívtuk egy bejárás-
ra. Erre július 22-én került sor, a Zöld Akciócsoport képvi-
selõivel ugyanúgy, mint korábban a városi fõkertésszel, vé-
gigjártuk a fákat és minden egyes fát közösen megszemlél-
tünk. Örültek, hogy egy ilyen részletes dokumentum ké-
szült, és hogy ilyen szinten hozzányúlunk a sóstói zöldfelü-
lethez, és igazából teljesen egyezõ véleményen voltunk arról
a 11 darab fáról, amelyet ki kell vágni. Ezek sajnos elszá-
radtak, öreg fák, látszott, hogy korábban voltak már cson-
kolva, vágva, és nem tudtak már kihajtani. Ezeknek a he-
lyére nem most ültetünk, nyár közepén nem is ildomos,
ugyanakkor örömmel konstatáltuk, hogy a korábbi faülte-
tési programunk Sóstón megvalósult – nyilatkozta a Nyír-
egyházi Televíziónak dr. Podlovics Roland projektvezetõ.

AMIT LEHETETT, MENTETTEK

A 11 fa kivágása mellett több tucat fa szárazolása, gallya-
zása és sebkezelése valósul meg, alpintechnikai módsze-
rekkel. A projekt és a fásítási programok keretében pedig
közel 230 új fát, több mint ezer cserjét és bokrot ültetnek
majd el, ezekkel is zöldítve a parkot.

(Szerzõ: Fehér Attila)

ágú fa. Miután a park öntözõrendszert kap, nagyon fon-
tos, hogy ezeket a munkákat most intézzük. Fõkertész úr-
ral minden fát egyesével átnéztünk, errõl született egy do-
kumentáció, amely azt mutatja, hogy sok olyan idõs fa
van, amelyeket hosszú távon le kell majd cserélni. Ame-
lyeknek van még vitalitása, azokat nem bántjuk, azonban
11 kiszáradtat kivágásra ítéltünk – részletezte Krajnyák
Nóra tájépítész mérnök.

TERVEZETT ÜLTETÉSEK

Sóstó fásítása elõre mutató, az elmúlt években már több
mint 180 darab fát ültettek el a városrészen. Most pedig
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

T Á J É K O Z T A T Á S
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére

történõ pénzbeli támogatás kézbesítésérõl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgy-
év augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, alapösszegû
(6 000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje
annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll,
a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, emelt összegû (6 500 Ft) pénzbeli támo-
gatást folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk a
tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2021. augusztus
25-éig gondoskodik a jogosultak részére történõ folyósításról.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van mód-
ja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítõ
levélben tájékoztatjuk a részükre járó pénzbeli ellátás átvételének helyérõl és az
ügyfélfogadási idõrõl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2021. augusztus 1. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2021. augusz-
tus 31. napjáig nem kapták meg, azt legkésõbb 2021. szeptember 3. napjáig jelez-
zék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Cent-
rumában, a 25-ös ablaknál.

További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.

Nyíregyháza, 2021. július 26. Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezetõ

HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓRA HÍVNAK A DIÁKOK
A Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda szervezésében

augusztus elsõ keddjén hulladékgyûjtési akció indul, mely-
nek célja, hogy a város utcáit megtisztítsák az eldobott
mûanyag palackoktól, üdítõitalos dobozoktól, papírsze-
méttõl, cigarettacsikkektõl. Az akció a városházán nem-
régiben megalakult Környezetvédelmi Kerekasztal már
beharangozott eseménye, a diákpolgármesteri zöld prog-
ram részeként.

Hulladékgyûjtésre szólítja fel a Nyíregyházi Diákpol-
gármesteri Iroda a helyi fiatalokat közösségi oldalain. Az
iroda saját kezdeményezésében szervezõdõ akcióhoz
bármely nyíregyházi diák csatlakozhat augusztus 3-án –
számolt be lapunknak Ecsedi Noémi diákpolgármester.

A SZEMLÉLETFORMÁLÁS IS FONTOS

– Egyáltalán nem azért szervezzük a mozgalmat, mert
hulladékkal telinek találjuk városunkat. Pusztán a mellé-
kesen a földre kerülõ, a szél által kukákból kifújt vagy zse-
bekbõl kiesõ szeméttõl szeretnénk megtisztítani a belvá-
ros utcáit – nyilatkozta Noémi. A város alpolgármestere,
dr. Ulrich Attila pedig örül a kezdeményezésnek, s ott lesz
az esemény startján is jövõ kedden. – Ez is mutatja a friss
Környezetvédelmi Kerekasztal, s a nyíregyházi diákok
aktivitását, zöld szemléletét, példamutató hozzáállását.
Nagyon örülünk a figyelemfelhívó akciónak, melynek a
szemléletformálásban is fontos szerepe van.

PONTOS MENETREND A NETEN

Az oldalaikon közzétett felhívásban a pontos útvonalat
is megjelölték: 7 óra 30 perctõl lesz a gyülekezõ a Kos-

suth téren, innen 8 órakor indulnak útnak a fiatalok a Szent
István utca irányába, majd a kórház környékét szeretnék
megtisztítani, kiegészülve a Kert utca és az Inczédy sor
területével, a Kossuth térre visszaindulva pedig a Bocskai
utcát is hulladékmentesítik. A diákpolgármester kiemelte,
hogy a veszélyes hulladékokra kiemelt figyelmet fordíta-
nak majd, a fiatalok ezekkel semmiképp sem fognak érint-
kezni. Az út során folyamatos feljegyzést vezetnek majd
arról, hol találkoztak ilyen jellegû hulladékkal, a listát pedig
eljuttatják az illetékes szervek felé az eltávolítást kérve.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IS LEHET
– Az akciónak kiemelkedõ szerepe van az éves prog-

ramunkban, hiszen ez egy közös ügy, melyért közösen

akarunk tenni. A környezetvédelem napjaink egyik leg-
jelentõsebb faktora, a csapatunk számára is igen fontos,
hiszen a mi jövõnkrõl van szó. Ezért is csatlakozott a
Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda a nemrég alakult
Nyíregyházi Környezetvédelmi Kerekasztalhoz – fûzte
hozzá Noémi. Az eseményen való részvételért Iskolai
Közösségi Szolgálatot tud igazolni az iroda a középisko-
lások számára, ezzel kapcsolatos jelentkezéseket Fa-
cebook és Instagram oldalaikon várnak üzenetben. A
hulladékgyûjtéshez szükséges eszközöket és védõfelsze-
relést az iroda biztosítja. A hulladékgyûjtési akció további
részletei megtalálhatóak a hivatalos Facebook esemény
leírásában.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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FINOM FALATOK ÉS 80 FÉLE SÖR A X. SÓSTÓ SERFESZTEN!
2010 óta minden évben megrendezik Nyíregyházán a

Sóstó Serfesztet. Tavaly a koronavírus-világjárvány nem
tette lehetõvé, hogy megtartsák, ezért idén ünneplik a
jubileumot, a szervezõ Tisza Event csapata (céljuk, hogy
az értékteremtõ vidéki termelõket a gasztronómia sze-
replõivel összekapcsolják) 10. alkalommal várja majd a
sörök szerelmeseit augusztus 6-án, kora délutántól, a ter-
vek szerint vasárnapig Sóstógyógyfürdõn.

A X. Sóstó Serfeszt  Nyíregyháza olyan minõségi feszti-
válja szeretne lenni, amely az igényes gasztronómia be-
mutatásával pár napra izgalmas helyszínévé varázsolja a
megyeszékhely legszebb részét, Sóstógyógyfürdõt.

FÓKUSZBAN A KÜLÖNLEGESSÉGEK

A szervezõk célja, hogy a különleges italok és a minõ-
ségi gasztronómia találkozása új dimenziót nyisson az értõ
közönség számára.

FOLYTATJÁK A HAGYOMÁNYT

– Folytatva a hagyományt – miszerint 80 féle sört kós-
tolhatnak az arra nyitottak –, idén is hasonlóan színes ská-
lát szeretnénk felvonultatni a környék legjobb kisüzemi
sörfõzdéitõl egészen a „nagyokig”, emellett pedig kiváló
hazai borok és pálinkák is megtalálhatóak lesznek majd a
rendezvényen. A gasztronómiáról több fronton is a Hor-
gonyzó Kisvendéglõ fog gondoskodni – tájékoztatták szer-
kesztõségünket.

A FESZTIVÁL „ÉTLAPJA”:

Halas stand:
– Füstölt harcsa pástétom, házi tepertõs pogácsával
– Hal tepertõ, kapros szósz
– Calamari fritti, lime-os majonéz
– Lök’ fish
– Chips burgonya

Street food stand:
– Retro burger
– Bacon & cheese burger
– Tarja burger
– Sajtos grill kolbász, házi mustár, sörös hagyma,

kovászos buci
– Chips burgonya

Húsos stand
– Egészben sült csülök, házi mustár, torma,

kovászos buci
– BBQ csirkeszárny
– Extrák: chips burgonya, kovászos uborka, burger

szósz, házi mustár

A rendezvény 2021. augusztus 6-án kora délután kez-
dõdik, estébe nyúló koncertekkel, helyi zenekarokkal és
a tervek szerint egészen vasárnapig várja majd az érdek-
lõdõket.
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Megkezdõdtek és a tervezettnek meg-
felelõ ütemben zajlanak az útépítési mun-
kálatok Nyíregyháza több pontján. Az ön-
kormányzat 5 milliárd forint vissza nem
térítendõ kormányzati támogatást kapott,
ezt több ütemben útépítésre és útfelújítás-
ra fordítja. Az elsõ szakaszban 18 földút
kap szilárd burkolatú aszfaltot, a kivitele-
zés õsszel fejezõdik be a tervek szerint.

Jó ütemben haladnak az útépítések Nyír-
egyháza több városrészén, például a Kert-
városban, Oroson, Nyírszõlõsön, Vajdabo-
korban, Rozsrétszõlõn.

A CSAPADÉKVÍZRE IS FIGYELNEK

Nemrégiben elkezdõdött a munka Kis-
telekiszõlõben is, a Hegedû utca és a Tal-
lér köz kap aszfaltburkolatot hamarosan. –
Amit most látunk, az már tulajdonképpen
egy második fázis, hiszen a meglévõ köz-
mûvek, a hírközlési és elektromos kábelek,
valamint kerítések áthelyezése már körül-
belül két hete elkezdõdött. Kedden indítot-

tuk a csapadékvíz-el-
vezetõ rendszer kiépí-
tését. Egy szikkasztó-
rendszer készül az
utca teljes hosszában a
Hegedû utcán és a Tal-
lér közben. Ez a csa-
padékvíz teljes elszik-
kasztását és elvezeté-
sét jelenti, ami ma már
elengedhetetlen az út-
építéshez – nyilatkoz-

ta a Nyíregyházi Televíziónak Kincs István-
né, a Kincs Kft. ügyvezetõje.

NAGYON ÖRÜLNEK NEKI
Az itt élõk számára egy régi álom való-

sult meg azzal, hogy ez a fejlesztés meg-
valósul Nyíregyházán. – Nagyon örülünk
neki, már egy ideje vártunk rá, hogy asz-
faltút legyen. A víz megáll az udvaron most
egy nagyobb esõ idején, de volt, amikor a
házba is bejött – mondta el Bán György,
Hegedû utcai lakó. – Nagyon örülünk
neki, mert nagyon régóta várjuk már, hogy
kész legyen és most végre elkezdték –

hangsúlyozta Pócsi
Bence, lakos. Ahhoz,
hogy a kivitelezési
munkálatok el tudja-
nak kezdõdni, az ön-
kormányzatnak ren-
deznie kellett a terü-
leti viszonyokat. – Ne-
künk is le kellett mon-
danunk területrõl, il-
letve átadtuk az ön-
kormányzat részére

azért, hogy aszfaltút épülhessen. Nálunk
például nem szükséges kerítés áthelyezés,
de itt az utcában több helyen is igen. Azo-
kat pár héttel ezelõtt elkezdték megcsinál-

AZ ELSÕ ÜTEMBEN 18 FÖLDÚT
KAP SZILÁRD BURKOLATOT

ni, és szerencsére már
készül a csapadékvíz-
elvezetés is. Úgy néz
ki, pár hónapon belül
aszfaltútunk lesz, ami-
nek én nagyon örülök
személy szerint –
mondta el Kerepesi
Lászlóné, lakos.

MÁR A MÁSODIK ÜTEMET TERVEZIK
Az elsõ szakaszba tartozó utcák a ter-

vek szerint 2021 õszére elkészülnek, de ha-
marosan elkezdõdhet a kivitelezés a má-
sodik szakaszhoz tartozó helyszíneken is.
– A tervezési munkálatok megkezdõdtek.
Vannak olyan utcák, amelyeknél rendelke-
zünk tervekkel, azok
esetében nemsokára a
kivitelezési közbeszer-
zés fog elindulni, úgy-
hogy terveink szerint a
jövõ év elején minden
olyan utcában elkez-
dõdhet a kivitelezés,
amely ennek a pályá-
zatnak a része – mond-
ta el kérdésünkre Gál
István, a Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztály út- és közmûberuházója.

VÁROSSZERTE DOLGOZNAK
A kivitelezõktõl érkezett információk

alapján a Városháza Sajtószolgálat tá-
jékoztatása szerint a munkálatok min-
den helyszínen a tervezett ütemben ha-
ladnak. A Kertvárosban, a Gerely, Íjász,
Vitorlás, Búvár és Árbóc utcákban je-
lenleg geodéziai mérések, terület-elõké-
szítõ munkálatok vannak folyamatban,
és az ideiglenes forgalomkorlátozás ki-
építése. Kistelekiszõlõben a Hegedû ut-
cában és a Tallér közben egyidõben tör-
ténik az elektromos és hírközlési kábe-
lek kiváltása, kerítések áthelyezése és a
csapadékcsatorna építése, részleges for-
galomkorlátozások mellett. Oroson a
Szamóca utcában, és Sóstóhegyen a Ha-
dobás soron jelenleg az elektromos há-
lózat kiváltása zajlik. Vajdabokorban az
Ereszalja és a Szarka utcában a jelenle-
gi munkafázisban az útalap és szikkasz-
tó árkok építése van folyamatban, rész-
leges forgalomkorlátozás mellett. Nyír-
szõlõsön a Szamos utcában a csapadék-
víz szikkasztórendszer és az aknák épí-
tése zajlik. Rozsrétszõlõben a Hajlás
utcában a csapadékvíz szikkasztórend-
szer és aknák építése mellett megkez-
dõdött a kerítések átépítése és az elekt-
romos hálózat új oszlopainak lehelye-
zése. A kivitelezési munkálatok befeje-
zéséig kéri az önkormányzat az érintett
utcákban közlekedõk fokozott figyel-
mét, türelmét és megértését.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Kerepesi Lászlóné

Kincs Istvánné

Pócsi Bence

Gál István

Íjász utca
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VIDOR:   KÉSZ A SZÍNHÁZI
VERSENYPROGRAM

Nyilvános a VIDOR Fesztivál színházi versenyprogram-
ja. Így az sem kérdés, hogy megrendezik-e idén is a Vi-
dámság és Derû Országos Seregszemléjét. S bár a
pandémia miatt az elmúlt évadban kevesebb nevettetõ
elõadás készült, így is a vígjátékok legjavával találkoz-
hatnak a nyíregyházi nézõk augusztus végén.

Bõségesen idézhetnénk a tavalyi VIDOR pillanataiból.
Bár 2020 nyarán is sokáig kérdéses volt, hogy a pandémia
miatt egyáltalán meg lehet-e rendezni a fesztivált, mégis
nagy sikert aratott.

MINÕSÉGI KÍNÁLATTAL
Mostanra eldõlt, lesz idén is augusztus 27-tõl, azzal

együtt, hogy a megvalósulás függ a mindenkori járvány-
ügyi szabályozástól. A színház sajtóközleményben ismer-
tette a versenyprogramot, a televíziónknak nyilatkozó igaz-
gató pedig jelezte, úgy érzi, a korábbi esztendõkhöz ha-
sonlóan minõségi lesz a kínálat, noha 20-30 százalékkal
kevesebb elõadásra érkezett nevezés.

KEVESEBB ELÕADÁSBÓL VÁLOGATHATTAK
– Sokkal nehezebb dolgunk volt,

mint a korábbi években, köszönhe-
tõen annak, hogy lényegesen ke-
vesebb bemutatót tartottak a szín-
házak, ez a pesti színházakra ki-
emelten igaz. Valószínûleg kicsit
csodálkozni is fognak majd a nézõk,
hogy sokkal inkább vidéki színhá-
zak elõadásait láthatja majd a szín-
házi versenyprogramban – fogalma-
zott Kirják Róbert ügyvezetõ.

KEDVENCEK A NAGYSZÍNPADON
A közönség így is számos kedvencével találkozhat újra,

itt lesz többek között Gáspár Sándor a Vörösmarty Szín-
ház Játék a kastélyban címû darabjában; míg a Budaörsi
Latinovits Színház a Figaro házasságával lép színpadra.

Bemutatkozik továbbá a Váci Dunakanyar Színház a
Liliomfival; jön a Szatmárnémeti Északi Színház Illatszer-
tár elõadása; valamint a Jászai Mari Színház is a Francia
rúdugrás címû darabjukkal, melynek fõszereplõje Crespo
Rodrigo, aki a darab rendezõje is. De érkezik azért Pest-
rõl is elõadás, az Orlai Produkcióval Ullmann Mónika;
míg Pápai Erika a Karinthy Színház Lököttek címû elõadá-
sában – például.

NAGY NEVEK
– Az elmúlt egy évben a Játékszínnek a Nagyvárosi fé-

nyek volt az egyik kiemelkedõ elõadása, nem volt egy-
szerû a díszletét a mi színpadunkra alkalmazni, de végül
is sikerült. Nagy Sándornak, mondhatom talán jutalomjá-
ték ez az elõadás, de Csonka András, Zsurzs Kati, tehát
csupa sztár is fellép ebben az elõadásban. A kamaraszín-
padon pedig a Nemzeti Színházat emelném ki, ahol a Súgó
címû elõadás lesz látható a Kamarában. Illetve több olyan
kisebb színház is megmutatja magát, melyek a korábbi

években nem nagyon voltak láthatóak – tette hozzá a fõ-
szervezõ direktor.

VÍGJÁTÉKOK A KAMARÁBAN
A Krúdy Kamara programjában így idén is helyet kap-

nak klasszikus vígjátékok és kísérletezõ, formabontó elõ-
adások is. Megtekinthetõ lesz a Ferencvárosi Pinceszín-
ház vígjátéka; a Spirit Színház Szexpedíció elõadását He-
gyi Barbarával és Seress Zoltánnal láthatja a közönség.
Az Orlai Produkció Határátlépések elõadásában lép szín-
padra többek között Járó Zsuzsa; a Fórum Színház a
Love.hu produkciójával szórakoztatja a közönséget; de
ellátogat Nyíregyházára a Nézõmûvészeti Kft. Kicsibácsi,
Kicsinéni meg az Imikém elõadásával.

PRODUKCIÓK A SZABADTÉRIN
A Rózsakertbe kilátogató nézõk három különbözõ jel-

legû színházi élményben részesülhetnek: ismét vendég leszCsonka András

Hegyi Barbara

Járó Zsuzsa

a nagysikerû Menopauza elõadás, érkezik a Veres1 Szín-
ház Nõk az idegösszeomlás szélén címû produkciója; és
egy különleges orgonakoncertet is tart Rákász Gergely.

TERVEZIK A FÕTÉRI PROGRAMOKAT
Ami a Kossuth téri részét illeti a fesztiválnak, megter-

vezték a koncertsorozatot, melyek sorába a korábbi évek-
hez hasonlóan két színházi elõadást is beillesztettek. Je-
len állapot szerint komoly feladat lesz megoldani, hogyan
fogják bonyolítani a koncertek látogathatóságát. – Min-
den elõ van készítve, teljesen kész programunk van már.
A szerzõdéseket úgy kötöttük, hogy van bennük egy felté-
teles pont, ami alapján, hogyha nem úgy alakulnának a
dolgok, akkor ki tudunk lépni. De ettõl függetlenül a sza-
bályozás most nagyon korlátozza még azokat a
koncertlátogatási kereteket, amiket az elmúlt években
megszokhattak Nyíregyházán – mondta Kirják Róbert.

JEGYEK ONLINE IS

Itt tehát még vannak kérdõjelek, a színházi progra-
mokra azonban hétfõn elindult a jegyértékesítés. A szín-
házbérlettel rendelkezõknek ezúttal is elõvásárlási jo-
gosultság járt a VIDOR belépõkre, de csütörtök reggel-
tõl bárki számára megvásárolhatóvá váltak a biléták,
melyek a Móricz Zsigmond Színház Szervezõ- és Jegy-
irodája mellett (ami hónapok óta a Szindbádban talál-
ható) július 30-a, péntek 17 órától online is elérhetõek
lesznek. További részletek a színház webportálján és a
megújult vidor.eu oldalon.

Szerzõ: Tarczy Gyula

Fotó: Facebook
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MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT:
„AZ ÉLETEMET JELENTI A RÓZSAKERT”

Futballmusicalben tér vissza Nyíregyházára az örök
Kölyök. Tizenévesen került a nyíregyházi színházhoz,
azóta többek között Súgó Csiga-, Magyar Tolerancia-,
Megyei Príma-, Csillag- és Arany Kotta-díjas mûvész.
Augusztus 13-án újra hazai pályán láthatja a közönség,
hiszen az Aranycsapat történetén keresztül ad betekin-
tést a magyar futball aranykorába és annak politikai hát-
terébe. A Czibor, a rongylábú elõadás kapcsán, Mészá-
ros Árpád Zsolttal beszélgettünk.

– A darab Czibor Zoltán olimpiai bajnok és világbajno-
ki ezüstérmes magyar labdarúgó életét dolgozza fel, az
50-60-70-es évek korszakát. Egy egész generációt ölel át.

– Bizony! Egy nagyon szép, szívszorító és változatos
történet. Ha a magyar csapatra gondolunk, mindenkinek
a Puskás név marad meg, de én azt gondolom, hogy Czibor
Zoltánnak az utazgatásaival, a problémáival, a családi
életével együtt – sokkal izgalmasabb élete volt. Figyelem-
re méltó sztorit vitt színre Vizeli Csaba és Pécsváradi Zoli.
Érzelmes és izgalmas musical született belõle. Azt a kor-
szakot mutatja be, amikor világsztárok voltak. Nagyon
színesen boncolgatja a barátságokat, vagy, hogy milyen
ellentétek álltak fenn közöttük.

– Az író szerepét
alakítod, aki végigvi-
szi a nézõket a törté-
neten, kicsit kom-
mentálja. A karakter-
ben benne van min-
denki, akinek valami-
lyen kötõdése van
Cziborhoz. Van vala-
milyen személyes él-
ményed?

– Be vagyok oltva
labda ellen. Nagyon rosszul fociztam gyerekkoromban is,
de figyelemmel kísértem az Aranycsapatot. A 6:3-at, a nagy

diadalkorszakukat. Szerintem most is kezdünk már oda
felfejlõdni. Gyakorlatilag szupersztárok voltak. Ez minden
magyarnak egy meghatározó korszak volt.

– A Rózsakert Szabadtérin már látható volt egy nõi
színházat megjelenítõ darab, az Anyatigrisek. Kicsit úgy
érzem, ez inkább „férfi színház”. Miért ajánlod mégis
nõknek?

– Nõknek még jobban tudnám ajánlani, hiszen a férfi-
ak egyébként is focilázban égnek. Egyrészt, mert megis-
mernek nagyon sok jóképû fiatalembert, másrészt mert a
történet nagyon érzelmes. Sok olyan érzelmi pont van,
amivel azonosulni tudnak. Emellett betekinthetnek abba
a korszakba, amikor az Aranycsapat tagjai szinte Michael
Jackson-ok voltak Magyarországon.

– Milyen élmény egy ilyen témájú darabban játszani?

– Nagyon szerencsés pillanat egy õsbemutatóban
résztvenni. Beleírja magát a történelemkönyvbe. Ez min-
dig is egy kimagaslóan dicsõ feladat. Fõleg egy olyanban,
ami mondhatni történelem. Ha valaki megnézi az elõadást,
az egyik percben sír, a másikban nevet. Óriási amplitúdó-
val rendelkezik a darab. Nem a látványosságra törekszik,
inkább az érzelemre és a mondanivalójára.

– Egy interjúban azt mondtad, mindent Nyíregyházá-
nak köszönhetsz.

– Mindig is kötõdni fogok Nyíregyházához. A Szabad-
téri Színháznak az életemet köszönhetem. Ott estem le
azon a bizonyos elõadáson a színpadról, mikor kiderült,
hogy daganatos beteg vagyok. Ha nem esek le, nem derül
ki idõben. Nekem az életemet jelenti a Rózsakert.

 (Szerzõ: Molnár-Körtvélyfáy Zsófia)

Mészáros Árpád Zsolt
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HÚSZ ÉVES NYÍREGYHÁZA KEDVENC RÁDIÓJA, A 99,4 SUNSHINE FM
Idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját a

99,4 Sunshine FM. Nyíregyháza kedvenc rádiójának
egész éve a jubileum jegyében zajlik, melynek csúcs-
pontja a kétnapos Birthday Summer Festival lesz.

„99,4 Sunshine FM” – nincs olyan nyíregyházi, aki
ne tudná, mit takar ez a mára fogalommá vált név, hi-
szen a város kedvenc rádiója, idén 20 éve hallható az
éterben. Húsz év igen nagy idõ az emberek életében is,
de egy rádióéban még inkább, ahol újra és újra meg
kell újulnia egyrészt a zenei arculatnak, a mûsorveze-
tõknek, és nem utolsó sorban követni kell a technikai
fejlõdést. Már nem elég, ha csak szól a rádió, hanem
valamennyi közösségi felületen jelen kell lenni és mind-
ezt úgy, hogy olyan tartalmakat kínáljanak a hallgatók-

nak, mely minden korosztály ízlésének megfelel. Nem
nagy szavak ezek, ugyanis a kezdetek óta felnõtt egy
teljes generáció, aki otthonról hozza a rádió szeretetét,
és tovább is szeretné adni a gyermekeiknek. A generá-
ció-váltás nem csak a hallgatókat érintette, a rádió mû-
sorvezetõit sem kerülte el, így a tapasztalt, népszerû
„öreg rókák” mellett, a 99,4 Sunshine FM-nél is megje-
lent a fiatal, ambiciózus, lendületes mûsorvezetõ-gene-
ráció, ezzel biztosítva, hogy valóban a hallgatók széles
rétegéhez tudjanak szólni. Ami viszont nem változott,
hogy továbbra is elsõdleges küldetése a 99,4 Sunshine
maroknyi csapatának, hogy minden hallgatót tájékoz-
tasson a város és a térség legfrissebb híreirõl, és minden
olyan információról, mely megkönnyítheti mindennap-
jaikat, köztük kiemelten a közlekedést. Legyenek autó-

sok, kerékpárosok vagy gyalogosok, ha a 99,4 Sunshine
FM-et hallgatják, akár a dugót és az ezzel járó bosszúsá-
got is elkerülhetik.

Balogh Béla, a Sunshine Rádió Kft. ügyvezetõje a jubi-
leum kapcsán elmondta, egy ilyen kerek évforduló a leg-
jobb alkalom az ünneplésre. De ezúttal nem csak egy-két
napon át, ahogy a hallgatók megszokhatták a korábbi évek-
ben, hanem az egész év az ünneplésrõl szól.

– Már az év elején elkészült a 20 éves jubileumi naptá-
runk, melyben az elmúlt évek legjobb pillanatait idézzük
fel azokkal a kollégákkal, akiknek ma már teljesen más
irányt vett az életük. Valamennyien kaptak belõle egy pél-
dányt, ezzel is megköszönve munkájukat, amivel hozzá-
járultak a 99,4 Sunshine FM népszerûségéhez.

– Szintén a húsz éves születésnap hívta életre azt az
egész éven át tartó játékot, melyben keressük azokat, akik
idén ünneplik 20. születésnapjukat, vagy 20 éve vezetik
ugyanazt az autót, akik 20 éve dolgoznak ugyanazon a
munkahelyen vagy éppen két évtizeddel ezelõtt költöztek
be jelenlegi otthonukba.

– Ugyancsak az évfordulóhoz kapcsolódik a születés-
napi játékunk is, melyben egy szerencsés nyertes, 20 hó-
napon keresztül használhat majd egy csodaszép Ford
Puma személyautót. De ahogy minden évben, az idén is

egy születésnapi buli teszi majd fel az i-re a pontot, ami
szintén más lesz, mint a korábbiak. Mégis csak egyszer
húsz éves a 99,4 Sunshine FM!

– Bár a koronavírus-járvány, ahogy az élet valamennyi
területén, a rádió életében is számos elképzelést felül-
írt, de a 99,4 Sunshine FM csapata nem tett le arról,
hogy a szabályok betartása mellett, még látványosabb,
frissebb és ütõsebb nyárzáró bulit rendezzen, melyet
idén is a Sóstó Gardenben élvezhetnek a városlakók és
a fesztiválra érkezõ turisták, augusztus 20-21-én. A két-
napos rendezvény a Birthday Summer Festival nevet
kapta, a 2 nap alatt a Terasz Lounge és a Garden Aréna
helyszínein 14 fellépõ szórakoztatja majd a bulizni vá-
gyókat. Csak néhány név a fellépõk közül augusztus 20-
án pénteken: Dj Váczy, a Lifestyle, Lotfi Begi, Edo

Denova, Rico & Miss Mood, Willcox lép színpadra,
augusztus 21-én szombaton pedig már Dj Till, Sofi &
Nemazalány, Dj Németi, Herceg, Vasovski Live és Ka-
tapult Dj szórakoztatja a fesztiválozókat.

Balogh Béla, a Sunshine Rádió Kft. ügyvezetõje bár
részleteket nem árult el, de utalt arra, hogy ebben az
évben is jelen lesz a 99,4 Sunshine FM a VIDOR feszti-
válon is, hiszen évek óta kiemelten támogatja a rádió a
helyi kulturális eseményeket, így a Móricz Zsigmond
Színház programját is. 

A Sunshine FM 20 év után is ízig-vérig helyi rádió,
amely a megye és szûkebben Nyíregyháza lakosságának 
készíti programját, szolgálja ki hallgatói igényeit. Helyi
embereknek, helyi mûsorvezetõkkel.  (x)

KORSZERÛSÖDTEK A KENNELÉPÜLETEK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata még
a tavalyi év decemberében 5.000.000.- Ft vissza nem té-
rítendõ támogatásban részesült az Agrárminisztérium
által kiírt „Ebrendészeti telepet mûködtetõ civil szerve-
zetek és települési önkormányzatok” címû pályázaton,
amelynek köszönhetõen fejlesztésen eshetett át a Szállá-
si úton található Állategészségügyi Telep; az állatok tar-
tására szolgáló helyek korszerûsödhettek.

2018-ban szintén agrárminisztériumi pályázati for-
rásból a terület rendezése már megvalósult az országos
viszonylatban is korszerû, 54 férõhelyes nyíregyházi Ál-
lategészségügyi Telepen. A pályázati forrásnak köszön-
hetõen most a Szállási úti telep kennelépületei korsze-

rûsödtek. A karantén területen 6 db, egyenként 9 részre
szeparált (összesen 54 db kennelt tartalmazó) ken-
nelépület található. A burkolt járófelülettel rendelkezõ
szeparált egységek két részbõl állnak. A felújítás elõtt
egyik részük fedett, falakkal zárt, másik részük felül nyi-
tott volt, három oldalról fallal, egy oldalról acélhálóval
zárt. A fejlesztéssel korszerûbbé és az állatok számára
is komfortosabbá váltak a kennelek. A most megvaló-
sult beruházással, a felül nyitott részek lefedésével a
csapadékvíz a lefolyókon keresztül immár nem jut be a
zárt szennyvíztárolóba, ezáltal csökken annak terhelé-
se és a kezelésre szoruló szennyvíz mennyisége. A be-
ruházás keretében 30,53 m2 felületen térburkolás is meg-
valósult.

SZÁZEZREKET ÉRHET
EGY ELÜTÖTT ÕZ

Kezdõdik az õzek párzási idõszaka, ilyenkor fokozó-
dik a balesetveszély az utakon. A vadászok az autósok-
nak azt javasolják, még a szokásosnál is figyelmesebben
közlekedjenek, ha bármilyen mozgást érzékelnek az út
mellett, lassítsanak. Fontos kiemelni, hogy lopásnak szá-
mít, ha valaki hazaviszi az elütött õzet egy esetleges bal-
eset után.

Ha az autósok bármilyen mozgást érzékelnek, gondol-
kodás nélkül lassítsanak – ezt javasolják a vadászok. Ha
mégis megtörténik a baj  és a vad nem tudott elszaladni a
helyszínrõl, hanem megsérült, akkor nem csak az autó
tulajdonosának, hanem a vadásztársaságnak is kára kelet-
kezett.

 – Ha egyik félnek sem róható fel semmiféle olyan tevé-
kenység, ami miatt bekövetkezett a baleset, akkor min-
denki viseli a saját kárát. Nyilván ettõl még ott marad a
helyszínen az elpusztult vad, ilyenkor a rendõrséget kell
értesíteni, akik szólnak a hivatásos vadásznak is – tette
hozzá Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászka-
mara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szerveze-
tének titkára.

Ha valaki elviszi az õzet a baleset helyszínérõl, akkor
az lopásnak minõsül. Egy trófeás bak ára pedig például
akár a több százezer forintot is elérheti, így ez már átlép-
heti a bûncselekmény határát is – tette hozzá a Fazekas
Gergely.
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ELINDÍTOTTA A SZEZONT A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS
Vasárnap megkezdõdik a Merkantil Bank Liga 2021/

2022-es idénye, a Nyíregyháza Spartacus pedig ezúttal
is szurkolói ankéttal indította a szezont. Különleges lesz
a következõ év, mivel a csapat a stadion építése miatt
Balmazújvárosban vívja majd hazai mérkõzéseit. 

– Szeretnénk mindenben segíteni a szurkolókat, ezért
ingyenes szurkolói buszt indítunk már most vasárnap is a
Városi Stadiontól Balmazújvárosba. Fõleg azok jelentke-
zését várjuk, akik autóval nem tudnak eljutni a találkozó-
ra. Csütörtöktõl a SziZo Sportboltban megkezdõdött a bér-
letek és a jegyek árusítása is. Igyekeztünk kedvezõ áron
adni, mert tudjuk, hogy az utazás is megterhelõ lesz a
szurkolóknak. Az építkezés miatt Kisvárda volt a másik
lehetséges helyszín, de mivel ott NB-I-es csapat van, a
pálya kímélése érdekében nem szerették volna további
meccsekkel terhelni, így Debrecen, Szolnok vagy Balmaz-
újváros jöhetett még szóba, végül utóbbira esett a válasz-
tás – mondta Dankó Gergõ klubigazgató. 

Az éves bérlet 8500 Ft-ba kerül, míg elõvételben egy-
egy belépõ mindössze 500 Ft lesz. A helyszínen 1000
Ft a jegy, a kedvezményes belépõ 500 Ft, míg a 14 év
alattiaknak és a 70 év felettieknek ingyenes a belépés. 

KÉSZEN ÁLL A CSAPAT A RAJTRA

Szergej Pacaj vezetõedzõ a felkészülést értékelte, úgy
érzi készen áll a csapat a bajnoki rajtra. Dr. Róka Géza
társügyvezetõként dolgozik a Szparinál, de marad Kozák
Attila is ügyvezetõként a klubnál. 

– Lesz munka bõven, mivel a stadionépítéssel párhu-
zamosan elindulhat az akadémiánál is egy beruházás,

és közben csapatot is kell építenünk. Egyértelmû a cé-
lunk: harcban kell lennünk a feljutásért – mondta dr. Róka
Géza. 

Sándor István szakmai tanácsadó az új igazolásokról
beszélt. Olyan játékosokat szeretett volna szerzõdtetni a
Szpari, akikben van becsvágy, és posztonként így harc
lehet a csapatba kerülésért. 

– A tavalyi év csalódás volt számunkra, mert az elsõ
hatban kellett volna végeznünk, én ezt vállaltam. Most a

tulajdonos azt várja, hogy az élvonalért küzdjünk, és vál-
lalom a felelõsséget azért, ha ez nem teljesül – tette hozzá
Sándor István. 

A csapat hivatalosan az ankéton mutatta be az új játé-
kosokat. Nagy volt a mozgás, több érkezõ mellett saját
nevelésû fiatalok is szerzõdést kaptak. Természetesen a
szurkolók is kérdezhettek, melyekre a vezetés válaszolt.
A bajnokság vasárnap kezdõdik a Dorog elleni mérkõ-
zéssel. 

OLIMPIA – JÖVÕ HÉTEN ÁLL RAJTHOZ HELEBRANDT MÁTÉ
Szerdán elutazott Tokióba Helebrandt Máté. A nyír-

egyházi gyalogló az 50 km-es távon áll rajthoz. A sporto-
lónak ez lesz a harmadik olimpiája. 

Helebrandt Máté 2012-ben Londonban vehetett részt
élete elsõ olimpiáján. A nyíregyházi gyalogló akkor új
egyéni csúccsal 32. lett a 20 km-es távon. 2016-ban Rió-
ba is kijutott, és 28. helyen végzett, abban az esztendõ-
ben az Universiádén negyedikként ért célba. Pályafutása
egyik legnagyobb sikerét egy évvel késõbb a világbajnok-
ságon érte el, ahol hatodik lett. Most a harmadik olimpiá-
jára utazhatott, és 50 km-en áll rajthoz.

„NAGYON ERÕS MEZÕNY LESZ”
– Nehéz idõszak van a hátunk mögött, a járvány tel-

jesen felborította a felkészülést, az olimpiai kvalifikáci-
ót. Májusban, amikor biztossá vált a tokiói indulás, at-
tól kezdve viszont végig koncentráltan dolgoztunk. Az
olimpiai ruhapróba, és az eskütétel is mentálisan sokat
segített, szeretnék jó eredményt elérni Japánban. Na-
gyon erõs mezõny lesz, hiszen a világranglista elsõ hat-
van helyezettje indul majd – mondta Helebrandt Máté
gyalogló.

Az atléta felkészülése jól sikerült, a Tátrában volt edzõ-
táborban, így jó formában várhatja a versenyt. 

– Igyekeztünk minden feltételt biztosítani Máténak, és
az edzõtáborból jó állapotban tért vissza. Az idõeredmény
most másodlagos, de titkon egy nagyon jó helyezésben
bízunk, reméljük sikerül az elsõ tízben végeznie – mond-
ta Dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.
ügyvezetõje. 

KLUBJA IS ELBÚCSÚZTATTA
Máté miután elvégeztette az utazáshoz szükséges tesz-

teket, szerdán elrepült Japánba. Hétfõn azonban még klub-
ja, a Nyíregyházi Sportcentrum is elbúcsúztatta. 

– Sportvezetõként természete-
sen szeretném, ha Máté minél
elõrébb végezne, egy pontszer-
zõ hely bravúr lenne, ezért na-
gyon szurkolunk majd neki a
képernyõk elõtt – tette hozzá Kõ-
halmi Richárd, a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje. 

A versenyére augusztus 5-én
késõ este kerül sor Szapporóban.
A nagy meleg miatt 22.30-kor
lesz a rajt, de várhatóan így is az
ellenfelek mellett 30 fokkal és
magas páratartalommal is meg
kell küzdeniük a sportolóknak.

FUCSOVICS MÁRTON SÉRÜLÉS MIATT VISSZALÉPETT

Fucsovics Márton hivatalos csatornáin jelezte, nem tud pályára lépni az olimpián
az elsõ fordulóban. Sérülés miatt kénytelen visszalépni a nyíregyházi teniszezõ. 

– Nehéz szívvel, külsõ-belsõ fájdalmakkal, de idõ elõtt búcsút kell hogy intsek éle-
tem elsõ olimpiájának, melyen résztvevõként ott lehettem. Vállsérüléssel vágtam neki
az útnak, amit szerettem volna inkognitóban tartani, mert ahogy azt többször is emlí-
tettem már, sokat jelentett számomra az, hogy a pályafutásom során elõször sikerült
eljutnom az olimpiára, ahol most sok-sok honfitársammal együtt versenyezhettem volna,
dicsõséget szerezve ezzel a hazámnak. De bárhogy is megtettem mindent és megtet-
tek itt értem a helyszínen is, és otthon is minden erõfeszítést annak érdekében, hogy
pályára tudjak lépni, sok szempontot mérlegelve – fõleg a teniszezõket érintõ több
órán át tartó folyamatos fizikai terhelést – mégis úgy döntöttünk, hogy a Hubert Hurkacz
(ATP-12.) elleni mérkõzéstõl játék nélkül visszalépek, a következõ versenyekre te-
kintettel is. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni, hogy mire vagyok képes az
olimpián. Remélem lesz még rá lehetõségem. Csalódott vagyok... Ezúton is megkö-
szönöm a Magyarock-Olympic Team Hungary támogatását és segítségét, természe-
tesen az egész magyar csapatnak nagyon szurkolok és kívánok nekik sok sikert és
dicsõséget a továbbiakhoz!” – írta Fucsovics Márton közösségi oldalán. 
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Augusztusban is változatos programok várják az érdeklõdõket a Bencs Villában:
irodalom, egészség, színház és zene is szerepel a kínálatban. Ráadásként a villa a VI-
DOR Fesztivál néhány eseményének is otthont ad a hónap végén.

AUGUSZTUS A BENCS VILLÁBAN

2021. augusztus 6. (péntek) 19.30
BENCS IRODALMI ESTEK – Álmok
A pandémiával sújtott idõszak apropó-

ján gondolta újra és állította színpadra az
Álmok címû produkcióban Fridrik Noémi
és Zakariás Máté Karinthy Ferenc ritkán
játszott egyfelvonásos mûvét, a Gellérthe-
gyi álmokat.

2021. augusztus 10. (kedd) 19.30
BENCS NÕI SZALON – Ép testben ép

lélek
Gondolatébresztõ beszélgetések a min-

dennapokban, nem mindennapi emberek-
kel.

Dr. Mórik Gyula és Körtvélyfáy Eszter
az est során közérthetõen cseveg az egész-
ségmegõrzésrõl, az orvos-beteg viszonyról
és a jelenlegi egészségügyi helyzetrõl.

2021. augusztus 17. (kedd) 19.30
BENCS TÖBBSZEMKÖZT – színházi

kulisszatitkokról
Ezúttal Horváth Illés, a Móricz Zsigmond

Színház mûvészeti vezetõje, valamint Ur-
bán-Szabó Fanni és Jenõvári Miklós szín-
mûvészek lesznek a Bencs Villa Többszem-
közt sorozatának soron következõ vendé-
gei.

Egy rendhagyó esten, hiszen augusztus
17-én a házigazda Kováts Dénes nem egy
vendéggel beszélget életérõl, munkásságá-
ról, hanem hármat faggat egy vezérfonal
mentén: a színházi újrakezdésrõl, az elõt-
tünk álló évad érdekességeirõl, elõadások-
ról, rendezésekrõl és szerepekrõl. A mû-
vészeti vezetõ megkerülhetetlen kérdése-
ket kap például darab- és szereplõválasz-
tásról, továbbá rendezõi módszerekrõl; a
színészek pedig próbákról és felkészülés-
rõl, a színpad és a színház varázsáról is.

2021. augusztus 24. (kedd) 19.30
BENCS ZENÉS ESTEK – Orpheum Ma-

dams: Swing & Love koncert
A swing-korszak legendás dalai várják

Önöket augusztus 24-én a Bencs Villa ud-
varán, három énekesnõ és egy öttagú ze-
nekar tolmácsolásában.

Az Orpheum Madams tagjai: Dézsi
Darinka, Nyomtató Enikõ, Maródi Tímea –
ének, Ignácz László – klarinét, Horányi Ta-
más – zongora, Karap Zoltán – gitár, Simon
László – nagybõgõ, Szántó Sándor – dobok.

Jegyek személyesen a Móricz Zsig-
mond Színház Szervezõ- és Jegyirodá-
jában és a Bencs Villában válthatók
nyitvatartási idõben, továbbá online a
színház weboldalán: www.moricz-
szinhaz.hu.

BABAKIÁLLÍTÁS
A NAGYTEREMBEN

Egy különleges szenvedély által létrejött
csodavilágból kaphat ízelítõt, aki ellátogat
a Bencs Villába. 88 baba, apró kellékek és
kiegészítõk alkotják a mini tárlatot, melyet
a villa nagytermének polcain alakítottak ki.
Van közöttük pólyás és síró baba, népi vi-
seletben megjelenõ és van olyan is, ami
megidézi a múlt polgári hangulatát. 600 da-
rabos gyûjtemé-
nyébõl válogatott,
és bocsátotta a vil-
la rendelkezésére
Ördöghné Eszter,
hogy megmutat-
hassák kincseit a
látogatók számára
is. A kiállítás meg-
tekinthetõ a villa
nyitvatartási idejé-
ben.

A MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Kovácsné Botrágyi Mónika festménykiállítása
2021. augusztus 4. (szerda) 16.00 óra
A kiállítást megnyitja: Dr. Bihari Albertné
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára.
Közremûködnek: Gyurján Istvánné – vers, Makó Pál –

citera.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Kamaraterem (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2., II.
emelet).

Megtekinthetõ: 2021. augusztus 24-éig a könyvtár nyit-
vatartási ideje alatt!

VMKK AUGUSZTUSI PROGRAMOK
(4400 NYÍREGYHÁZA, SZABADSÁG TÉR 9.)

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

tóterem (Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

4 for Dance és Szabó Ádám elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 6. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

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

za, Szabadság tér 9.).

TAGINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI:

Gyermekfelügyelet a Butykai Közösségi Házban
Kézmûves foglalkozások, társasjátékok, meseolvasás,

benti mozgásos játékok 5–10 éveseknek.
Idõpont: 2021. július 26–augusztus 13. A gyermekek

felügyeletét 9.00 és 12.00 óra között – maximum 3 óra
idõtartamig – biztosítjuk. Bõvebb információ és idõpont-
foglalás: 42/726-045 Helyszín: Butykai Közösségi Ház
(Butyka, Benkõ I. u. 1.).

Borbányai kézmûves tábor
Idõpont: 2021. augusztus 2-6.
Bõvebb információ: 20/350-9186, borbanya@vacimuv.hu
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza,

margaretta utca 50.).

Gyermekfelügyelet az Alvégesi Mûvelõdési Házban
Kézmûves foglalkozások, társasjátékok, meseolvasás,

benti mozgásos játékok 5-10 éveseknek.
Idõpont: 2021. augusztus 4-25. A gyermekek felügye-

letét 8.00 és 12.00 óra között – maximum 3 óra idõtarta-
mig – biztosítjuk. Bõvebb információ és idõpontfoglalás:
42/462-400 Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregy-
háza, Honvéd u. 41.).

Pál Gyula emlékkiállítás
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Pál Gyula Terem. (4400 Nyíregyháza, Vay

Ádám krt. 18.)

Nyári tárlat– a megyében élõ hivatásos képzõmûvé-
szek közös tárlata

A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria. (4400 Nyíregy-

háza, Selyem u. 12.)

Normantas Paulius kiállítás
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria, földszinti kiál-

lítóterem (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

Jósavárosi Napok
Idõpont: 2021. augusztus 13-14.
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (4400 Nyíregy-

háza, Ungvár sétány 33.).
Best of válogatás a Sóstói Nemzetközi Éremmûvészeti

és Kisplasztikai Alkotótelep gyûjteményébõl
Idõpont: 2021. augusztus 17. 16:300
A tárlat szeptember 18-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza, Se-

lyem u. 12.).

VÁLASSZ, OLVASS, SZELFIZZ!
címmel városi fotópályázatot hirdetünk

6-16 éves korig.
Készíts szelfit kedvenc könyveiddel!
Az alkotásodat küldd be nagy felbontású képfile for-

mátumban e-mailben könyvtárunkba az mzsk.gyer-
mekkonyvtar@gmail.com címre!

A verseny egyéni, amelyen legfeljebb három mû-
vel vehetsz részt.

A pályamunkák elküldése során kérjük, tüntesd fel:
nevedet, életkorodat, osztályodat, iskolád nevét, lak-
címedet, e-mail címedet, telefonszámodat!

Az alábbi linken található nyilatkozatot is kérjük
csatolni: http://www.mzsk.hu/wp-content/uploads/
Nyilatkozat-és-hozzájárulás-16-éven-aluli-érintet-
teknek1.docx



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

HELYTÖRTÉNET

2021. JÚLIUS 30.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: dr. Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos, Trifonov Éva
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/686-5553, 70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 56 500

Terjeszti: Lapposta, lapterjesztõ Kft.
Terjesztési reklamáció, info@nyiregyhazitv.hu

csak Napló-ügyben: telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

SZÁZ ÉVE A FRADI ELLEN 1.
A sorozat jelen írását egy Leviczky Zoltántól kapott

kép ihlette. A százéves, de még mindig tökéletes álla-
potú képet Károlyi István fényképész készítette. A hátol-
dalon egy feliratban örökítették meg az utókornak, hogy
a képen az NyTVE csapatának az a 11 játékosa látható,
akik a már ekkor nagyhírû Ferencváros csapata ellen
játszottak egy bemutató mérkõzést. Szerencsére a csa-
pat krónikása a dátumot is rögzítette, így már csak a
Nyírvidékben kellett bízni, hogy nem felejtettek el tu-
dósítani a mérkõzésrõl. A lapban ezúttal sem kellett csa-
latkoznom!

Már napokkal elõtte beharangozták, hogy „Magyar-
ország többszörös bajnokainak egyik csapata” lesz az
ellenfele a Nyíregyházi Torna és Vívó Egylet játékosai-
nak. Igyekeztek megnyugtatni a közönséget, hogy a nép-
szerû Fradinak bár nem az elsõ csapata látogat a város-
ba, de a harmadik, a negyedik, sõt az ifjúsági csapata is
olyan erõs, hogy „nívós, tartalmas, ambíciós játékkal
fogja meglepni” a meccsre kilátogatókat. A cikkíró re-
ményei szerint olyan játékot fognak produkálni, „mely-
hez hasonlót még nem volt alkalma közönségünknek
szemlélhetnie”. (Úgy látszik, hogy az egy évvel koráb-
bi, MTK elleni mérkõzésrõl már elfelejtkezett a tudósí-
tó, pedig akkor azt a csapatot nevezték „világhírûnek”,
a játékosait pedig a „futball mûvészeinek”.) Hálásak is
lehetnek a klub elnökségének, hogy egy ilyen mérkõ-
zést sikerült lekötniük.

A második felvezetõ írásban tovább fokozták a FTC-

vel szembeni elvárásokat: remélik, hogy a vendégcsa-
pat játékosai bemutatják „az igazi footbal játék szépsé-
geit, azt a footbal játékot, amely annyi dicsõséget, ba-
bért szerzett a magyar sportnak”. Sõt, elvárják, hogy
„amikor magokra veszik azt a szimbolikus zöld fehér
dreszt, elõdeiknek hírneve, dicsõsége lebegjen szemök
elõtt s olyan játékot mutassanak, mely nemcsak elõde-
ikhez méltó, hanem városunk sportszeretõ közönségé-
nek emlékében maradandó nyomot hagyjon hosszú
idõkre”. Ezek után bizonyára sokan várták már, hogy
1921. május 15-én, pünkösd elsõ napján az NyTVE sport-
telepén felhangozzék a kezdõ sípszó!


