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Fucsovics Márton jó formában van

FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Pályafelújítás
több szakaszon

Megvan Marci
harmadik sikere

DEBRECEN, MÁTÉSZALKA. Mától
elkezdődtek a vasútvonalak
karbantartási munkái a Debrecen–Mátészalka
vonalon.
Nyírbátor és Mátészalka között augusztus 24-től 31-ig,
Apafa és Nyírbátor között
pedig szeptember 1-jétől október 11-ig tartanak a munkálatok: kicserélik az elavult
betonaljakat, síneket, váltókat, valamint átépítenek több
vasúti átjárót. A MÁV felhívja az utazók figyelmét, hogy
a csatlakozásokról, a pontos
menetrendről és menetidőről
tájékozódni online felületeiKM
ken lehet. /4. 

SPORT. Újabb, harmadik mérkő-

zését nyerte meg vasárnap Fucsovics Márton. A világranglistán jelenleg 84. magyar játékos
New Yorkban az ATP 1000-es
tornán a főtábla első körében a
szintén a selejtezőből érkezett
szlovákiai Gombos Norbert ellenfele volt. Korábban kétszer
találkoztak, mindkétszer Marci
nyert. Most is így történt, az
első szettet 36 perc alatt 6:3-ra
húzta be Fucsovics, a második
több mint egy óráig tartott, ezt
6:4-re nyerte Marci, és várhatja
a következő mérkőzést. Ezen
már a legjobb tizenhat közé jutás lesz a tét.
KM

Nem gyógyul
a százéves seb

Az emlékhely átadásán a Debreceni Népi Együttes és a Geszterédi Néptánccsoport közös tánca 

Aranyszablya emlékhely – a helyi közösséget és a nemzeti összetartozást erősíti.

FOTÓ: SIPEKI PÉTER

lékünnepségen Rácz János, a
Geszterédi Aranyszablya Társaság elnöke emlékeztetett:
1927 májusában egy egyszerű
bojtárgyerek, Balázs János legeltetés közben bukkant rá a
honfoglalás kori sírra, amelyből több mint száz régészeti
lelet került elő, s az aranyveretekkel díszített szablya és hüvelye alapján ma már bizonyí-

tott, hogy az Árpád-ház egyik
fejedelmét temették a geszterédi homokpusztába. A sír
kincseit (aranytárgyak, szablyaveretek, csatok, övveretek,
lószerszámok) a nyíregyházi
Jósa András Múzeum őrzi.

„Itt nyugodott a
honfoglalás kori névtelen Árpád-házi fejedelem, mellette
rangját jelző aranyszablyája. Dicsősége fényesebb volt

minden aranynál” – olvasható
azon az emlékoszlopon, amelyet a geszterédi Aranyszablya
emlékhely felavatása keretében szombaton ünnepélyes
keretek között leplezett le a
település és a megye önkormányzata, valamint a Geszterédi Aranyszablya Társaság a
Nyíritag szívében. A kulturális
műsorokkal színesített em-

Határsértő
az Állomás téren

Épül a Tisza–Túr-árapasztó

GESZTERÉD.

NYÍREGYHÁZA. Sok
magyart
nem vitt rá a szív s a lélek, hogy
hűségesküt tegyen a Trianonnál létrehozott utódállamokra. Súlyos árat fizettek ezért:
a családjaikkal együtt arra
kényszerültek, hogy elhagyják őseik földjét, és a csonka
Magyarországra menekülve
vasúti vagonokban kezdjenek
új életet. Erre is emlékezünk
a dr. Tilki Attila országgyűlési
képviselővel folytatott beszélgetésben, kitérve arra is, hogyan lehet s kell kezelni a Trianon ejtette sebeket. A nehéz
kérdések mellett nagy pillanatokat is felidézünk, keresve
azt: miként lehet elérni, hogy
a világ végre hajlandó legyen
tárgyilagosan szembesülni a
hazánkat ért jogtalanságokKM
kal. /8. 

A cikk a 3. oldalon
folytatódik

Mozi a téren
A VIDOR programjaiból
az idén sem maradhat ki
a mozi: a téren esténként
jobbnál jobb filmeket vetítenek.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Devizaárfolyam
(2020. 08. 19.)

Pénznem

árfolyam

változás

Euró

349,64

-0,28

USA-dollár

292,81

-0,92

Svájci frank

324,48

-0,12

Angol font

387,80

+0,87

Román lej

72,22

-0,16

Ukrán hrivnya 10,71

-0,06

Horvát kuna

46,41

-0,06

Lengyel zloty

79,70

+0,09

A munkálatok során 18
kilométer hosszban új
tározótöltést építenek.

NYÍREGYHÁZA. Elfogtak egy ukrán állampolgárt a napokban
Nyíregyházán.
A férfinál nem voltak okmányok, sem személyazonosságát, sem a Magyarországon
való jogszerű tartózkodását
nem tudta igazolni. Idegenrendészeti eljárás indult vele
szemben. 
KM

Az
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság konzor-

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG.

ciumának megbízásában épülő, a Széchenyi 2020 programban megvalósuló tározót a
Fehérgyarmatot és a magyar–
ukrán határ mellett fekvő Tiszabecset összekötő 491-es
főút északnyugati oldalán, 17
négyzetkilométeres területen

TISZABERCEL. –

Úgy gondolom,
a tiszai nyaralóhajózás beváltotta a hozzá fűzött előzetes
reményeket, van mozgás a
tiszaberceli kikötőben, használják a hajókat a turisták,
akik közt voltak már németek is. A turisták kikötnek
nálunk, pihennek, kerékpároznak, itt alszanak Tiszabercelen – értékelt Szántó Zsolt,
a település polgármestere. A
tiszabercelin kívül a timári kikötő is elérhető. /4. 
KM

A tartalomból

Kelet-Magyarország
4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. 
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Dr. Tilki Attila 

Vasárnap délután
megtelt szurkolókkal a
MŰvész Stúdió.

Minden évben
azt gondoljuk, hogy nem lehet
felülmúlni a Nyírségi Limerickbajnokság döntőjét – és minden évben kiderül, hogy mégis... A VIDOR Fesztivál egyik
legvidámabb eseménye a finálé, amely, a hagyományokhoz
híven, ezúttal is tartogatott
NYÍREGYHÁZA.

A győztesek: Zomborszki István, Kovács Pál és felesége  FOTÓ: SIPEKI PÉTER

meglepetéseket. A résztvevők egy idő után a könnyeiket
törölgették – természetesen
nem bánatukban. Kuthy Patrícia, Nyomtató Enikő, Demeter
Anna és Illyés Ákos parádés
alakítást nyújtottak a döntőben, amelyet egyéni kategóriában a nyíregyházi Zomborszki
István, csapatban a zajtai Kovács Pál és felesége nyert meg.
(A fináléról részletesen keddi
számunkban olvashatnak.) /5.
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FOTÓ: KM-ARCHÍV

Parádés alakítások,
könnyek a nézőtéren

Nyaralóhajók
a tiszai kikötőben

VIDOR Fesztivál5. oldal
Sport
9., 10., 11. oldal
Kultúrtipp12. oldal
Fókuszban8., 14. oldal

építik meg, amelyben – egy
árhullám esetén – körülbelül
42 millió köbméter víz tározható – közölte az Országos
Vízügyi Főigazgatóság. A beruházás 35,9 milliárd forintba
kerül, a tervek szerint 2022
júniusára készül el. /3. 
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Aktuális 3

MAGYARORSZÁG

Emlékpark épült az ősi sírhelyen
Az 1. oldali cikk
folytatása
– Az örök Magyarország nem
csak kard és korona, jogar
és palást, nem csak az, amit
ilyenkor, ünnepnapokon hatalmasnak látunk, a történelmet ugyanis millió és millió
ember csöndes szolgálata
formálta. Akik nemcsak önmagukkal törődnek, hanem
másokat is segítenek, mind
az örök Magyarországot építik! – utalt Áder János köztársasági elnök augusztus 20-án
elhangzott beszédére Rácz
János, rámutatva: egy vérből
valók vagyunk, s mindannyiunknak van feladata, összefogással, kitartással, egymást
segítve pedig garantált a siker.
– Fontos, hogy a szellemi,
kulturális kincseinket ne rej-

Az emlékhely erősíti a közösségi és a nemzeti összetartozást 

tegessük, hanem osszuk meg
másokkal, hogy mindenki
gazdagodhasson
belőlük,
általuk! A Geszteréden létrehozott honfoglalás kori emlékhely nem csupán a múltnak állít emléket, hozzájárul
ahhoz, hogy a jelenkori generáció utat mutathasson vele
a jövő nemzedékének – tette
hozzá a Geszterédi Aranyszablya Társaság elnöke.

lék(hely)et állítsanak. Mint
mondta, fontos üzenetet hordoznak a múltbéli tárgyak,
éppúgy szimbolizálják a jó
és a rossz küzdelmét, az erőt,
mint a védelmet és az igazságot.
– Másokért jót tenni az
egyik legnemesebb emberi cselekedet, a társadalmi
összetartozás
alapszövete.
A Geszterédi Aranyszablya
Társaság tagjai ennek szellemében munkálkodnak, s látják el feladataikat. Geszteréd
szülötteként és lakójaként
egyaránt büszke vagyok rá,
hogy közös erővel, nagyot
álmodva, sikerült maradandót alkotnunk az emlékhely
létrehozásával – értékelt Kemény József, a társaság alapító tagja, majd Steve Jobst
idézte: „Nem az számít, hogy
a leggazdagabb ember legyek

Üzen a múlt
A házigazda település első
embere, Szabó József polgármester azt taglalta, miért
szívügye Geszteréd önkormányzatának, lakosságának
valamint a 2015-ben létrehozott Aranyszablya Társaságnak az, hogy a világhírű
szablyának és a vele együtt
felszínre került gazdag honfoglalás kori leleteknek em-

A honfoglalás kori
emlékhely nem
csupán a múltnak
állít emléket
RÁCZ JÁNOS

FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Közös
kiállítás
Havasi Dóra
Zita grafikusművész, H. Németh
Katalin grafikusművész és
Zagyva László
szobrászművész, Nyíregyháza 2019. évi
képzőművészeti
ösztöndíjasainak kiállítása
nyílt meg szombaton a Pál Gyula Teremben.
 FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Épül az új árapasztó tározó
gyarmatot és a magyar–ukrán határ mellett fekvő Tiszabecset összekötő 491-es
főút északnyugati oldalán 17
négyzetkilométeres területen
építik meg, amelyben – egy árhullám esetén – körülbelül 42
millió köbméter víz tározható.
A tározó és a hozzá kapcsolódó létesítmények megépítése mellett kialakítják az
üzemeltetéséhez kapcsolódó
infrastruktúrát, fejlesztik a
hírközlési, vízrajzi-monitoring és vízgazdálkodási létesítményeket, magasépítményi rekonstrukciót végeznek
és eszközöket vásárolnak. A
munkálatok részeként 18 kilométer hosszban új tározótöltést építenek, több zsilipet
és szivattyútelepet alakítanak
ki, 7 kilométeren a meglévő

Elkezdődött a Tisza–Túr
árapasztó tározó építése.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG.
A
száz százalékban európai
uniós és hazai támogatásból
épülő, csaknem 35,9 milliárd
forint értékű beruházás a Felső-Tisza magyar–ukrán határhoz közeli szakaszán járul
hozzá a nagyobb árvízi biztonsághoz – közölte a projekt
kommunikációjáért
felelős
társaság az MTI-vel.

Komplex vízgazdálkodás
A Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság konzorciumának megbízásában épülő,
a Széchenyi 2020 programban
megvalósuló tározót a Fehér-
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töltéseket fejlesztik. Helyi védelmi központ, új gátőrház és
védelmi raktár épül, a térségi
vízrendszer rekonstrukciója
során pedig több mint 46 kilométeren a csatornahálózat
medertisztítását és iszapolását is elvégzik. A közlemény
kitért arra, a tervezett létesítmények komplex vízgazdálkodást tesznek lehetővé,
vagyis nemcsak a víztöbblet
kezelését, hanem a vízhiányos
időszakok hatékony csökkentését egyaránt segíteni fogják;
a tervezett vízpótlás során a
beemelendő vízhozamot például napenergiára épülő szivattyútelep fogja biztosítani.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése programhoz tartozó
beruházás a tervek szerint
2022 júniusára készül el.  MTI

40

30

20

10

5

a temetőben. Az számít, hogy
valami csodálatosat alkottunk.”
Ünnepet varázsolnak
„A hagyomány nem más,
mint a halottak élő hite”
– idézte fel J. Pelikan gondolatait a beszédében Nagy
Bercel, a Köztársasági Elnöki
Hivatal igazgatója, aki méltatta a sírhelynek emlékhelyet
állítók erőfeszítéseit.
– Korunk egyik népbetegsége az elmagányosodás, a családok széthullása, hagyományaink megfakulása. Ezekkel
a problémákkal szemben,
a magyar társadalom lelki
egészségvédelme érdekében
is sokat tesz a Geszterédi
Aranyszablya Társaság és a
település önkormányzata azzal, hogy erősítik a közösségi
és nemzeti összetartozás ér-

Röviden

Támogatás
az iskolakezdéshez

zését, ünnepet varázsolnak
a hétköznapokba, ápolják a
hagyományokat, és fényes,
lobogó fáklyaként adják tovább kulturális kincseiket az
utókornak – mondta Nagy
Bercel.
Dr. Simon Miklós ország
gyűlési képviselő és Seszták
Oszkár, a megyei közgyűlés
elnöke szintén elismerően
szólt a közös cselekvés eredményéről, a honfoglalás kori
magyar ősöknek, a fejedelemnek emléket állító parkról, ahol a sírhelyet a mondai
vezérek – Álmos, Előd, Ond,
Kond, Tas, Huba, Töhötöm
– életnagyságnál nagyobb
méretű, tölgyfából faragott
szobrai veszik körbe. Az
emlékhely külső körébe az
Aranyszablya Társaság tagjai
hét tölgyfát ültettek a hét ősmagyar törzs tiszteletére.  PI

BUDAPEST. A sajtóban elterjedt
téves információval szemben az iskoláknak kiküldött
protokoll szerint a tanórákon
nem előírás a másfél méteres
védőtávolság megtartása.

Zsúfolt helyeken maszkban
Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással,
ha a padok között biztosított
a nagyobb távolság. Az intézkedési terv a közösségi terek
(például a folyosó) esetében
hangsúlyozza a távolságtartás fontosságát, mivel ott a
különböző osztályba járó tanulók is keveredhetnek egymással.

ILLUSZTRÁCIÓ: MW

NAGYKÁLLÓ. Mint minden évben, így idén is tanévkezdési
támogatással könnyít a szülők kiadásain a nagykállói önkormányzat. A beiskolázási
támogatást szociális rászorultsági feltételek vizsgálata
nélkül nyújtja azoknak a nappali tagozatos tanulóknak,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülnek, illetve nagykállói
állandó lakóhellyel rendelkeznek. A kérelmeket egészen
november 30-áig lehet beadni
az önkormányzatnál. A formanyomtatvány a város honlapjáról letölthető. 
KM

Pótolni kell a fogyó
vérkészletet
IBRÁNY. „Neked csak húsz perc,
másnak maga az élet” szlogennel kéri a véradók segítségét a
Magyar Vöröskereszt. Ibrányban az Ibrányi László Művelődési Központban augusztus
28-án, pénteken 8 és 12 óra között fogadják az önkéntes vér
adókat. Kérik, hogy személyi
igazolvánnyal, lakcímkártyával és tajkártyával jelenjenek
meg a helyszínen. 
KM

Lobogó fáklyaként
adják tovább kulturális kincseiket
az utókornak
NAGY BERCEL

Két napig tart
az ásványbörze
NYÍREGYHÁZA. Immár 34. alkalommal rendeznek nemzetközi ásványbörzét Nyíregyházán. A különleges ásványok
és kőzetek standjait a Váci
Mihály Kulturális Központban állítják fel szeptember
5–6-án. Szombaton 10 órától
nyit a vásár, 18 óráig tart nyitva, vasárnap 9 óra és 16 óra
között lesz nyitva a börze. KM

A tanórán nem előírás
a védőtávolság tartása
A tanórákon nem kell
tartani a másfél méteres távolságot.

Tanszervásár

A közösségi terekben a szociális távolság megtartása a
létszám korlátozásával (például a csengetési rend eltérő
megállapításával), a közösségi terek felosztásával valósítható meg. Ahol ez nem biztosítható, ott javasolt a maszk
viselése a felső tagozatos és
középiskolás tanulóknak. A
kiadott ajánlást értelemszerűen az adott intézmény helyi
sajátosságai szerint kell alkalmazni.
A szülők felelőssége, hogy
olyan gyermeket ne engedjenek óvodába, iskolába, akinél
betegségre utaló jeleket észlelnek, továbbá segítsék elő
otthon is az alapvető higiéniai
szabályok (például köhögési
etikett) betartását – közölte az
Emberi Erőforrások MinisztéKM
riuma. 

Csodatáska
az iskolakezdéshez

Tóth Andrásné 

FOTÓ: KM-ARCHÍV

NYÍREGYHÁZA. Csodatáska néven indított országos iskolatáska- és tanszergyűjtést a
CsodaCsoport Alapítvány és
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 85 gyűjtőponton várják
az írószerekkel, füzetekkel
megtöltött iskolatáskákat. Az
akciót készpénzzel is lehet
segíteni, az összegből szintén
tanszercsomagokat vásárolnak majd a legszegényebb településeken élő gyerekeknek.
Nyíregyházán a szeretetszolgálat Arany János utca 7. szám
alatti irodájában fogadják a
felajánlásokat hétfőn 14–17
óra között – tájékoztatott Tóth
Andrásné, a nyíregyházi csoKM
port vezetője. 

Kelet-kvíz
Hol áll a vízbe fulladt kislányról
mintázott Zsuzsi-szobor?
a) Tiszabecs
c) Penyige
Egy bő hét múlva megtelnek az üres tantermek

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

A helyes megfejtés lapunk mai
számában.
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