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KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG

Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kom-
munikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A tu-
risztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már
10. alkalommal került sor, ahol a szakma minden szeg-
mense képviseltette magát. Ezúttal rekordszámú, 59 ne-
vezés érkezett a meghirdetett versenyre, köztük a Nyír-
egyházi Turisztikai Nonprofit Kft. „Szívek városa” címû
pályázata. A Településmarketing kategóriában, a megtisz-
telõ második helyért járó díjat Mogyorós Judit, a Nyírség
Turizmusáért Egyesület elnöke vette át.

Az égi áldás mostanság nem esõcseppek, hanem elismerések formájában érkezik
a városra, megérdemelten. Az idén jubiláló Cantemus fiatal csapata ezúttal
Svájcban öregbítette meglévõ világhírét (ld. képünkön és a 12. oldalon). Az
önkormányzat a példás borbányai rekultivációért kapott díjat, a turisztikai
csapatot a kreativitásért ismerték el (részletek a címlapkép alatt és felett). S ha
tovább lapoznak, sikeres középiskolásról és csodálatos anyáról egyaránt találnak
olvasnivalót – egyebek mellett.

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT NYERT VÁROSUNK
A borbányai hulladéklerakó kármentesítése innovatív
fitoremediációs technológiával címû projektjével Nyír-
egyháza önkormányzata nyerte a Professional Hun-
gary Kft. által meghirdetett Greennovációs Nagydíj
pályázat Hulladékkezelési kategóriájának nagydíját.
 
Az elismerést a több mint 160 ezer négyzetméteren

megvalósított egyedülálló környezetkímélõ technológia
kidolgozásáért és megvalósításáért nyerte a város, melyet
a borbányai hulladéklerakó kármentesítésénél alkalmaz-
tak. Mint ismert, az egykori Eletót beszennyezve a terület
illegális hulladéklerakóként mûködött az 1960-as évektõl.

Több mint félmillió köbméter, jórészt ismeretlen eredetû
és fajtájú szemetet raktak le itt évtizedeken keresztül. A
felhalmozódott szennyezõdés a felszín alatti vízkészletet
is veszélyeztette, és komoly kockázatot jelentett a környék
lakói számára is. Ennek ellenére 2010-ig az akkori város-
vezetés nem tudott mit kezdeni a helyzettel, és képtelen
volt a város és az itt élõk érdekeinek érvényesítésére.

– A díj, amelyet elnyertünk, azt igazolja, hogy jó utat vá-
lasztottunk ennek a környezeti problémának a megoldására
– mondta lapunknak dr. Kovács Ferenc polgármester. Az
elõzmények igen kuszák, mindenféle ingatlanspekuláció
indult el anno, egy meghatározott vállalkozói körben, akik

felvásárolták az ottani területeket. „Vajon miért?” – kérdez-
hetjük, hiszen ez egy szennyezett terület volt, szinte érték
nélküli. Netán azért, hogy tovább adják majd az önkormány-
zatnak jelentõs haszonnal? Nekünk az volt az érdekünk, hogy
ez a helyzet minél elõbb megoldódjon, ehhez megnyertünk
a rekultivációra egy 1,5 milliárdos pályázatot. De egy kisa-
játítási eljárás keretében, el kellett érni, hogy az ingatlanok
a város tulajdonába kerüljenek. Ha ezt a feladatot nem haj-
tottuk volna végre, elesünk egy száz százalékban támoga-
tott EU-s forrástól, és a város kasszájából kellett volna elven-
nünk 1,5 milliárd forintot. Gondoljanak bele, ez a pénz mi
mindenre elegendõ fejlesztést jelent ma.

Fo
tó

: C
an

te
m

us



2015. ÁPRILIS 17.2

NAPRÓL NAPRA A HÉT

R é s z l e t e k  é s  k é p e k :  n y i r e g y h a z a . h u

ÁPRILIS 11., SZOMBAT

BABGULYÁS A RÁSZORULÓKNAK
900 adag ételt osztott ki a rászoru-

lóknak és hátrányos helyzetû családok-
nak Nyíregyházán a Magyarországi
Evangélikus Egyház. A karitatív ételosz-
tásban részt vett Prõhle Gergely, nem-
zetközi és európai uniós ügyekért fele-
lõs helyettes államtitkár is.

PIAC: TETÕ ALÁ BURKOLAT

NINCS ÚJ REKTOR A FÕISKOLÁN

SEGÍTSÉG A 9 GYEREKES CSALÁDNAK

Folytatódik a Búza téri piac felújítá-
sa. Május végéig a szabadpiaci terüle-
tet burkolják le, a 2500 négyzetméte-
res területre 23 és fél millió forintot
költenek. A munkálatok ideje alatt az
árusok a piaccsarnok elõtt, illetve a
Búza téri parkolóban kapnak helyet.

Tavaly októberben még a Búza téri piac
szabad elárusítóhelyének a fedése készült.
Most az ez alatti rész burkolását kezdik
el, összesen 2550 négyzetméteren. A piac
fejlesztésének ez már a harmadik üteme,
a munkálatok még 2013-ban indultak a pi-
accsarnok épületének korszerûsítésével.

közlekedési útvonalakat is kijelölik. Ezzel
a tervezett 338 elárusítóasztalt négy jól
áttekinthetõ szektorrá fogják osztani –
mondta el Szalai István, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. mûszaki igazgatója.

ZAVARTALAN MÛKÖDÉS

A munkálatok ideje alatt az árusokat, a
tavalyi évhez hasonlóan, ideiglenesen a pi-
accsarnok elõtt, illetve a szemközti (nem-
régen újraaszfaltozott) parkolóban helye-
zik el.

– A piaccsarnok elõtti területen a zöld-
ség- és gyümölcsárusok lesznek majd meg-

Az eddigi, közel 310 millió forintos be-
ruházás meghozta az eredményét, a piaci
árusok száma 10 százalékkal emelkedett
és jelentõs forgalomnövekedés is történt.

Most a szabadpiaci burkolással folyta-
tódnak a munkálatok, az elárusítóhely esz-
tétikus, könnyen takarítható és egyszerû-
en javítható térkõ burkolatot kap.

ÁTTEKINTHETÕ RENDSZER

– A 2550 négyzetméteres terület külön-
bözõ színekbõl fog majd összeállni: szür-
ke homokszínû és barna színekbõl, amik
azon túl, hogy esztétikailag kellemesebb
látványt nyújtanak, az árusok helyét és a

találhatóak, a szemközti Búza téri parko-
lóban pedig a virág- és palántaárusokat
tudjuk elhelyezni. Az elkövetkezendõ két
hónapban folyamatosan és zavartalanul
folyhat az árusítás – emelte ki Kovalecz
Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. Piac- és
vásártér üzemeltetési irodavezetõje.

A munkálatok várhatóan május végére
befejezõdnek, a beruházás 23,5 millió fo-
rintba kerül. Ezzel nem ért véget a fejlesz-
tések sora. A következõ ütemben a Búza
téri piaccsarnok kapcsolódó területrészei-
nek helyreállítását végzik majd el, valamint
a parkolóbõvítés, -fejlesztés szerepel a ter-
vek között, melyet még az idén szeretné
megvalósítani a NYÍRVV Nonprofit Kft.

ÁPRILIS 10., PÉNTEK

TAVASZI KONCERT
Népzenei dallamokkal és operett-

slágerekkel bûvölte el a közönséget a
Szabolcsi Koncert Fúvószenekar a
VMKK-ban. Felléptek a mûvészetis di-
ákok, a Tûzmadarak és a Szabolcs Nép-
táncegyüttes is. A felvételt késõbb mû-
sorára tûzi a Nyíregyházi Televízió.

ÁPRILIS 10., PÉNTEK

ROMA CSALÁDI NAP
Családi napot szervezett a Sója

Miklós Általános Iskola a Huszárte-
lepen. A Nemzetközi Roma Nap al-
kalmából focimérkõzéseket, táncver-
senyt és utcabált szerveztek, ahova
meghívást kaptak a Keleti lakótelepi
romák is.

ÁPRILIS 11., SZOMBAT

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
Ingyenes gépjármû- és kerékpár-átvizs-

gálással egybekötött családi napot rende-
zett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság és a Baleset-meg-
elõzési Bizottság. A Nyír Plaza parkoló-
jába a gyerekeket is várták, ahol játékos
vetélkedõn tehették próbára tudásukat.

ÁPRILIS 11., SZOMBAT

POSZTOLJ VERSET!
A Magyar Költészet Napja alkalmá-

ból ebben az évben is meghirdették a
Posztolj verset az utcára! akciót. A líra
kedvelõitõl azt kérték, hogy április 11-
én az utcákon az oszlopokra, buszmeg-
állókba és a munkahelyi irodaablakok-
ra ragasszanak verseket.

ÁPRILIS 14., KEDD

EGY KIS HAZAI
A Filharmónia Magyarország Szezon-

bérleti hangversenyén nagy sikerû kon-
certet adott a Szabolcsi Szimfonikus Ze-
nekar „Egy kis hazai” címmel. A nyíregy-
házi születésû Kovács László karmester
zongorajátékával is elkápráztatta a közön-
séget, miközben a zenekart vezényelte.

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP

KITELEPÍTETTEKRE EMLÉKEZTEK
Felvidékrõl kitelepítettekre emlékez-

tek a hét végén, arra, hogy a Benes-dek-
rétumok rendelkezése szerint 1947-ben
elindult az elsõ, elûzötteket szállító vo-
nat Magyarország felé. A csehszlovák–
magyar lakosságcserével, magyarok tíz-
ezrei települtek át hazánkba.

A három jelölt  közül – dr. Onder Csa-
ba, dr. Sikolya László és Vassné dr. Fi-
gula Erika – elsõ körben senki sem kap-
ta meg a szenátus ülésén a szükséges 9
támogató szavazatot a rektorjelöltség-
hez. Ezután újabb szavazásra került sor,
már csak dr. Onder Csaba és dr. Sikolya
László nevével a szavazólapon, mely
szintén nem járt sikerrel, szavazat-
egyenlõség miatt (8-8). Újabb fordulóra
a szervezeti és mûködési szabályzat nem
adott lehetõséget, így a szenátus értesíti
a fenntartót arról, hogy a Nyíregyházi
Fõiskola újabb pályázat kiírását kezde-
ményezi.

Adományokat adott át Vassné Harman
Gyöngyi önkormányzati képviselõ annak
a rozsréti 9 gyermekes családnak, akiknek
az elmúlt héten leégett az otthonuk. A kép-
viselõ a gyermekjóléti szolgálat, az önkor-
mányzat és az iskola támogatásával tudott
segíteni. Az önkormányzat egyébként a
tûzeset után azonnal rendkívüli segélyt
utalt a családnak és lakhatási lehetõséget
is felajánlott, ám minden segítõ szándékot
továbbra is örömmel fogadnak.

A Nyíregyházi Fõiskola szenátusá-
nak hét eleji ülésén nem született
döntés arról, hogy július elsejétõl ki
töltheti be a rektori posztot.

A Nyíregyházi Fõiskola jelenlegi veze-
tõjének, professzor dr. Jánosi Zoltánnak
a mandátuma 2015 júniusában lejár. A
fõiskolát fenntartó Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma ezért írta ki a pályázatot a
munkakör betöltésére, melyre hárman je-
lentkeztek. A jelöltek közül a fõiskola sze-
nátusának van lehetõsége ajánlást tenni
a fenntartó minisztérium felé.

PINDUR-PANDÚROK
Hatodik alkalommal rendezte meg a

Pindur-Pandúr közlekedésbiztonsági és
bûnmegelõzési napot a Virág utcai tag-
intézmény,  ahol az ovisokat színes be-
mutatók és kerékpáros ügyességi verseny
is várta, melynek teljesítéséért vala-
mennyi csöppség „jogosítványt” kapott.

ÁPRILIS 15., SZERDA
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
márciusi közgyûlésén döntött a 2015-ös, idegenforgal-
mi és városmarketing szempontból jelentõs nagyren-
dezvények támogatásáról. A rendezvénysorozat szín-
vonalas megvalósítására több mint 30 millió forint áll
rendelkezésre városunkban. A nagyrendezvények so-
rát április 24-én a Helló Nyíregyháza nyitja, de idén is
lesz Gyermeknap, Tirpák Fesztivál, Krúdy Napok és
Városi Ovis Nap is.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Idén 10 kulturális nagyrendezvény költségeit fedezi a
város költségvetése, együttesen 31,5 millió forint támoga-
tást szavaztak meg a képviselõk. Dr. Ulrich Attila, Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere érdeklõdé-
sünkre elmondta, a 2015-ös nagyrendezvény-sorozat az
immár hagyományosnak tekinthetõ Helló Nyíregyházá-
val kezdõdik, amit 2011 óta minden évben megrendez-
nek. Idén még tovább bõvül a rendezvény programkíná-
lata. A tematikus utcák sora, a Tavasz, Mosoly, Kölyök
utcza kibõvül a Mûvészetek és Jövõ utczával. Az idei
meglepetés pedig a Piramis együttes esti nagykoncertje
lesz. (Részletek a 6. oldalon.)

FÓKUSZBAN A GASZTRONÓMIA

Az alpolgármester hozzátette, a városi rendezvények
során nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a kulturális
hagyományaink ápolására, valamint a gasztronómiai ér-
tékeink megõrzésére, így szinte minden programon meg-
jelennek majd hagyományos népi ételeink is. Nagy hang-
súlyt kapnak a város alkotó közösségei is, a Városnapi Prog-
ramsorozaton például bemutatkoznak majd a civilek, akik
a rendezvény második napján tirpák ízekkel, kézmûves
termékvásárral és iparmûvészeti bemutatóval várják a
nagyközönséget. A 2013-ban hagyományteremtõ szándék-
kal életre hívott Tirpák Fesztiválon idén szeptemberben
pedig a közönség megismerheti a hagyományos tirpák éte-
leket, a pucókát, a tengeri darával töltött káposztát, a por-
lós tésztát, valamint a tirpákok népi hagyományait is.

KIKAPCSOLÓDÁS A GYEREKEKNEK IS

A Városi Ovis Napnak idén a Sóstói Múzeumfalu ad
otthont. A tervek szerint a gyerekek  játékos formában – a
helyszín adottságainak megfelelõen – elmerülhetnek majd
a népi kultúrában, kézmûves foglalkozásokkal, a népi já-
tékok felelevenítésével ismerhetik meg elõdeink minden-
napjait. Az ovisokat a nap zárásaként a közkedvelt Alma
Együttes szórakoztatja majd. Az idei évben Nyíregyháza
városa második alkalommal csatlakozik az Ezer Lámpás
Éjszakája címû országos programsorozathoz, a gyermek-
nap alkalmával.

ZENE, TÁNC, KULTÚRA ÉS GASZTRONÓMIA
KEZDÕDNEK A VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

Helló Nyíregyháza! 2015. április 24.
Városnapi Programok – május 8-9.
Városi Ovis Nap  – május 28-29.
Gyermeknap, Ezer Lámpás Éjszakája – május 31.
Múzeumok Éjszakája – június 20.
Sunshine születésnap – augusztus 29.
Tirpák Fesztivál – szeptember 19.
Nyíregyházi Krúdy Napok – október 16-17.
Retro Fesztivál – december 11.
Évbúcsúztató rendezvények – november 30–decem-
ber 31.

Az alpolgármester arról is tájékoztatta lapunkat, hogy
a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyûjtemény és a Sóstói
Múzeumfalu a hagyományokhoz híven ismét részt vesz
a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatban.
Az idei programok a „Találkozás” jegyében zajlanak
majd. A város saját rendezvényei mellett támogatja a nyír-
egyháziak által kedvelt rendezvényeket is, így a Sunshine
születésnapot és a Retro Fesztivált is, amelyekre egy-egy
millió forintot szánnak. Az õszi idõszakból pedig kiemel-
kedik a városunk írójának születésnapjához kapcsolódó
Krúdy Napok címû rendezvénysorozat, mely kétnapos
megemlékezéssel, koszorúzással és irodalmi produkci-

ókkal idézi meg korát, tisztelegve születésének 137. év-
fordulója elõtt.

IDÉN IS LESZ SZÍNES VÁSÁRI FORGATAG

A karácsonyvárás jegyében az idei évben is színes forga-
tag várja majd Nyíregyháza belvárosában a helyieket és a
megyeszékhelyre érkezõket. A város fõtere külsejében és
programjaival is az ünnepvárás méltó helyszínévé válik is-
mételten. Az Évbúcsúztató rendezvénysorozat magába fog-
lalja az adventi programsorozatot, az ünnepi fénygyújtást, a
városházi Mikulást és a szilvesztert is. Dr. Ulrich Attila hang-
súlyozta, szeretnék, ha a városi nagyrendezvényeken nem-
csak az itt élõk, hanem az ide érkezõ turisták is élményekkel
gazdagodnának, hogy a színes programkínálat is hozzájá-
ruljon ahhoz, hogy visszatérjenek majd Nyíregyházára.

LESZ VIDOR FESZTIVÁL IS
Dr. Ulrich Attila elmondta, idén is lesz VIDOR Fesz-

tivál Nyíregyházán. Egyszerûen csak azért nincs fel-
sorolva a támogatott rendezvények között, mert az a
színház költségvetésében szerepel és a teátrum stábja
szervezi. Természetesen a város idén is támogatja a
rendezvényt, hiszen a fesztivál amellett, hogy orszá-
gosan is jelentõs kulturális rendezvény, tradíciónk szer-
ves része.

Nyíregyházán már évek óta hagyomány a Tirpák Fesztivál
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Április 18-án fél áron tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk a Nyíregyházi Állatpark látványosságait az uniós
fejlesztések napja alkalmából, amelyben a Magyaror-
szág uniós tagsága alatt megvalósult beruházásokra
hívják fel a figyelmet.

Szerzõ: Sipos Marianna

Az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja középpontjában ez-
úttal a Viktória-ház áll, mely alig egy év alatt készült el.
Az év végén átadott épület nemcsak építészetileg külön-
leges, hanem az itt található állatok is ritkaságnak számí-
tanak világszerte. Az egyedülálló attrakciót a park látoga-
tói december elejétõl tekinthetik meg.

Azt hiszem, egyáltalán nem természetes egy állatkert-
ben, ha az épületben sétánk során azt vesszük észre, hogy
felettünk egy lajhár piheni ki a fáradalmait, az meg még
ritkább, ha egy elröppenõ különleges madár „tiszteli” meg
a látogatót – mindezekkel számolnia kell azoknak, akik a
Viktória-házra kíváncsiak, ahogy én is tapasztaltam ezt
sétám során. Akit a Zöld Piramis ócenáriumának vízi vilá-
ga nyûgöz le, további élményeket szerezhet az új létesít-
ményben, hiszen itt az édesvízi  állatokat  bemutató
akvaterráriumban gyönyörködhet, ahol színpompás halak-
kal és ritka hüllõkkel nézhetünk farkasszemet dzsungel-
szerû környezetben.

Természetfilmekben gyakran látjuk a különbözõ kroko-
dilfajokat, mint gyilkos óriásokat. Bár hallottam már ma-
gam is a méreteikrõl, de csak testközelbõl látva döbben-
tem rá, milyen óriásiak és rémisztõek, ugyanis a Viktória
az otthona a park páncélos hüllõinek is. A kihalás szélén
álló kubai krokodil vagy a hatalmas mississippi alligátor,

FÉL ÁRON SZOMBATON, AKÁR A VIKTÓRIA-HÁZBA IS
bár békésen szundikált a kifutójában, de nem éreztem
késztetést, hogy megsimogassam... A ház további bizarr
külsejû  állatát sem kívántam babusgatni! A föld alatt rej-
tett életmódot folytató  csupasz turkálók, de még a söré-
nyes hangyász pár, vagy a velük együtt élõ halálfejes maj-
mocskák sem nevezhetõk házi kedvencnek.

ÁLLATMENTÉS, NÖVÉNYBEMUTATÁS

Bár fõként Dél-Amerika állat- és növényvilága látható,
találunk ázsiai és afrikai fajokat is, melyek közül jó né-
hány a kipusztulás szélén áll, ilyen például a szumátrai
tigris, melybõl összesen 400 egyed él a természetben. A
csíkos nagymacskával már 4 tigris alfaj látható a SóstóZoo-
ban. A ház nemcsak a különleges állatok, de a trópusi

növények gyûjteménye is, láthatunk sivatagi kaktuszokat,
ritka pálmaféléket, szebbnél szebb színben pompázó vi-
rágos növényeket, s kakaó- és kávécserje, banán-, narancs-,
citrom-, vanília-, ananász- és cukornádcserje is felfedez-
hetõ. Rácsodálkozhatunk azokra a növényekre teljes va-
lójukban, melyeket nap mint nap fogyasztunk, de termé-
szetes élõhelyén még sosem láttunk.

 
ÚJDONSÁGOK FOLYAMATOSAN

Gajdos László, az állatpark igazgatója arra is felhívta a
figyelmet, hogy ne csak az új létesítményt csodáljuk meg
a park látogatásakor, hanem azt a számos újdonságot is,
amelyet még azok sem láthattak, akik csak fél évvel ez-
elõtt jártak az állatparkban. Szinte a park egész területe
nyüzsög az állatkölyköktõl. Láthatunk itt ritka antilopbor-
jút, fehér tigris kölyköket, akik nemrégiben érkeztek az
állatkertbe. A hüllõoviban számtalan csöppség várja a lá-
togatókat, nem is beszélve a park szenzációjáról, a nem-
régiben született törpe vízilókölyökrõl.

Az ügyvezetõ azt is elmondta: a jó idõnek köszönhetõen
már az idén is népszerû volt a park, az ünnepi hétvégén
több mint tízezren látogattak ki. Arra is kitért, hogy ezzel
nem ért még véget a fejlesztések sora, hiszen nyáron adják
át a nagyközönségnek az Andok világát bemutató attrakci-
ót, mely szintén egyedülálló lesz a maga nemében. Ez a
beruházás a Sóstógyógyfürdõ fejlesztését célzó, száz szá-
zalékban támogatott 2,1 milliárd forintos pályázat része-
ként valósul meg. Ebbõl a projektbõl bõvülhetett korábban
a fókashow lelátója és jelentõs számban szaporodott a park
elõtti parkolók száma is, melyet megtölthetnek majd a szom-
bati, féláras napra látogatók a cikk alatti plakáton olvasható
programok csábításával is.

Csak testközelbõl döbbenünk rá, mennyire óriások
és rémisztõek a krokodilok
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

GYÓGYÁSZAT ÉS KÖZBIZTONSÁG SÓSTÓN
Jó ütemben halad a gyógyászati szárny építése Sós-

tón. Az élményfürdõ részeként egy teljesen új komp-
lexum fogadja majd a gyógyulni vágyókat. A biztonsá-
gos nyaraláshoz pedig a nemrégiben kihelyezett térfi-
gyelõ kamerák is hozzájárulhatnak.

Szerzõ: Sipos Marianna

Végéhez közelednek a Sóstó fejlesztését célzó, száz
százalékos támogatottságú, 2,1 milliárd forintos pályázat
munkálatai. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármes-
tere helyszíni szemlén tekintette meg nemrégiben az épü-
lõ új gyógyászati központ munkálatait, valamint az újon-
nan kiépített térfigyelõ kamerarendszert Ágoston Ildikó-
val, a térség önkormányzati képviselõjével, valamint rend-
õri elöljárókkal és a projektvezetéssel.

DERMESZTÕSZAUNA

A Sóstón sétálók is láthatják, hogy a nemrégiben felújí-
tott élményfürdõ mellett egy új 900 négyzetméteres épü-
letszárnyat alakítanak ki. A kétszintes épület tetején a
gyógyászati részleg, lent pedig a szaunák és medencék
segítik május végétõl a gyógyulást.

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója a helyszíni bejáráson elmondta: a fejlesztés ré-
szeként száraztorna-helyiséget, új orvosi rendelõt alakíta-
nak ki és lesz fizikoterápiás szoba is. Újdonság lesz a
Cryosauna vagy hidegszauna. A cégvezetõ hozzátette:
valamennyi eszköz új lesz, melyeket a projekt keretében,
21 millió forint értékben szereztek be.

A bejáráson elhangzott: a beruházástól azt várják, hogy

tovább emelkedik a vendégszám Sóstón. A gyógytu-
rizmusban rejlõ lehetõségeket minél jobban ki akarják
használni. Dr. Kovács Ferenc polgármester arra világított
rá, hogy a gyógyhelyek közül egyedi adottságú Sóstó, az
állatparkkal, a múzeumfaluval, az élményfürdõvel, olyan
programajánlatokat kínálhat az ide látogatóknak, hogy
több mint egy hetet is érdemes lehessen itt eltölteni. – Eh-
hez hiányzott eddig a gyógyászati infrastruktúra, amelyet
most megteremtünk, illetve hiányzik még egy nagy szál-
loda, melynek megvalósítása érdekében már számos
egyeztetés zajlott – emelte ki a városvezetõ.

KAMERÁKKAL ÓVJÁK SÓSTÓT

Az újabb sóstói fejlesztés részeként térfigyelõ kamerá-
kat is elhelyeztek a városrészben. Ennek a központja az
élményfürdõben van, de a 36 kamera képét a rendõrség is
figyelni tudja. A rendszer máris hasznosnak bizonyult,
rongálókat fogtak el a segítségével.

– Nagyon megkönnyíti a rendõri munkát az, ha egy te-
rületet elektronikai eszközökkel is figyelnek. Nem csupán
a tettenérések számát lehet így növelni, hanem a terüle-
ten megjelenõ forgalom nagyságát is fel lehet térképezni
– ezt már dr. Illés László alezredes, a Nyíregyházi Rend-
õrkapitányság kapitányságvezetõje mondta a sóstói bejá-
ráson.

OKOSTÁBLÁK SÓSTÓN
QR-kódos információs táblákat helyeztek el Sós-

tón. A városrész fejlesztését célzó projekt részeként,
az okostelefonnal vagy tablettel beolvasható vonalkó-
dok mögött, az
egyes település-
részeket leíró
információkat
találnak a láto-
gatók. A napok-
ban 17 táblát
helyeztek ki, de
továbbiakat ter-
veznek.

A bejáráson (balról jobbra) dr. Kovács Ferenc polgármester,
Farkas József rendõr dandártábornok, a Megyei Rendõr-
fõkapitányság megbízott vezetõje, dr. Illés László rendõr

alezredes, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje, Ágoston
Ildikó, a térség önkormányzati képviselõje és dr. Podlovics

Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója
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PROGRAMOK HIRDETÉS

IV. HELLÓ NYÍREGYHÁZA – HELLÓ VILÁG!
Idén negyedik alka-

lommal tölti meg Nyír-
egyháza belvárosát a vi-
dámság és a jókedv.
2015. április 24-én, pén-
teken reggel 9-kor közel
1000 középiskolás diák
felvonulásával kezdõdik
az idei program a Kos-
suth téren.

A turisztikai szezon-
kezdet alkalmával váro-
sunk közössége a legba-
rátságosabb arcát mutat-
ja az ország és a nagyvi-
lág számára. A rendez-
vény nyitányaként a világ
számtalan nyelvén hang-
zik majd el a „SZIA”, így
Nyíregyháza „határtala-
nul nagy” köszönéssel
üdvözli a világot – ezért
is kapta az idei rendez-
vény a „Helló Világ!” al-
címet.

Ismét megnyílnak te-
matikus „utczák”, idén
újabb különleges kínálat-
tal kibõvítve. Az össz-
mûvészeti esemény a
képzõmûvészet, a zene
és a tánc különbözõ meg-
jelenési formáival, helyi
alkotóközösségek per-
formanszaival mutatja be
városunk pezsgõ kulturá-
lis életét.

KÖSZÖNÉSÉRT
TALLÉR

A köszönésért idén is
tallérokat kaphatnak a
városlakók, amelyek be-
váltásával kreatív fajáté-
kokkal játszhatnak, de
várja õket ugrálóvár, a
Csi-hu-hu, mobil játszó-
ház, csillámtetoválás,
arcfestés is. Különleges
frizurákat készíttethet-
nek, valamint számítógé-
pes játékokon (X-Box,
Wii) tehetik próbára ké-
pességeiket.

SZIESZTÁTÓL
A KONCERTEKIG

A nagyszínpadon kora
délután (szieszta idejé-
ben) az idén 30 éves
Nyíregyházi Televízió
Szieszta címû kulturális
mûsorának felvétele zaj-
lik majd látványos pro-
dukciókkal, érdekes be-
szélgetésekkel.

Az esti nagy koncertet
a nyíregyházi Media-
noche együttes vezeti fel,
este héttõl pedig a máig
töretlen népszerûségnek
örvendõ Piramis zenekar
lép színpadra.

(További részletek a 7.
oldalon.)
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

OLVASÓVÁ NEVEL A GYERMEKKÖNYVHÓNAP
A „Hát milyenek az állatok?” címû megyei rajzpá-

lyázat eredményhirdetésével kezdõdött a 42. Megyei
Gyermekkönyvhónap rendezvénysorozata. Egy hóna-
pon keresztül a gyermekek olvasóvá nevelése kerül a
könyvtári programok középpontjába. Ebben az évben
minden téma az állatokról szól.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszön-
tõjében hangsúlyozta, nagyon fontos a gyerekekkel meg-
szerettetni a könyvet, az olvasást, mert ennek a mai világ-
ban már komoly konkurenciája az internet. Ezért is örül
annak, hogy a könyvtár ezt komolyan veszi, hiszen gye-
rekkorban kell megmutatni a könyvek értékeit.

A megnyitón Tóth Károly színmûvész (rímhányó)

Romhányi József verseivel szórakoztatta a megnyitó részt-
vevõit. Ezt követõen a Hát milyenek az állatok? címû
megyei rajzpályázat eredményét hirdették ki és átadták a
díjakat. Dr. Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár gyermekrészleg-vezetõje elmondta,
Sajdik Ferenc születésének 85. évfordulója adta az ötle-
tet, hiszen õ nagyon sok állatos könyvet illusztrált. Így idén
olyan írók és költõk lesznek a vendégek, akik mûveiben
az állat a fõszereplõ. A könyvtárosok úgy állították össze
a hónap programjait, hogy a 14 év alatti gyerekek mind-
egyike talál korának megfelelõ elfoglaltságot. Olvasással
kapcsolatos események nem csupán Nyíregyházán, ha-
nem a megye több településén várják a kicsiket. (Részle-
tes programok: nyiregyhaza.hu.)
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Napjainkban már nemcsak a fiatalok, hanem az
idõs korosztály közül is egyre többen töltik szabad-
idejüket a világháló elõtt. A közelmúltban megújult
nyiregyhaza.hu weboldalon nekik is szeretnénk infor-
mációkkal szolgálni, ezért egy új rovatot hoztunk lét-
re, „Idõskorúaknak” címmel.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Amellett, hogy színesebb, átláthatóbb, strukturáltabb és
információkban gazdagabb lett a nyiregyhaza.hu weboldal,
egyre népszerûbb is – több ezer látogatót tudhat magáénak
napról napra. Tudva, hogy az idõsek is nagy arányban ször-
föznek az interneten, Nyíregyháza weboldalán most már
külön rovatban olvashatnak a számukra érdekes, õket érintõ
történésekrõl. (A rovatcímet a fõoldalon, a felsõ menüsorban

NYIREGYHAZA.HU: NINCSENEK GENERÁCIÓS AKADÁLYOK
találják). Legyen szó a Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud? tudósítá-
sáról, az Idõsügyi Tanács legfrissebb híreirõl, a házi segítség-
nyújtásról, az ingyenes sportolási lehetõségekrõl, az egyhá-
zak hitéletének híreirõl, vagy éppen a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. idõskorúaknak szóló szolgáltatásairól, most már egy he-
lyen, tematikusan olvashatnak ezekrõl. A számítógép elõtt
ülve csak néhány kattintás és megszûnik a társadalmi elszi-
getelõdés veszélye. Nyiregyhaza.hu: Az idõskorúak tovább-
ra is aktív kapcsolatban maradhatnak a várost érintõ történé-
sekkel.

A nyugdíjas klubok-egyesületek ötleteirõl, gondola-
tairól, javaslatairól, témáiról, programjairól és az azok-
ról szóló rövid beszámolókat örömmel fogadjuk.

Küldjék el nekünk elérhetõséggel együtt a
naplo@nyiregyhazitv.hu címre.

A Váci Mihály Kulturális Központban 64 produkció-
val majdnem 200 fellépõ állt zsûri elé. Az idõsek vers
és próza, illetve ének, hangszer és tánc kategóriában
mutatták meg tudásukat.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Harmadik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a
Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud?-ot. Tavaly a mûvelõdési köz-
pont felújítása miatt elmaradt a rendezvény, idén viszont
már a megújult Váci Mihály Kulturális Központ adhatott
otthont a megmérettetésnek. A Nyugdíjas Ki Mit Tud?-ot
ünnepélyes keretek között nyitotta meg Nyíregyháza pol-
gármestere, aki a rendezvényen bejelentette: a városban
új programsorozatot szerveznek az idõsek számára.

– Elindítjuk a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadé-
miáját – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester –, amit
az önkormányzat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Ka-
rával közösen szervez. Korábban Budapesten már volt
ilyen rendezvény, amit most Nyíregyházán is megtartunk.

SZÍNES PALETTA

Az idei Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud?-on vers és próza,
illetve szólóének, kórus, hangszer és tánc kategóriában
mérték össze az idõsek tudásukat. Petneházyné Bugán

NYUGDÍJAS KI MIT TUD? NYÍREGYHÁZÁN
Magdolna, a Nyíregyházi Civil Fórum elnöke érdeklõdé-
sünkre elmondta, nagyon színes produkciókkal mérettet-
ték meg magukat az idõsek. A tánctól a tréfás jeleneten át
a szavalatig sok minden látható volt, sõt, olyan jelentkezõ
is akadt, aki saját költeménnyel állt zsûri elé. Az ez évi
vetélkedõn 190 fellépõ 64 produkcióval állt zsûri elé. A
Ki Mit Tud? legjobb produkcióit díjazták, kategóriánként

három díjat és különdíjakat is kiadtak, s a legkiválóbbak
felléphetnek a Helló Nyíregyháza! nagyszínpadán is. A
rendezvényen az idõseknek a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban vérnyomás- és vércukorszint-mérésre is lehetõ-
ségük nyílt.

„EMLÉKSZEL MÉG?”
Szerzõ: Bruszel Dóra

Nem csak a húszéveseké a világ – dúdoltam magam-
ban, miközben pénteken reggel, a Váci Mihály Kultu-
rális Központ üvegajtaján belépve, nyugdíjasok tucat-
jait pillantottam meg. Volt, aki a kezében versszövegét
morzsolgatta, míg mások a táncprodukció lépéseit be-
szélték át, de a citerák mellett elõkerültek a néptánc-
csizmák, a magyaros mintájú rakott szoknyák, és a dí-
szes kötények is. Hamar megtudtam, hogy a népes se-
reg az idei Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud?-ra érkezett.
Noha nem volt alkalmam a több tucat produkciót vé-
gignézni és -szurkolni, de ott voltam, amikor a Békés
Alkony Nyugdíjas Klub tagjai roma nótára táncra per-
dültek, amikor az idén 30 éves Nyírség Tirpák Kulturá-
lis Egyesület citerával kísért szlovák dalokat és a Nap-
sugár Nyugdíjas Egyesület magyar nótát énekelt, és
amikor a Nyírszõlõsi Idõsek Klubja képviseletében egy
idõs pár énekes jelenetet adott elõ a Csárdáskirálynõ-
bõl. Emlékszel még, jut még eszedbe a múltunk? – csen-
dültek fel a dallamok. A fellépõk között többek fiatalo-
kat meghazudtoló fittséggel léptek a színpadra, néhá-
nyuknak talán ez volt az elsõ szereplése, de szórakoz-
ni és szórakoztatni akartak, megmutatva, hogy az idõ-
sek is értéket képviselnek, mi több, õk azok, akik iga-
zán át tudják adni a néphagyományokat, hiszen nem-
csak meg-, de át is élték azt. Az énekes jelenetet köve-

ELÕADÁS AZ IDÕSEKNEK
Telt házas elõadással vette kezdetét kedden az Idõ-

sek Akadémiája elnevezésû rendezvénysorozat a Ró-
mai Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermé-
ben. A tavaszi, ingyenes elõadássorozat 2015. április
14-étõl május 12-éig tart, öt egymást követõ hét keddi
napján. Elsõ alkalommal dr. Madai Ildikó háziorvos,
tüdõgyógyász, onkológus adjunktus elõadását hallgat-
hatták meg az érdeklõdõk.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az Idõsek Akadémiája már 14 éve tart, az érdeklõdés
pedig folyamatos. A rendezvénysorozat ismeretterjesztõ
és kultúraközvetítõ elõadásokból áll, a programok a ki-
kapcsolódás mellett segítséget nyújthatnak a mindennapi
élet nehézségeiben és az egészségügyi problémák megol-
dásában is. A programokon ismert szakemberek tartanak
elõadásokat, elsõsorban szépkorúaknak. Ezek célja, hogy
javuljon az idõs emberek életminõsége és a nyugdíjas kort
elérve, ne csökkenjen szellemi és fizikai aktivitásuk. Az
idei, tavaszi elõadássorozat elsõ alkalmán a családorvos-
lás jellemzõirõl és komplexitásáról hallhattak elõadást az
érdeklõdõk. Szó esett a háziorvos feladatairól, a Nyíregy-
házán mûködõ 24 órás háziorvosi ügyeletrõl, ami az or-
szágban is csak nagyon kevés helyen van és többek kö-
zött arról is, hogy a háziorvos nemcsak a szervi betegsé-
geket kezeli, hanem segít a szociális problémák megoldá-
sában és szakértõi tevékenységet is végez. Az Idõsek Aka-
démiája programsorozata jövõ héten Célok és tudatosság
idõs korban címmel folytatódik. Bõvebb információ a to-
vábbi programokról a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Útjára indult Nyíregyházán a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiájának programsorozata. Az elsõ
találkozót szerdán tartották a Váci Mihály Kulturális
Központban, ahol prof. dr. Semsei Imre, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának dékánja beszélt az öre-
gedés mûvészetérõl.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármestere a közelmúltban jelentette be a Nyugdíjas Ki
Mit Tud?-on, hogy elindítják a Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiáját, amit az önkormányzat a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karával közösen szervez. Koráb-
ban Budapesten már volt ilyen rendezvény, de ez most
már a nyíregyháziak számára is elérhetõ, vidéken ráadá-
sul itt elõször – errõl már a Szépkorúak Akadémiája elsõ
elõadásán beszélt dr. Kovács Ferenc. Reményét fejezte
ki, hogy a résztvevõk az elõadások során mûvészi szintre
viszik majd az öregedést, mindemellett pedig hangsúlyoz-
ta, hogy mivel az idõskornak – a szépségei mellett – van
egy felkészülési idõszaka is, az önkormányzat minden
segítséget megad ahhoz, hogy ez a lehetõ legkönnyebben
történjen meg.

„LEHET HELYESEN ÖREGEDNI”

Prof. dr. Semsei Imre dékán az elõadás során elmond-
ta, a társadalomban egyre több idõs ember él, akik úgy,

AKADÉMIÁN TANULHATNAK A SZÉPKORÚAK
mint a fiatalok, szeretnének tanulni, szeretnének a társa-
dalom megbecsült és aktív tagjai maradni. A Szépkorúak
Akadémiája elõadássorozataival ebben kíván segítséget
nyújtani. Kifejtette, az ember lehet hosszú életû, ehhez
azonban tudni kell helyesen öregedni. Az öregedést pe-
dig szerinte lehet lassítani, ez rajtunk áll. Ennek feltétele,
hogy becsüljük meg testünket és annak csodáját, és töb-
bek között ne ártsunk magunknak dohányzással sem.

A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának kö-
vetkezõ elõadását április 29-én délután 3 órakor, a meg-
szokott helyszínen, a Váci Mihály Kulturális Központban
tartják, ahol dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Fõ-
iskola intézetvezetõje, fõiskolai tanára az idõskori diszk-
riminációról fog beszélni. A rendezvénysorozat követke-
zõ programjairól a nyiregyhaza.hu weboldalon olvashat-
nak.

Dr. Kovács Ferenc is köszöntötte a szépkorúakat

tõen kiléptem a hangversenyterem ajtaján, már nem
láttam a produkciókat, de még a fülemben csengtek a
dalok, amelyeket sokszor együtt énekeltek a verseny-
zõk a közönséggel. Noha egyre távolodtam a nagyte-
remtõl, röviddel késõbb mégis újra ott érezhettem ma-
gam. Igaz, egy emelettel lentebb, és nem is az eredeti
elõadóktól, de egy idõs úr szájából dúdolva ismét fel-
csendültek a Csárdáskirálynõbõl ismert dallamok: „Em-
lékszel még, jut még eszedbe a múltunk?”
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A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja Tisztelt Fel-
használóit, hogy a nyíregyházi csatornafej-
lesztési munkálatok befejezõdtek, melynek
eredményeképpen mind a 7766 megépült

SZENNYVÍZBEKÖTÉSEK ELLENÕRZÉSE
bekötésnek lehetõsége nyílt a szennyvízhá-
lózathoz való csatlakozásra. Nyilvántartásunk
szerint a mai napig mindösszesen 3371
megvalósult bekötés került bejelentésre.

A társaság a 2011. évi CCIX. Víziközmû-szolgáltatásról szóló
törvény rendelkezése alapján

felhívja az Érintettek figyelmét,
hogy a hálózatbõvítés megvalósítását kö-
vetõen, az egy éven belül nem csatla-
kozó tulajdonosokat a megyei kormány-
hivatal Járási Hivatala hivatalból köte-
lezi az ingatlan beköttetésére. A ráköté-
si lehetõség rendelkezésre állásának idõ-
pontjától számított 90. naptól – a nem
csatlakozott ingatlanoknak – Talajterhe-
lési Díjfizetési kötelezettsége keletkezik,
melynek mértéke 1800 Ft/m3. Ez az
összeg az érvényes csatornadíjak kb. hat-
szorosa.

A több mint 13 milliárd forintos pro-
jekt alapvetõ célkitûzése a környezet
szennyezésének csökkentése és ezáltal
vállalt célja a megépült csatornaháló-
zat minél nagyobb kihasználtsága.
Azonban a rákötöttségi arány jelenleg
mindösszesen 40 százalékos –  a vál-
lalt cél elérése érdekében pedig 80 szá-
zalékos kihasználtság szükséges –, a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai a pro-
jekt teljes területén ellenõrzéseket fog-
nak tartani. Ismételten felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy aki már megvalósí-
totta a rákötést, de eddig a bejelentést
elmulasztotta megtenni, azt haladékta-
lanul tegye meg. Mindazon ingatlanok-
nál, ahol a társaság munkavállalói be
nem jelentett csatlakozásokat találnak,
visszamenõleg – a rákötés lehetõségé-
nek kezdetéig – kiszámlázzák a csator-
nadíjat. Az ellenõrzések során feltárt
bekötések esetén a szerzõdéskötés meg-
történik, továbbá szükséges a szakfel-
ügyeleti díj (3200 Ft) kifizetése. A hely-

színi szemle során munkatársaink rákér-
deznek a még nem csatlakozott felhasz-
nálóinktól, milyen idõpontban tervezik
a bekötés elvégzését. A társaság mun-
katársai az ellenõrzéseket április 27-
ével kezdik, és elõreláthatólag május vé-
géig fejezik be. Az ellenõrzés idõpont-
jában otthon nem tartózkodóknak – az
ismételt ellenõrzési idõpont megjelölé-
sével – a cég kollégái értesítést hagynak.
Kérjük, az ellenõrzések akadálytalan el-
végzéséhez saját vagy megbízottja jelen-
létét biztosítani szíveskedjen, vagy az ér-
tesítésen szereplõ telefonszámon idõ-
pont-egyeztetést kezdeményezzen.

Az ellenõrzéssel érintett területek:
– Belvárosi területek (a projekt kapcsán

érintett utcák)
– Butyka, Rozsrétszõlõ, Mandabokor
– Oros
– Nagyszállás, Nyírjes
– Borbánya, Kistelekiszõlõ
– Nyírszõlõs
– Sóstó–Sóstóhegy
– Felsõpázsit (Sátor utca, Tokaji út kör-

nyéke)
– Bokortanyák: Benkõbokor, Ger-

hátbokor, Jánosbokor, Kazárbokor,
Kovácsbokor, Mohosbokor, Polyák-
bokor, Rókabokor, Salamonbokor,
Sulyánbokor, Szabadságbokor,
Újtelekbokor, Vajdabokor, Vargabo-
kor, Zomboribokor

Közremûködésüket megköszönve:

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

F E L H Í V Á S

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a fûtési idõszakot szeptember 15. és
május 15. napja közötti idõszakban határozza meg. A jogszabálynak megfelelõ-
en, ezen idõszak alatt a távhõszolgáltatónak fûtési kötelezettsége van. A jó idõ
megérkezésével nem jár automatikusan a fûtési szolgáltatás leállítása, azt a la-
kóközösség döntése alapján a közösség képviselõjének kell jeleznie a szolgál-
tató, vagyis a Nyírtávhõ Kft. felé.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, kérjük a közösségek képviselõit,
szíveskedjenek a fûtési szolgáltatás leállításának igényét társaságunkhoz írás-
ban eljuttatni levélben, faxon vagy e-mailben, illetve személyesen, az alábbi
elérhetõségekre:

Nyíregyháza, Népkert u. 12.
fax: 42/455-092, vagy

E-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu

A „Fûtés megrendelése/lemondása” nyomtatványt a www.nyirtavho.hu/
dokumentumtar címen honlapunkról is letölthetik.

A fûtési szolgáltatás leállítását 48 órán belül elvégezzük.

Felhívjuk a közösségek figyelmét arra, hogy a fûtési szolgáltatás leállítá-
sa után kért ismételt szolgáltatásigénylés meghibásodást, levegõsödést okoz-
hat a rendszerben, mely erõsen befolyásolja a fûtés minõségét, ezért cél-
szerû csak akkor jelezni a leállítást, ha már ténylegesen nem igénylik szol-
gáltatásunkat.

FÛTÉSI SZOLGÁLTATÁS LEÁLLÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEENDÕK

TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat kereté-
ben BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA
MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti
tartalmú pályázat 2015. április 24. napján (péntek) 12.00
óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részle-
tes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül
sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljá-
rás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak isme-
rete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának el-
engedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér
1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölt-
hetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ
kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-
543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MAZÓVIÁÉRT
EMLÉKPLAKETT

Nemrégiben tartották
meg a Lengyel-Magyar
Barátság Napját a Varsó-
tól keletre, mintegy 30 ki-
lométerre fekvõ Minsk
Mazowieckiben.
Ezen ünnepség keretében
vehette át dr. Bene János,
a Jósa András Múzeum
igazgatója Leszek Celej-
tõl, a 7. ulánusezred em-
lékmúzeumának vezetõ-
jétõl, a Mazóviai Vajda-
ság kitüntetését, a Mazó-
viáért Emlékplakettet.

Az ünnepi pillanatokat
követõen nyílt meg az Is-
tennel a hazáért és a sza-
badságért – II. Rákóczi
Ferenc Magyarország
hõse címû vándorkiállí-
tás, melyet közösen állí-
tottak össze a Varsói Ma-
gyar Kulturális Intézet, a
varsói Állami Régészeti
Múzeum és a nyíregyhá-
zi Jósa András Múzeum
szakemberei.

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS
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KÖZLEMÉNYEK KULTÚRA

PEZSGÕ ÉLET A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Több tucat telt házas elõadás, zenés és gyermek-

programok, kiállítások, szakmai konferenciák, tehet-
ségkutatók és könnyûzenei koncertek – így néz ki a
mérleg a Váci Mihály Kulturális Központ idei elsõ ne-
gyedéves programpalettáján. Az Agóra program része-
ként megújult és januárban átadott intézmény folya-
matosan várja a kultúra iránt érdeklõdõket, mára pe-
dig már kijelenthetõ: a nyíregyháziak is magukénak
érzik a patinás épületet.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Egyik nap óvodás csoportok örömteli zsivalyától han-
gos a kulturális központ folyosója, míg máskor nyugdíja-
sok, neves szakmai elõadók és a médiában is jól ismert
személyiségek tûnnek fel az épületben. Az érdeklõdõk
találkozhattak már itt a népszerû újságíróval, Vujity
Tvrtkóval, tombolhattak Kovács Kati, a magyar könnyûze-
nei élet legendás alakjának koncertjén, de vendég volt
többek között a Mystery Gang, a Kávészünet Együttes és a
gyerekek kedvence, az Alma Együttes is. A felújított épü-
let átadása óta – noha még csak alig négy hónap telt el –
már több ezren fordultak meg falai között, egy-egy prog-
ramra ellátogatva. Az idei évnek pedig még koránt sincs
vége, hiszen a továbbiakban is számos egyedi, különle-
ges és színes elõadással, valamint koncertekkel várják majd
a városlakókat.

KOMOLY NÉZÕSZÁM

Egy látványos táncos produkcióval nyitotta meg kapuit
év elején a Váci Mihály Kulturális Központ. A 5 Doors
Show tartott nagysikerû bemutatót, ami egyben õsbemu-
tató is volt, hiszen Magyarországon még sehol nem lát-
hatta eddig a közönség.

Mészáros Szilárd, az intézmény igazgatója érdeklõdé-
sünkre elmondta, egy világszínvonalú produkcióval sze-
rették volna megnyitni az épületet, ezt pedig a közönség
értékelte is, hiszen felállva tapsolták meg a táncosokat.
Hangsúlyozta, nagyon örül annak, hogy nemcsak az elsõ
produkció volt népszerû, hanem azóta is folyamatosan
érkeznek érdeklõdõk a kulturális központba.

„A régi épület már nem felelt meg a mai kor igénye-
inek. Szükségessé vált annak felújítása. Kíváncsian jön-
nek be ide az emberek, és elégedettek is mind az épü-
lettel, mind pedig a programokkal. Számos komoly cég
is megkeresett már minket, hogy konferenciákat és to-
vábbképzéseket szeretnének tartani nálunk, ez pedig
elégedettséggel tölt el bennünket” – tette hozzá.

NYÁRON IS NYITVA ÁLL

Az épület nyáron is nyitott ajtókkal várja majd az ér-
deklõdõket, nem lesz leállás. Az igazgatótól megtudtam,
a jövõben szeretnék a kultúra minden színterét bemutat-
ni. Terveik között szerepel, hogy budapesti színházakat
hívjanak meg, teret adva elõadásaiknak, még több gyere-
keknek szóló elõadás lesz, és egyeztetés folyik arról is,

hogy a kulturális központ fog helyet adni országos feszti-
válnak és tudományos konferenciáknak is. Bízik benne,
hogy továbbra is minden városlakó magáénak fogja érez-
ni az épületet.

A Nyíregyházi Napló hasábjain a jövõben is folya-
matosan beszámolunk majd a Váci Mihály Kulturális
Központban zajló programokról. Kövessenek minket
figyelemmel!

A Költészet Napja alkalmából Nyíregyháza több kul-
turális intézményében tartottak ünnepi megemléke-
zést. A Váci Mihály Kulturális Központban a Kávészü-
net Együttes zenés irodalmi koncerttel várta az érdek-
lõdõket, a Móricz Zsigmond Színházban Pregitzer Fru-
zsina, Jászai Mari-díjas színmûvész pódiumestjével, míg
a könyvtárban kortárs versekkel tisztelegtek a magyar
irodalom nagyjai elõtt.

Gárdonyi Géza Annuska lelkem címû versét hamar meg-
tanulhatta a közönség a Váci Mihály Kulturális Központ
hangversenytermében, a Költészet Napján, hiszen
könnyebben memorizál az ember olyat, amihez fülbemá-
szó zene is társul. A magyar költõk verseit megzenésítõ
Kávészünet Együttes koncertjét tudatosan József Attila szü-
letésnapjára idõzítették a szervezõk.

Az est során felcsendültek József Attila, Petõfi Sándor, Gár-

donyi Géza és kortárs magyar költõk megzenésített alkotásai.
A Móricz Zsigmond Színház Krúdy Kamaraszínpadán Pregitzer
Fruzsina „Legyen világosság” címû pódiumestjével emlékez-
tek meg a Költészet Napjáról. A Jászai Mari-díjas színmûvész
önálló estjével a 120 évvel ezelõtt született Mécs László, pre-
montrei szerzetesnek kívánt emléket állítani.

A versösszeállítást Nagy Dávid zongorajátéka tette teljessé
a Krúdy Kamaraszínpadon. Az elõadásban felléptek: Bende
Kinga, Rák Zoltán, Olajos Gábor és a rendezõ, Vaszkó Bence.

KORTÁRS VERSEK A KÖNYVTÁRBAN
Felolvasó délutánt tartottak a Költészet Napja alkalmából a

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban is. A rendha-
gyó elõadáson kortárs és klasszikus versek hangzottak el Csuja
Imre színmûvész tolmácsolásában, aki érdekes egyveleggel
kezdte a rendhagyó irodalmi délutánt, melyet egy kortárs köl-
tõ, Kürti László verseibõl állított össze.

A Mystery Gang megtáncoltatta a közönséget

TISZTELGÉS AZ IRODALOM  NAGYJAI ELÕTT

BALLAGÓK KAPCSOS KÖNYVE
Új kapcsos könyvet nyitottak Nyíregyháza ballagó di-

ákjainak. A hagyományok szerint a végzõs középiskolá-
sok beírják a nevüket a Ballagók Kapcsos Könyvébe. A
2006-ban nyitott bõrkötésû könyv már betelt, így egy újat
nyitottak.

Az új könyv, akárcsak az elsõ, rendkívül impozáns,
antikolt papírral, sötétbarna bõrkötésben, rézveretes sarkok-
kal és rézcsattal ékesített fedõlappal méltó emléket nyújt a
ballagó diákoknak.  A kapcsos könyvbe az érettségizõ osz-
tályok egy-egy képviselõje jegyezte be a teljes osztálynév-
sort a Városházán. Az ünnepi alkalomból dr. Ulrich Attila,
Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a végzõs diáko-
kat, aki elmondta: a kapcsos könyvbe bekerülni nagy do-
log, megõrzi a tanulók nevét az utókornak, és ha akár több
száz év múlva valaki kutatni kezdi Nyíregyháza iskolai éle-
tét, oktatási rendszerét, akkor láthatja, hogy egy adott év-
ben, évtizedben kik jártak iskolába Nyíregyházán. A Balla-
gók Kapcsos Könyvébe idén 19 nyíregyházi középiskola
végzõs osztályainak névsora került be.

A ballagók képviselõi beírták az osztálynévsort a
kapcsos könyvbe

TEMPLOMMAKETT
Makett készült a Magyarok Nagyasszonya Társszékes-

egyházról. A bronz alkotás a római katolikus templom elõtt
kapott helyet.

Lengyel Tibor szobrászmûvész már korábban elkészí-
tette a bronz alkotást, mely most a nyíregyházi önkor-
mányzat, az egyház és civil szervezetek összefogásával
és Bak Tibor támogatásával végleges helyére került Nyír-
egyháza belvárosában. Egy bronz makett már díszíti a
belvárost és segíti a látássérültek tájékozódását. Dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta:
fontos, hogy a városban a nevezetességeknél legyenek
ilyen alkotások, nemcsak a látássérültek, hanem a több-
ségi társadalom számára is.

ÚJABB FORGALOMKORLÁTOZÁS
Pénteken (2015. április 17-én) felmarják az Arany János

utca bal pályáját (páros házszámú oldal). Ezen a pályaolda-
lon marad a jelenlegi forgalmi rend (30 km/h, Elõzni tilos,
Megállni tilos). Majd szombaton kerül sor az Arany János
utca Szarvas utcai csomóponthoz közeli szakaszának felma-
rására mindkét oldalon. Ez a munkafázis új forgalomkorláto-
zás bevezetésével jár. A szûk keresztmetszet miatt szüksé-
gessé válik rövid idõre (max. 1/2 órára) az Arany János utca
teljes szélességû lezárása. Ezen idõszak alatt a gépjármûve-
ket a Deák Ferenc utcai keresztezõdésnél elterelik. A tö-
megközlekedési járatokat ez a korlátozás nem érinti, továbbra
is változatlan útvonalon fognak közlekedni.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT)
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4461 Nyírtelek, Puskin utca 2–4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a mûködést meghatározó jogszabályokban meghatározott

feladatok szakszerû, jogszerû és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenõrzése. Az intézmény közfel-
adatai: idõsek otthona (1993. évi III. törvény /a továbbiakban Szt./ 68. §), nappali ellátás /idõsek klubja/ (Szt. 65/F. §), étkezte-
tés (Szt. 62. §), tanyagondnoki szolgáltatás (Szt. 60. §), házi segítségnyújtás (Szt. 63. §), jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
(Szt. 65. §), családsegítés (Szt. 64. §), közösségi ellátások /szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, pszichiát-
riai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás/ (Szt. 65/A. §), gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény /a továbbiakban Gyvt./ 39-40. §), területi védõnõi ellátás (a területi
védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-

zései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

melléklete, a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelete, az intézmény közfeladatait szabályozó ágazati jogszabályokban az
intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör betöltéséhez elõírt valamely képesítés,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, gyermekvédelem,
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet,
– betöltött tizennyolcadik életév,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve be-

vándorolt vagy letelepedett státus,
– a pályázó nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,
– szociális szakvizsga,
– alapszintû számítástechnikai ismeretek,
– vezetõi engedély.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,
– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén kilencven napnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat a Nyírségi Többcélú

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, a tagönkormányzatok képviselõ-testületeinek tagjai, valamint e testületek
döntéshozatali eljárásában közremûködõ személyek, a pályázók meghallgatását végzõ bizottság tagjai megismerhetik,
kezelhetik,

– kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a kinevezés adásától
számított – két éven belül történõ megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem
mentesül,

– a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt,
– ha a pályázó a vezetõi megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó

kifejezett nyilatkozata,
– hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) címére történõ megküldésével (4400 Nyír-

egyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: SZOC/2477-19/
2015, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a benyújtási határidõ után a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott bizottság

– a jogszabályokban elõírt határidõk betartásával – meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács
az elbírálás határidejéig meghozza a döntését. A nyertes pályázóval kapcsolatos döntés Nyírtelek város, valamint Kálmánháza,
Nagycserkesz, Sényõ és Nyírtura Községek Önkormányzatai képviselõ-testületeinek egyetértésével válik érvényessé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
1./ A pályázat további közzétételének helye: www.nyitot.hu, Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak székhe-

lyén, a helyben szokásos módon, a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium hivatalos lapja, az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapja, Egészségügyi Közlöny.
2./ A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot papír alapon, zárt borítékban, „Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnöke, Jászai Menyhért részé-
re címezve kell benyújtani, a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. számra postai úton, tértivevényes küldeményként, elsõbbségi külön-
szolgáltatással, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig. A borítékon fel kell tüntetni a következõ
azonosítót: SZOC/2477-19/2015, valamint az „intézményvezetõ” megjelölést. 3./ Az intézményvezetõi (magasabb vezetõ) által betöl-
tendõ munkakör: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott azon munkakörök valamelyike, amelyek betöltéséhez szükséges képesítési elõírások azonosak az intéz-
ményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör betöltéséhez szükséges képesítési elõírásokkal. Intézményvezetõi megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ. 4./ A
kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel kért idõpontja: 2015. 04. 15. 5./ A benyújtott pályázatokról a Társulási Tanács az
általa létrehozott bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegeléssel dönt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2015. 04. 15.
A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben sza-
bályozta az Életmû-díj adományozásának rendjét.
Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán szü-
letett, vagy hosszabb ideje városunkban élô, dolgozó, illetve
nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely te-
rületén maradandót alkotott, kiemelkedô szakmai tevékenysé-
gével jelentôsen hozzájárult városunk fejlôdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten.
A cím évente öt személynek adományozható.
Az Életmû-díj adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét,
személyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismer-
tetését.
A javaslatokat 2015. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez.
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

MÛVÉSZETIS SIKER
A Pécsett megrendezett 48. Országos Középiskolai

Fotópályázaton a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközép-
iskola diákjai eredményesen szerepeltek. A pályázat
döntõjébe 7 alkalmazott fotográfus diák munkáját vá-
logatták be: Kujbus Dorina, Fekete Noémi, Hajdu Beá-
ta, Kiss Ágnes, Mandula Alexandra, Poór Marianna,
Teremi Péter – akik közül Kujbus Dorina profi kategóri-

A LEGJOBBAK KÖZÖTT

NYÍREGYHÁZI LETT
AZ ANYUTIGRIS

Nyíregyházi díjazottja is van a 6. Terézanyu pályá-
zatnak. Több mint 500 pályamû közül választották ki
az ez évi gyõzteseket. Az Anyutigris díjat a nyíregyhá-
zi Dancs Ilona kapta.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

521 pályamû érkezett az idei Terézanyu pályázatra,
amelynek témája ebben az évben a dolgozó nõ volt. A
zsûri 15 hölgyet díjazott, köztük a nyíregyházi Dancs Ilo-
nát, aki az Anyutigris címet érdemelte ki. Dancs Ilona el-
mondta: már fiatalon eldöntötte, hogy bármilyen élethely-
zetben lesz is, akár lesz családja, akár nem, mindenkép-

MINDENT VITT A CANTEMUS MONTREUX-BEN
Ismét öregbítette Nyíregyháza és hazánk hírnevét a

Cantemus Gyermekkórus, ugyanis az 51. Montreux-i
Nemzetközi Kórusfesztiválon minden lehetséges díjat
megnyert Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezeté-
sével.

A 16 év alattiak korcsoportjában elsõ lett a kórus, és a
közönségdíjat is a nyíregyházi együttes kapta. A gálahang-
verseny végén jelentették be, hogy a Nagydíjat is a
Cantemus Gyermekkar nyerte el. Mint ahogy arról már
korábban hírt adtunk, a Cantemus Gyermekkórus az 51.
Montreux-i Nemzetközi Kórusfesztiválra kapott meghívást,
ahol a hazai indulókkal együtt 17 kórus versenyezhetett.
A gyermekkar elõször április 8-án este lépett fel a Montreux
közeli Vevey kisváros templomában. Másnap kora délután
a Genfi-tó partján álló legendás Queen énekes, Freddy
Mercury szobránál rendeztek az énekkarok részvételével
egy flashmobot, melyen a Queen egyik híres slágerét, a
„Somebody to Love” címû számot adták elõ. Ezután kö-

vetkeztek a versenyfordulók különbözõ kategóriákban,
melyen a gyermekkar kimagasló szereplésével egyértel-
mûvé tette, hogy ezúttal is õk a legjobbak. A hivatalos
végeredményt nézve, különösebben nehéz dolga nem le-
hetett a kórusnak, hiszen kategóriájukban második díjat
ki sem adott a zsûri, ami jelzi, hogy a Cantemus elsõbbsé-
ge teljesen egyértelmû volt. Ezt végképp megerõsíti a ver-
seny Nagydíjának az elnyerése, majd mindezek megko-
ronázásaként a verseny közönségdíjának elhódítása is.
Nem mellékesen a Cantemus Gyermekkórus gyõzelmei-
vel összesen 9000 svájci frankot (mintegy 2 500 000 fo-
rint) hozhatott haza. A kórus április 13-án reggel érkezett
vissza Nyíregyházára.

A Cantemus Gyermekkórus legközelebb április 25-én
17 és 19 órakor lép fel a Kodály Zoltán Általános Iskola
hangversenytermében, Kocsis Zoltán és Kelemen Barna-
bás Kossuth-díjas mûvészekkel, a Kodály-teremben felál-
lítandó életmentõ mobil defibrillátor (AEG) készülékért
meghirdetett jótékonysági hangversenyen.

pen szeretne örökbe fogadni egy gyermeket. 17 évesen
ugyanis egy berettyóújfalui árvaházban járt, ahol a 3 év
körüli gyermekek szinte könyörögtek, hogy vigye õket
haza. Ez az élmény mélyen hatott rá. Akkoriban az örök-
befogadásra nem volt lehetõsége, de a harmincas évei ele-
jén úgy érezte, hogy elérkezett az idõ, és egyedülállóként
örökbe fogadott egy 5 és fél hónapos kislányt. Azokban
az években jegyzõként dolgozott Szorgalmatoson a Pol-
gármesteri Hivatalban, de a kislánnyal otthon maradt. Úgy
képzelte el, hogy a gyermek 3 éves korában majd vissza-
megy dolgozni, ám ezt az élet másképp rendezte. A kicsi
Katáról már korán kiderült, hogy speciális nevelést igé-
nyel, napi gondozásra van szüksége. Ekkor úgy döntött:
egyéni, családi vállalkozásban folytatja munkáját, így több
idõt és figyelmet tud szentelni gyermekének.

Dancs Ilona a Terézanyu pályázatában azt írta le, hogyan
alakult az élete, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie,
és hogyan élik mindennapjaikat Nyíregyházán a most már
10 éves Katával. Írásával elnyerte az Anyutigris díjat.

Mikó Botond, a Nyíregyházi Széchenyi István Köz-
gazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
10. D osztályos tanulója, egyetemistákat és informati-
kusokat is maga mögé utasítva második helyezést ért
el a Mûszaki Egyetem alkalmazásfejlesztõ versenyén.
A versenyrõl és a projekt részleteirõl maga számolt
be, hiszen „hétköznapi halandó” számára ez a nyel-
vezet értelmezhetetlen. Legalábbis számomra minden-
képp... (a szerk.)

– A nyári szünet végén kezdtem el érdeklõdni az alkal-
mazásfejlesztés iránt. Letöltöttem a szükséges programo-
zási környezetet és elkezdtem az internet segítségével
megtanulni az  objective c  programozási nyelvet, sõt ma-
gát a programozást is, hiszen egy év után még csak a prog-
ramozás alapjaival ismerkedtünk meg az iskolában, ami
bár jó alapot jelentett, de nagyon kevés volt egy appliká-
ció megírásához. Több száz óra munka és tanulás után és
miután már tizedjére frissítettem, módosítottam az
alkalmazásom, a  WhichCountry-t, mely a világ országait
oktató játékprogram. Ezután jött a Mûszaki Egyetem al-
kalmazásfejlesztõ versenye. Ez a verseny specifikus, hi-
szen nagyon kevesen vannak, akik értenek az alkalma-
zásfejlesztéshez. Egy komplett pályázatot állítottam össze,
amelyben a forráskódtól kezdve a plusz dokumentáció-
kig, leírásokig minden megtalálható volt. A pályázatom
alapján felkértek egy elõadásra a BME-n. Az ott megjelent
többi fejlesztõ, azok családtagjai és az ottani szakembe-
rek/egyetemi elõadók mind érdeklõdve hallgatták az elõ-
adásom, és mindenki másnál több gratulációt fogadhat-
tam a végén a prezentációm és az elõadásmódom miatt.

Bár az elõadásom már nem számított bele a versenybe,
az oktatási kategóriában nevezett alkalmazásom mégis a
második helyezést szerezte meg. A kategóriámban elsõ
helyezést elérõ alkalmazás mögött, több fõbõl álló profi
csapat állt. Többek között: programozók, informatikataná-
rok, de még az ELTE egyik elõadója is, ezzel szemben én

arra vagyok a legbüszkébb, hogy az alkalmazásomat min-
denféle segítség, felkészítõ vagy egyéb támogató nélkül
készítettem el. A képeket, dizájnelemet, promóvideót én
találtam ki és rajzoltam meg, és az alkalmazás elsõ blokk-
jától az utolsóig mindent én írtam és így is sikerült kellõen
igényes munkát készítenem ahhoz, hogy felvegye a ver-
senyt a világ többi alkalmazásával, így az AppStore listáján
is rendszeresen a legjobb tíz oktatási játék között szerepel.

Mikó Botond

A díjazottak

ában 3. helyezést ért el és a Magyar Fotómûvészek Szö-
vetségének különdíját is elhozta, és Kiss Ágnes, aki szin-
tén a profi kategóriában a Dr. Szász János vándorserleg
díjazásában részesült. Felkészítõ tanáraik: Csutkai Csa-
ba és dr. Karádi Zsolt.

Kujbus DorinaKiss Ágnes
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INTERJÚ HIRDETÉS

Az élet szinte minden területén találkozhatunk pél-
daképekkel. Némelyek külsejükkel, míg mások kirívó
tehetségükkel vonzzák magukra az emberek figyelmét,
de ott vannak azok a hétköznapi hõsök is, akikre noha
kevésbé fordul a nyilvánosság figyelme, mégis sokunk
elõtt mintaként állhatnának. Ilyen András is, aki kitar-
tásával, életszeretetével és családjának támogatásával
bebizonyította, soha nem szabad feladni a harcot.

Szerzõ: Bruszel Dóra

András Nyíregyháza
egyik csendes, kertváro-
si lakóövezetében él
családjával. 2006-ban
derült ki, hogy szívprob-
lémái vannak, akkor
kezdõdött el a harca be-
tegségével. A mûtétek és
a megannyi kórházban
töltött heteket, hónapo-
kat követõen tavaly de-
cemberben új szívet ka-

pott (elmondása szerint most õ az egyetlen szívátültetett
városunkban). Most már itthon, Nyíregyházán beszélget-
tem vele küzdelmérõl, élni akarásáról és az új életérõl.

HETEKET TÖLTÖTT KÓRHÁZBAN

– 2006-ban derült ki, hogy szívbeteg vagyok. Fertõzõ
szívizomgyulladást kaptam – kezdte a beszélgetést And-
rás, miután illedelmesen megkért, a családi házukba be-
lépve, fertõtlenítsem le a kezemet én is, hiszen friss transz-
plantáltként vigyáznia kell arra, hogy semmilyen fertõzést
ne kapjon el.

– Attól a perctõl kezdve, hogy ez kiderült, folyton vol-

tak problémáim. 2010-ben beültettek nekem egy pace-
makert, azaz szívritmus-szabályozót, de egy évvel késõbb
kiderült, új szívre van szükségem. Az utóbbi idõszakban
már vizesedtem, fulladtam, jártam a kórházakat. Volt olyan,
hogy egy hetet itthon töltöttem, három hetet kórházban.
Aztán hazajöttem, és vissza a kórházba. Felkerültem a
transzplantációs listára, de a lista elejéig sosem jutott el a
nevem. Tavaly felgyorsultak az események. Behippóztam,
majd kaptam egy mûszívet – ekkor már felkerültem az
Eurotransplant listájára is. 31 nap helyett 71 napot töltöt-
tem el mesterséges szívvel. Ötször felnyitották a mellka-
somat, mert a mûtétet követõen nem tudták elállítani a
vérzést. Egy hónapig nyitott mellkassal feküdtem a kórhá-
zi ágyon. Mozognom nem lehetett, csak feküdtem és vár-
tam – folytatta a beszélgetést.

„FEL SEM FOGTAM, ÚJ SZÍVET KAPOK”

– Hogy emlékszel vissza arra a pillanatra, amikor kö-
zölték veled, végre kapsz új szívet? – fordultam felé kér-
désemmel. – Az nagy élmény volt. Hajnali háromkor fel-
költöttek a kórteremben, hogy megvan a donor, menni
kell. A mentõ elvitt az egyik kórházból a másikba, hihe-
tetlen volt, fel sem fogtam, hogy mi történik. Minden olyan
gyorsan zajlott. Megkaptam az új szívet, két hétig lába-
doztam. Tornáztattak, erõsítettek és segítettek abban, hogy
ne csak feküdjek, hanem próbáljak meg ülni is. Karácsony-
ra tértem haza a családomhoz, nekünk ez volt a legna-
gyobb ajándék.

STERIL KÖRNYEZET

Andrást betegsége miatt leszázalékolták, most a legfon-
tosabb az számára, hogy teljesen felépüljön. Erre pedig jó
esélye van, hiszen beszélgetõtársamban egy erõs, jó ke-
délyû és élni akaró embert ismerhettem meg.

AZ ÚJ SZÍVVEL ÚJ ÉLETET KAPOTT
– Egy steril szobát kellett kialakítanunk a lakásban, ah-

hoz külön fürdõszobát és illemhelyiséget. Ha kimegyek
az utcára, maszkot és kesztyût kell viselnem, és fertõtlení-
tünk mindent. Ez több mint egy évig fog így tartani, folya-
matosan járok kontrollra. Eddig minden eredményem rend-
ben volt, bízom benne, hogy a jövõben is így lesz – hang-
súlyozta.

„ÚJ ESÉLYT KAPTAM”

Miközben Andrást hallgatom, folyamatosan cikáznak
fejemben a gondolatok. Hányszor problémázunk minden-
napi apróságokon, megfeledkezve arról, hogy az élet ér-
tékes és bízni kell, bármilyen akadály is gördül elénk. Õ
sem mond mást, mint azt, hogy: Nem szabad soha felad-
ni. Az új szívvel új életet kapott és most már csak egy
célja van:

– Ha Isten így megmentett és adott nekem egy esélyt az
életre, akkor szeretném most már megélni, hogy férjhez
adhassam a két lányomat.

Mit is kívánhatnánk így neki? Gyógyulj meg András!

G. András otthonában NÕTT A SZÍVÁTÜLTETÉSEK SZÁMA

 Magyarország csatlakozása az Eurotransplant nem-
zetközi hálózathoz (több ország transzplantációs köz-
pontjait és donorkórházait tömörítõ kiszolgáló szer-
vezet) új lendületet adott a hazai szívátültetésnek. Már
a csatlakozás elsõ évében 70 százalékkal több szívát-
ültetést végeztek, mint a megelõzõ 3 év átlagában. Az
Országos Vérellátó Szolgálat Eurotransplant oldala
naprakész adatokat mutat a Magyarországon elvég-
zett szívátültetésekrõl. Szintén az OVSZ tartja nyilván
a szívátültetési várólistára felvett betegek számát is –
olvasható a Magyar Nemzeti Szívalapítvány oldalán.
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OVIFOCI – DIPLOMÁT
KAPTAK AZ ÓVÓNÕK
Grassroots önkéntes szervezõi tanfolyamot indított

a Magyar Labdarúgó Szövetség. Nyíregyházán elsõként
26 óvodapedagógus vett részt az eseményen, és vala-
mennyien sikeres vizsgát tettek. Diplomáikat hétfõn
vehették át a Kerekerdõ Óvodában.

– Ez egy 16 órás ingyenes tanfolyam volt. A résztve-
võk mindannyian a Bozsik Intézményi Programban dol-
goznak, azaz eddig is foglalkoztak már labdarúgással. A
tanfolyam célja az volt, hogy megismerhessék az ama-
tõr foci szervezeti felépítését – mondta Kvaka Árpád, az
MLSZ Megyei Igazgatóságának koordinátora.

TELEKOM VIVICITTÁ VÁROSVÉDÕ FUTÁS

HÁZI KRÉMEST ÉRT A GYÕRBEN SZERZETT GYÕZTES GÓL

NYÍREGYHÁZA 2015. ÁPRILIS 25.

Pekár László szerezte a Nyíregyháza Spartacus gyõz-
tes gólját a Gyõr ellen. A játékosnak a vezetõedzõ meg-
ígérte: egy óráig sütizhet az egyik cukrászdában.

Nemcsak cukrászdák, hanem szurkolók is arról érdek-
lõdtek a Spartacus klubirodájában, mi Pekár László ked-
venc süteménye. Segítünk: a házi krémes. A gyõri találko-
zó gyõztes góljának szerzõjét mindenki az édességrõl kér-
dezi, pedig a találkozón is voltak érdekes pillanatok.

– Gyõr–Szpari meccs, 93. perc. Hogy élted meg?
– Minden erõmet beleadva elkezdtem futni a saját ti-

zenhatosunktól az ellenfél kapujának irányába. Aztán Juraj
Halenártól szenzációs labdát kaptam, így futottam tovább,
majd kicseleztem egy védõt, majd még egyet és berúgtam
a labdát a kapuba. Nagyon örültem neki.

– Ilyen egyszerû?
– Nem, azért ennyire nem. Mátyus János folyamatosan

hangoztatja, hogy bátran vállaljam fel az egy-egy elleni
párharcokat, mert abban jó vagyok. Most sikerült.

– Átfut ilyenkor az ember agyán, hogy eldöntheti a
meccset?

– Átfutott igen, de ott nincs idõ sokat gondolkodni. Csi-
náltam és sikerült.

– Aztán pedig jött az edzõi értékelés, melynek végén
Mátyus János azt mondta, egy órán át sütizhetsz egy cuk-
rászdában. Hogy fogadtad?

– A lefújás után közvetlenül felhívtam a barátnõmet, és
õ mesélte, hogy mi hangzott el az interjúban. Persze ké-
sõbb visszanéztem, és jót mosolyogtam rajta.

– Ennyire édesszájú vagy?
– Ezt azért nem mondanám. A történet arról szól, hogy

amikor edzõtáborban voltunk, a tréningek után volt egy
kis harapnivaló, és maradt néhány sütemény, amit én
megettem. A mester ez után érkezett, és neki nem maradt
így egy sem, ezek után pedig rám ragadt, hogy az egész
tálcával én ettem meg.

– Gondolom nem bánod. Mint ahogy azt sem, hogy a

három ponttal közel került a csapat ahhoz, hogy bebiz-
tosítsa az NB I-ben maradást. Pénteken volt csapatod, a
Kecskemét érkezik. Mit vársz a meccstõl?

– Különleges érzések kavarognak bennem, mert sok já-
tékost, a szakmai stábot is jól ismerem. De ezeket félre
tudom rakni, és remélem, gólt lövök nekik is.

Pekár Lászlót nem állíthatták
meg a gyõri védõk

SPORTPROGRAM
Április 17., péntek 19.00 Városi Stadion, Nyíregy-
háza Spartacus–Kecskemét labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 19., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Nyíregyháza Spartacus–Kecskemét labda-
rúgó-mérkõzés közvetítése

Április 20., hétfõ 19.30 Nyíregyházi KC–Füzesabony
férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Április 18., szombat 18.00 BUSZACSA, Nyíregyhá-
zi KC–Füzesabony férfi kézilabda-mérkõzés

A résztvevõk tananyagokat kaptak, az oktatók pedig
gyakorlati képzést is nyújtottak, de részt vehettek feszti-
válokon, és megtanulhatták azt is, hogyan kell egy-egy
ilyen eseményt lebonyolítani. Nyíregyházán Szilvási Ist-
ván szervezte az oktatást, aki évtizedek óta foglalkozik a
Monbebé Alapítvány keretein belül ovifocival.

– Több mint kétezer gyerekkel dolgozunk rendszere-
sen, ehhez pedig kellenek képzett óvodapedagógusok,
edzõk, akik foglalkoznak velük. Már tart a második tan-
folyam is, szintén közel harminc fõvel. Ez a végzettség
jogosítványt ad ahhoz, hogy a diplomával rendelkezõk
tornákat szervezzenek – mondta id. Szilvási István, a
Bozsik Intézményi Program nyíregyházi körzetvezetõje.

Átvehették oklevelüket az óvónõk

Rekord számú nevezés érkezett a budapesti 30.
Telekom Vivicittá Városvédõ Futásra, mely az április
18-19-ei hétvégén kerül megrendezésre. Egy héttel
késõbb Nyíregyházán bizonyíthatják a helyiek és a
környéken lakók, hogy õk sem restek, ha Városvédõ
Futásról van szó!

Az országban már több megyeszékhelyen került meg-
rendezésre a Telekom Vivicittá Városvédõ Futás, ahol a
helyiek és a megyében lakók is indulhattak, és örültek vá-
rosuk szépségeinek. Nyíregyházán idén elõször kerül meg-
rendezésre a Telekom Vivicittá Városvédõ Futás, ahol a részt-
vevõk 3 kilométert teljesíthetnek városuk csodás helyein.

Most Nyíregyházán a sor, hogy megmutassa: az itt la-
kók szeretik városukat és sportosak is! Április 25-én, szom-
baton a Kossuth térre várják azokat, akik szeretnének
mozogni. Valamennyi korosztályra, kicsikre és nagyokra
egyaránt számítanak a szervezõk, hogy aztán futás köz-
ben együtt élvezzék lakóhelyük szépségét.

Töltse idén ezt a napot családjával, barátaival vagy isko-
latársaival. Idén öltözzön ön is az esemény pólójába és fus-
sa le a 3 kilométeres távot!

A Telekom Vivicittá Városvédõ Futás április 25-én kö-
zös bemelegítéssel indul, majd 11 órakor rajtol a mezõny
a Kossuth térrõl.

Bõvebb információk: www.futanet.hu.
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Póka Imre (11. számú választókerület önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. április 22., 18.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága u. 7.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 18., szombat 19.00 Pillangó, Mikszáth bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Párnaember, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Április 19., vasárnap 11.00 Pöttyös Panni, Bambi bér-
let, MÛvész Stúdió

Április 20., hétfõ 10.00 Pöttyös Panni, Csingiling bér-
let, MÛvész Stúdió

Április 21., kedd 10.00 Pöttyös Panni, Csiribiri bérlet,
MÛvész Stúdió

Április 22., szerda 10.00 Pöttyös Panni, Gumimacik bér-
let, MÛvész Stúdió

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM
KUTYAFUTTATÓ ÉPÜL AZ ÉRKERTBEN
Nyíregyháza MJV Önkormányzata az Érkert város-

részben létesítendõ kutyafuttató és szabadtéri kondipark
megvalósítása elõtt a helyi lakosok véleményének, ja-
vaslatainak megismerése érdekében lakossági fórumot
tart április 20-án 18 órától.

A fórumon a Polgármesteri Hivatal szakemberei, va-
lamint a lakókörzet önkormányzati képviselõi, Mussó
László és Tormássi Géza tájékoztatják a tervekrõl a la-
kosságot.

A lakossági fórum helyszíne: Nyírségi Civilház, Nyír-
egyháza, Damjanich u. 4–6. (emeleti rendezvényterem).

LAKOSSÁGI FÓRUM
Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ lakossági

fórumot tart Borbánya, Nagyszállás és Nyírjes fejlõdé-
sének lehetõségei a 2015. évben címmel.

Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház
(Nyíregyháza, Margaretta u. 50.).
Ideje:  2015. április 24., 17.30.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza,
Csatorna utca 2.

Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Eliza: Körülbelül 1 éves keverék ivartala-
nított  szuka kutya. Pusziosztó, bújós ka-
masz, tele energiával és szeretettel. Igazi
családi kedvenc, gyerekek mellé a legjobb
választás.

„Nagy az Isten állatkertje...: Állatságok a magyar iroda-
lomban” címmel irodalom- és mûvelõdéstörténeti konferen-
ciát rendez a nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egye-
sület április 17-18-án a Nyíregyházi Állatpark Hotel Dzsun-
gel nagytermében.

Lakatos Tibor és Lakatos Dániel kiállítása a ZIG-Galériá-
ban. Megnyitó: április 17-én 11.00 óra.

Siklódy Ferenc grafikusmûvész „Boldog idõk” címû kiál-
lítása a Pál Gyula Teremben. Megnyitó: április 17-én 15.00
óra. Megtekinthetõ: május 9-éig, naponta 9.00–17.00 óráig
(vasárnap és hétfõ szünnap).

A Bencs Villa programjai: április 17-én 17.00 óra: Kóczon
Kornél és Schroff Szilárd (a Mûvészeti Középiskola diákjai)
trombitaestje. Közremûködõ tanárok: Madarassy Balázs és
Nagy Dávid. 20-án 17.00 óra: Vezényelt történelem. Gazda
József erdélyi író könyvbemutatója a tragikus XX. századi
magyar történelemrõl. (A Beregszászért Alapítvánnyal közös
szervezésben). 24-én 17.00 óra: Almanach-koncert (a kár-
pátaljai énekegyüttes mûsora megzenésített versekbõl). In-
formáció: 42/402-004, 30/252-0666.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 18-án 11.00 óra:
Mese délelõtt, 16.00 óra: Vitéz László, mint erdõkerülõ. Az
áprilisban induló szombat délelõtti programok magyar nép-
mese felolvasást tartalmaznak. Árnyjátékos illusztrációval a
mese után kézmûves foglalkozást tartanak. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont 2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszó-
ház mellett).

30 éves a Piccoli Archi Zenekar – „Tavaszi virágcsokor”
jubileumi hangverseny április 18-án 18.00 órakor a Vikár Sán-
dor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola hangversenytermében.
A belépés díjtalan!

A Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B Megyei Levéltára vár-
ja az érdeklõdõket április 20-án 11.00 órára a levéltár kuta-
tótermébe. Az „Arcok és könyvek a történettudomány mû-
helyébõl” címû rendezvénysorozat keretében Dáné Veronka
történésszel (Debreceni Egyetem) Nagy Dóra beszélget.

A 42. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyv-
hónap rendezvényei: április 21-én 10.00: Barangolások a szív
országában. Biblioterápiás foglalkozás. 11.00: Szélfiúcska
kalandjai. Mesefoglalkozás. 16.30: Cseperedõ Meseklub. Hely-
szín: MZSK Gyermekkönyvtára. Bõvebben: www.mzsk.hu.

A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napfor-
duló Szolgálata várja az érdeklõdõket „Szánj idõt Magadra”
címmel április 22-én 10.00 órától. 1. Orvos elõadásra: Ho-
gyan elõzzük meg a csontritkulást és mit kell tudni a D-vita-
minról? 2. Tájékoztatás szociális ellátásokról. Helyszín: Sós-
tói úti Kórház tanácsterem, 2. emelet (röntgen fölött). Bõvebb
tájékoztatás: 42/595-523; 30/424-4599.

A Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 14. törté-
nelmi elõadássorozata, amelynek témája „A 20. század meg-
határozó európai politikusai”. Április 22-én 17.00 óra: Charles
de Gaulle. Elõadó: dr. Majoros István egyetemi tanár, az MTA
doktora, ELTE Bölcsészettudományi kar Új- és Jelenkori Egye-
temes Történeti Tanszék. 24-én 17.00 óra: Vlagyimir Iljics
Lenin. Elõadó: dr. Kolontári Attila egyetemi docens, Kapos-
vári Egyetem Pedagógiai Kar.

Idõsek Akadémiája 2015. Április 21-én 14.00 órától Cé-
lok és tudatosság idõs korban címmel dr. Nagy Edit fõiskolai
tanár (Nyíregyházi Fõiskola) tart elõadást. Helyszín: Római
Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.

Iszlám fundamentalizmus – filmvetítéssel egybekötött elõ-
adás a Krúdy Gyula Art Moziban április 20-án. 16.30 óra:
Tudományos szimpózium elõadásai: Iszlám fundamentaliz-
mus és a radikális szervezetek; Muzulmánok a moziban – az
iráni film története. 18.00 óra: Abderrahmane Sissako
Timbuktu (filmdráma).

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabá-
lyozta a díszpolgári cím adományozásának rendjét.
A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar ál-
lampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élô, vagy már
elhunyt személynek adományozható, aki
a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetôleg egyéb területen a

város és lakossága érdekében hosszabb idôn keresztül kima-
gaslóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedô és maradandó alkotásával jelentôsen segítette Nyír-
egyháza fejlôdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult
a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.
A díszpolgári cím adományozására javaslatot bármely természe-
tes vagy jogi személy tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét, sze-
mélyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
A javaslatokat 2015. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez.

MÁRIA FÖLDJÉN
Április 17-én 17 órai kezdettel, valamint szombaton és

vasárnap 18 órai kezdettel is vetítik a Krúdy Art Moziban
a Mária földjén címû spanyol dokumentum játékfilmet.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

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: Sipos Marianna 70/866-9402

Fotók: Kohut Árpád
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
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110 ÉVE SZÜLETETT A ZENEISKOLA ALAPÍTÓJA
Vikár Sándor 1905. április 10-én,

az õrségi Szalafõ településen látta
meg a napvilágot. A sokgyermekes
lelkészcsalád tehetséges gyermeke
a pápai kollégiumban érettségizett,
majd 1927-ben a Zeneakadémián
szerzett ének-zene tanári oklevelet.
Késõbb a karnagyi és a zeneszerzé-
si szakot is elvégezte. Büszke volt
arra, hogy Kodály Zoltán is a tanára
volt, akit késõbb két alkalommal is
meghívott Nyíregyházára, ahová õ
maga 1932-ben érkezett. A Kálvi-
neum Tanítóképzõ Intézet tanára-
ként a tanítványokból színvonalas
énekkart alapított. Szervezett kere-
tek között az õ irányításával indult
be 1939-ben a zenei elõképzõ és
hangszeres oktatás a Kálvineum
épületében. 1943 novemberében
már 230 növendéke volt az iskolá-
nak. Ebbõl alakult meg 1945-ben a
városi, majd 1951-ben az Állami Zeneiskola, amelynek
nyugdíjba vonulásáig, 1975-ig igazgatója volt. A Zeneis-
kola tanárai 1945-ben megkapták a Széchenyi u. 13. sz.
alatti üres épületet, ahová az igazgató Vikár is beköltö-
zött. Itt 1990-ig mûködött az iskola, ahogyan ez az épület
falán elhelyezett emléktábláról is megtudható.

Megalapította a Városi Szimfoni-
kus Zenekart, melyet hosszú ideig
karmesterként is irányított. A Tudo-
mányos Ismeretterjesztõ Társulat
mûvészeti szakosztályának vezetõ-
jeként sokat tett a zenei ismeretter-
jesztésért, különösen Bartók és Ko-
dály mûveinek népszerûsítéséért.
Munkásságát 1983-ban Állami Díj-
jal ismerték el, de számos megyei és
városi kitüntetés birtokosa is. 1985.
március 1-jén hunyt el. A Tilles Béla
által tervezett síremléke az Északi te-
metõben található.

A Kálvineum egykori épületén, a
mai Mûvészeti Szakközépiskola
Bethlen Gábor utcai oldalán 1989-
ben egy emléktáblát lepleztek le
Vikár arcképével annak emlékére,
hogy ebben az épületben kezdõdött
a szervezett zeneoktatás. 2002-ben
a Nyíregyházi Zeneiskola alapítója

nevét vette fel. A névadás alkalmából az iskola Kürt utcai
épületében a zenepedagógus unokája, Vikár Emese lep-
lezte le Vikár Sándor bronz mellszobrát, Zagyva László
szobrászmûvész alkotását (képünkön).


