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BÕVÜLÕ NÉZETTSÉG.
Kedves Olvasó! Gondolta
volna, hogy a most
kezében tartott Naplót
virtuálisan a világhálón is
olvashatja a
nyiregyhaza.hu segítségé-
vel?

LENDÜLETBEN...
Május végére befejezõd-
nek a Búza téri szabadpi-
ac térburkolási munkái,
illetve a piac mögötti
parkolókat is helyreállít-
ják. A fejlesztések sora
ezzel még nem ér véget... FINISBEN
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NYIT A FÜRDÕ.
Kisebb átalakítások
történtek az Aquarius
Élményfürdõben a hét
folyamán, de szombatra
már elvégzik az üzemelte-
téshez szükséges karban-
tartási munkálatokat.
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Fotó: Trifonov Éva

ÉPÜL A KÖRFORGALOM
Jó ütemben halad a körforgalom építése a Szarvas utca–
Arany János utca keresztezõdésében. Pénteken már a
körforgalmi rendet is bevezetik. Kérik a közlekedõket,
hogy a keresztezõdést fokozott figyelemmel közelítsék
meg és az új forgalmi rendnek megfelelõen közleked-
jenek. A jövõ héten elkezdik a szakemberek feltörni a
középszigetet, megtörténik a kör alakú sziget szegélye-
zése és térkövezése, valamint az Arany János utcai jár-
dát is leaszfaltozzák. A beruházással a tervek szerint
június közepére készülnek el. Addig forgalomkorláto-
zásokra kell számítaniuk az arra közlekedõknek.

Mozgalmas lesz a hét vége a nyíregyházi programo-
kat tekintve. Döntõjéhez érkezett a LIKE tehetségku-
tató verseny, melyen 80 fiatal 31 produkcióval áll
zsûri elé, és a május 7–9. között zajló városnapi ren-
dezvénysorozat is kínál szórakozási lehetõséget.

Összesen 120 produkcióval neveztek a 13–25 év kö-
zötti fiatalok a  LIKE – Te mit tudsz?  nyíregyházi tehetség-
kutató versenyre. Az elõdöntõk már lezajlottak, szomba-
ton már a döntõben láthatja a zsûri a legjobb 31 produk-
ciót. Dr. Kovács Ferenc polgármester a LIKE döntõjének
sajtótájékoztatóján elmondta: a megmérettetéshez a for-
rást a 2014. évi városbál bevétele teremtette meg, a nyír-
egyházi önkormányzat ugyanis fontosnak tartotta egy olyan
verseny megrendezését, ahol megmutatkozhat az igazi te-
hetség. A rendezvény a vártnál is nagyobb sikert hozott,
nagyon sok fiatal tehetség mutatkozott meg. A LIKE a nyír-

PROGRAMKAVALKÁD NYÍREGYHÁZÁN

A LIKE tehetségkutató fõvédnöke, dr. Kovács Ferenc pol-
gármester két oldalán mosolyogva lájkolja a rendezvényt
dr. Ulrich Attila, kulturális alpolgármester (jobbról) és az
egyik zsûritag, Tamás Attila, a Vikár zeneiskola igazgatója
a szombati eseményt beharangozó sajtótájékoztatón.

egyháziakról és a nyíregyháziaknak szól, ahol a verseny-
zõk a zsûri tagjaitól jótékony, segítõ tanácsokat kapnak.

Idén is megrendezik a városnapi rendezvénysorozatot
Nyíregyházán. A város újratelepítésének 262. évforduló-
ja alkalmából május 7–9. között háromnapos programso-
rozatot szerveznek. Lesz ünnepi közgyûlés, kiállítás, hang-
verseny, akusztikus zene és tartanak testvérvárosi jubileu-
mi ünnepi programokat is.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester elmondta, annak ide-
jén gróf Károlyi Ferenc a legnagyobb birtokos jobbágyok
toborzásával bízta meg Petrikovics Jánost. Õ Békés me-
gyében talált második generációs szlovákokat, akiket itt
már tirpákoknak neveztek. Az akkori 300 család betele-
pülésével alapítják újra Nyíregyházát. Két testvérvárosi
jubileumról is megemlékeznek, hiszen Iserlohnnal 25,
Szatmárnémetivel pedig 15 éves a kapcsolat. A részletes
programot lapunk 7., 12. oldalán olvashatják.

ELBALLAGTAK

Az elmúlt hetekben Nyíregyházán több ezer diák mon-
dott búcsút alma materének, akik már a hét elején az
érettségi vizsgákon is túl vannak. Képünkön a Mûvészeti
Szakközépiskola néhány végzõs diákja. / 6. oldal



2015. MÁJUS 8.2

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 30., CSÜTÖRTÖK

KONDORKESELYÛ A PARKBAN
Rendkívül ritka kondorkeselyû – más

néven andesi/andoki kondor – érkezett
a Nyíregyházi Állatparkba. A hatalmas
méretû madár igazi kuriózum. Sok in-
dián törzs totemállatként tisztelte, nem
véletlen, hiszen röpte felülmúlhatatla-
nul szépséges.

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

KÓRUSFESZTIVÁL KOSINÁN
A nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalár-

da meghívást kapott Kosinába a XVI.
Húsvéti Kórus Fesztiválra. A Fraza temp-
lomban tartott eseményen, egyedüli
külföldi énekkarként kápráztatták el a
közönséget, majd közös énekléssel bú-
csúztak a viszontlátás reményében.

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

FLASHMOB
Egy különleges flashmobbal lepték

meg a Nyíregyháza belvárosában sétá-
lókat a Tánc Világnapja alkalmából a
mûvészeti szakközépiskolásai, a nagy-
hírû Nyírség, Igrice és Szabolcs Nép-
táncegyüttesek táncosai. A különleges
produkció nagy sikert aratott.

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

HELYISMERETI BEJÁRÁS
Nyíregyháza belvárosában tartottak

bejárást a tûzoltóság szakemberei, ahol
ellenõrizték a biztonsági berendezése-
ket, a menekülõutakat, a gyúlékony
anyagokat és a tûzcsapokat is. A tûz-
oltók gyakorolták a felállási helyet is
egy esetleges veszély esetén.

MÁJUS 4., HÉTFÕ

NYÍLT NAP A TÛZOLTÓKNÁL
Szent Flórián napja alkalmából nyílt

napot tartottak a nyíregyházi tûzoltósá-
gon. Bárki bemehetett a laktanyába és
megnézhette a tûzoltáshoz és mûszaki
mentéshez szükséges eszközöket, fel-
szereléseket. A tûzoltók munkájára fõ-
ként gyerekek voltak kíváncsiak.

MÁJUS 1., PÉNTEK

MÛKÖDIK A SZÖKÕKÚT
A városrész jelképének is számító

mûtárgy nemcsak nappal, hanem az esti
órákban is páratlan látványt nyújt. A
Bujtosi-tavon található úszó szökõkút a
szépsége mellett, a tó vizének oxigén-
ellátottságát is javítja, ami jótékony ha-
tással van a víz élõvilágára.

MÁJUS 1., PÉNTEK

FOKOZOTT ELLENÕRZÉS
A Nyíregyházi Rendõrkapitányság

munkatársai a polgárõrséggel együttmû-
ködve május 1-jétõl – elõreláthatóan
szeptemberig – minden péntek éjszaka
megerõsített szolgálatot látnak el Nyír-
egyháza területén, a lakosság biztonság-
érzetének javítása érdekében.

MUNKAHELYET TEREMT
A GYORSÉTTEREM

TOKAJIAK SZOMSZÉDOLÁSA

Új gyorsétterem nyílt Nyíregyházán,
mely a legújabb egysége a világ máso-
dik legnagyobb, 61 évvel ezelõtt alapí-
tott „fast food” hálózatának.

A Pazonyi úton, egy volt benzinkút he-
lyén nyitott meg a hét elején a legújabb
gyorsétterem Nyíregyházán. A világcég
magyarországi leányvállalata régóta meg
akart telepedni a szabolcsi megyeszékhe-
lyen, és néhány hónap alatt fel is építette
üzletét.

A beruházás 300 millió forintba került.
Az alapkõletételen Nyíregyháza polgár-
mestere azt mondta, fontos, hogy újabb
vendéglátóhellyel gazdagodik a város,
melyet nemcsak az itt élõk vártak már ré-
gen, de a turisták is, hiszen az étteremlánc
a világ 61 országában van jelen, 11 ezer
üzlettel. Így megszokott és ismert minõsé-
get biztosítanak a hozzájuk betérõknek. De
Nyíregyháza szempontjából azért is fon-
tos az új létesítménye, mert több mint har-
minc családnak biztosít megélhetést.

A nyíregyházi és a tokaji TDM szoro-
sabb együttmûködése céljából a Nyíregy-
házi Turisztikai Nonprofit Kft. szakmai ta-
lálkozóra invitálta a borvidék kollégáit. A
települések turisztikai kínálata jól kiegé-
szíti egymást, továbbá a két település kö-
zötti 30 kilométeres távolság elhanyagol-
ható. A turisztikai irodák munkatársai gyak-
ran ajánlják a szomszédos desztináció
szolgáltatóit is a hosszabb idõt eltöltõ ven-
dégek figyelmébe. A jövõben a hatéko-
nyabb információszolgáltatás érdekében
nemcsak egymás kiadványai érhetõek el

az irodákban, hanem sor kerül a turiszti-
kai attrakciók kölcsönös meglátogatására,
valamint kiajánlására is.

BONTJÁK A GYERMEKOSZTÁLY
RÉGI ÉPÜLETÉT

MÁJUS 4., HÉTFÕ

KÖNYVTÁROSOK VILÁGNAPJA
Ünnepi ülést tartott a Magyar Könyv-

tárosok Egyesületének Megyei Szerve-
zete. A tanácskozáson idén Futaky Lász-
ló, a Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár nyugalmazott igazgatóhe-
lyettese vehette át a Csendes János Élet-
mû-díjat.

Megkezdõdött a Gyermekosztály régi
épületének bontása a Jósa András Okta-
tókórházban. A munkálatok során az elsõ
két hétben belsõ kézi bontást végeznek,
május 18-ától, hétfõtõl pedig megindul a
gépi bontás az épület nyugati oldalán.
Ebben a közel két hétig tartó idõszakban
a Sebészeti tömb és a Gyermekosztály
régi épülete közötti parkolót lezárják, a
két épület között csak gyalogosforgalom-
ra nyílik lehetõség. Ezt követõen a gépi
bontás áthelyezõdik az épület keleti ol-
dalára, a Sebészeti tömb és a Gyermek-
osztály lebontandó régi épülete közötti
parkolót újra megnyitják, ezzel párhuza-
mosan a Gyermekrehabilitációs Osztály-

nak, az Intézeti Könyvtárnak és Kápol-
nának helyet adó épületegyüttes elõtti
parkolórészt lezárják. A területen a mun-
kálatok ideje alatt szintén csak gyalogo-
san lehet közlekedni. A bontási folyamat
utolsó üteme is körülbelül két hetet vesz
igénybe.
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Május végére befejezõdnek a Búza téri szabadpiac
térburkolási munkái, illetve a piac mögötti parkoló-
kat is helyreállítják. A külsõ elárusító tér 2550 négy-
zetméteres felülete esztétikus, könnyen takarítható
és jól javítható térkõ burkolatot kap. A várost érintõ
fejlesztések sora ezzel még nem ér véget, a tavalyi
évhez hasonlóan, a NYÍRVV Nonprofit Kft. idén is
több kilométernyi utat, járdát, parkolót javít, illetve
épít meg.
 
Szerzõ: Bruszel Dóra
 
Az idei évben 21 utcát érint az útfelújítási és útépítési

program. Ennek részeként a belváros egyetlen földútját, a
Keskeny utcát is leaszfaltozza a NYÍRVV Nonprofit Kft.
Mindezeken túl pedig az Univerzum mögött 1400 négy-
zetméter területû parkoló is szilárd burkolatot kap.

 
JÁRDÁK ÉS A TURIZMUS

 
Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit

Kft. ügyvezetõje szerkesztõségünk-
nek elmondta, nemcsak az utak, ha-
nem a járdák rekonstrukciójára is
nagy hangsúlyt szeretnének fektetni.
Idén 35 járdaszakaszt újítanak meg
saját erõbõl, 9 járdát vállalkozó be-
vonásával. – Két új járda épül, ilyen
lesz a 4-es Huszárok útja 600 méte-
res járdaszakasza, illetve az a több
mint 1 kilométeres szakasz, amely-
nek során a Szellõ utcát kötik össze
Sóstóheggyel. Az utóbbi a turizmus

vonatkozásában is egy jelentõs beruházás – tette hozzá.
 

KÖZEL 100 A JÁTSZÓTEREK SZÁMA
 
A városlakók igényeinek idén is próbál eleget tenni a

Városüzemeltetés. Kialakítanak 2 új kondiparkot, 9 játszó-
teret felújítanak, és további hármat pedig felépítenek,
amivel közel 100 lesz a nyíregyházi játszóterek száma.
56 játszótér esetében indokolt nagyobb volumenû karban-
tartási munkálatok elvégzése, melyet a társaság saját kivi-
telezésben valósít meg. Az ügyvezetõ továbbá elmondta,
folytatódik a szobrok, emlékmûvek tisztítása, és egysége-
síteni szeretnék a közterületi berendezéseket is.

 
KÜLTERÜLETI UTAK JAVÍTÁSA

 
Ebben az évben is megvalósul a külterületi utak és földutak

stabilizálása, illetve zúzott köves útszakaszok kialakítása.
– Az elmúlt években minden önkormányzati képvise-

lõvel jó kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek köszönhetõen,
amilyen probléma beérkezik hozzájuk a városlakóktól, azt

LENDÜLETBEN A FELÚJÍTÁSOK
a lehetõ legrövidebb idõn belül orvosolni tudjuk. Termé-
szetesen vannak kivételek, hiszen ahol nagy mennyiségû
csapadékvíz kerül a területre, ott meg kell várnunk, hogy
levonuljon a víz, de elmondható, hogy a külterületen lévõ
utak állapota is egyre jobb. Ezen fogunk dolgozni a jövõ-
ben is – mondta el.

Bocskai Péter

BUJTOSI LABIRINTUS
 
A NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan fejleszti a

Bujtosi Városligetet, helyreállították a városközpont fe-
lõli tórészletet, a körúton túli zöldfelületen pedig szeret-
nék Nyíregyháza elsõ közterületen található gyûjtemé-
nyes növénykertjét  kialakítani. A telepítési munkákat a
tavalyi évben a játszótér mellett kezdte el a társaság, ahol
5 kínai mamutfenyõt, 4 arany leyland ciprust, 2 atlasz-
cédrust, hússzínû gesztenyét, amerikai ámbrafát, kauká-
zusi szárnyasdiót, szívlevelû égert, kései végzetfát és jú-
dásfát ültettek. A cserjék között egyebek mellett bodzát,
varázsmogyorót, redõs bangitát, virágloncot és orgona-
féléket telepítettek. A szakemberek olyan dekoratív és
változatos növényfajtákat igyekeztek választani, melyek
illeszkednek a vízparthoz, ugyanakkor jól tûrik a kötöt-

tebb talajt is, és amelyekkel más tájegységekre jellemzõ,
többnyire csak arborétumokban látható, az éghajlatot jól
tûrõ gyûjtemény jöhet létre a Bujtosi Városligetben. A
társaság vastagabb falú, merevítéssel készült, tartósabb
hulladékos szelencékre (61 darab) cserélte a területen a
korábban gyakran megrongált tárolókat is.

Az idei évben egy közel 400 négyzetméteres labi-
rintust alakít ki a városüzemeltetõ társaság a Bujtosi Vá-
rosligetben, melyhez 2000 tõ turkesztáni szilt (csoda-
sövényt) telepítettek el. A gyorsan növõ, rendkívül el-
lenálló sövényt 80–100 centiméter magasságúra vág-
ják, hogy lehetõséget biztosítson a gyerekek játékára,
ennek megfelelõen néhány játékszabályt is elhelyez-
nek a használatához, és árnyat adó fákat (gömbcsep-
leszmeggy és páfrányfenyõ) telepítenek. A csodasövény
egyébként 4-5 hét alatt lombba fakad, és a „zöld” ját-
szóhelyet gyermeknapra szeretnék átadni a legkiseb-
beknek. Az idei évben a NYÍRVV tervezi a városi olda-
lon a  sétányok  teljes, a körúton kívüli területen pedig
a részleges felújítását, megerõsítve egy új, teherbíró ala-
pozó réteggel, új szegélykövekkel és vörös salakos bur-
kolattal, valamint folytatódik a vízi- és évelõ növények
telepítése, illetve tovább gyérítik majd a nádast. A fej-
lesztések célja, hogy néhány év múlva a Bujtosi-tó kör-
nyéke szép és egyedi zöldfelületté válhasson.

ESÕBEÁLLÓK SÓSTÓN

Három új esõbeállót készítenek a NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai, melyeket a Sóstói úton, az erdõ szé-
lén állítanak fel a kirándulók és természetjárók számá-
ra. A korábbi, csaknem 20 éves menedékeket el kellett

bontani, mert elkorhadtak, balesetveszélyessé váltak.
Az esõbeállók építéséhez több mint 3 köbméter gyalult
fenyõt használ fel a társaság, a munkálatok értéke meg-
haladja a 900 ezer forintot. A NYÍRVV a felújítás során
a padokat is lefesti és karbantartja a Sóstói úton.

DOHÁNYZÓHELY AZ ISKOLA ELÕTT

A lakosság kérésére, Halkóné dr. Rudolf Éva, a terület
önkormányzati képviselõjének szorgalmazására a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Bánki Donát Mûszaki Középiskola elõtt

dohányzóhelyet alakított ki. A társaság két csikkelnyomót,
valamint egy szelencét helyezett el, és a területet egy gyor-
san növõ, turkesztáni szil sövénysor telepítésével különí-
tette el a nemdohányzók védelme érdekében.
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„A SÓSTÓI ÚT
NEM VERSENYPÁLYA”

A balesetek elkerülése végett, úton-útfélen találkoz-
hatunk sebességkorlátozó táblákkal. Így van ez Nyír-
egyházán, a Sóstói úton is, ahol a megengedett legna-
gyobb sebesség 60 km/óra.

A gépjármûvezetõk azonban ezt sok esetben nem
veszik figyelembe, ráadásul olyanok is vannak, akik
rallypályának gondolják a Sóstói úti felüljárót és bal-
esetet okoznak az érintett útszakaszon – tájékoztatta
lapunkat Bordás Béla városgondnok.
Hozzátette, a sebességkorlátozásnak azért van jelentõsé-

ge, mivel a Sóstói út mentén mindkét oldalon zárt kerékpár-
sáv fut végig és nagyon sokan veszik azt igénybe. Tartsák
szem elõtt, hogy a Sóstói úti felüljáróról lefelé haladva, a
Kemecsei út irányába, megfelelõ sebességhatáron belül ka-
nyarodjanak, hiszen könnyen kisodródhatnak.

A városgondnok elmondta, az utóbbi idõszakban több
olyan baleset történt a Sóstói úton, amikor az autósok nem
tudták követni a kanyar ívét és kárt okoztak a felüljáró
dupla szalagkorlátjában, valamint a hídszerkezetben, a
helyszínt pedig elhagyták és nem tisztázták a baleset okát.

Vezetéstechnikai képzést szerveztek motorosoknak
Nyíregyházán. A statisztikák szerint harminc száza-
lékkal csökkent azokban az országokban a motoros bal-
esetek száma, ahol elvégezték a jármûvezetõk a tré-
ningeket. Nyíregyháza az országban az elsõ vidéki
helyszín, ahol a Safety Hungary órákat tartott.

Szerzõ: Dankó László

Számos feladatot kaptak a hallgatók, melyeket precí-
zen kellett kivitelezniük. Egy-egy gyorsan és jól végrehaj-
tott manõver akár a motoros életét is megmentheti veszély-
helyzetben.

– Megtanítjuk, mit tegyen egy motoros, ha hirtelen elé
fordul vagy elé lép valaki. De azt is megtudhatják, ha na-
gyobb tempóban vesznek be egy kanyart vagy akár egy
körforgalomba gyorsabban mennek be, hogyan maradhat-
nak íven – mondta Pelyvás Tamás, a Safety Hungary okta-
tója. A vezetéstechnikai centrum ugyanis elsõ alkalom-
mal hagyta el a fõvárost. Eddig csak Budapesten végez-
hették el a kétnapos tanfolyamot a hallgatók, a közelmúlt-
ban alakult Óriáskerék Motoros Egyesület szervezésében
azonban mostantól Nyíregyházán is részt vehetnek a tré-
ningeken a motorosok.

– A megyébõl korábban többen vettek már részt a tré-
ningen, de eddig szállást kellett keresniük a fõvárosban és
fel is kellett utazniuk. Most helyben van a képzés, a moto-
rokat is biztosítják, így az egyesületnél jelentkezõk elvé-
gezhetik a tanfolyamot – tette hozzá Szász Károly, az Óri-
áskerék Motoros Egyesület Nyíregyháza elnöke.

TÖBB EZREN A TANFOLYAMON

A vezetéstechnikai képzést elsõként Japánban vezet-
ték be motoros rendõrök számára. Késõbb a világ min-
den részén elterjedt, és hatására egyes országokban je-
lentõsen, 30 százalékkal csökkent a motoros balesetek

MOTOROS OKTATÁS ELSÕKÉNT NYÍREGYHÁZÁN
száma. Magyarországon eddig nyolcezren végezték el a
tanfolyamot, és a hallgatók közül senki nem szenvedett
halálos balesetet.

BALESETEK ELKERÜLÉSÉÉRT

Az egyik nyíregyházi gépjármûoktató is részt vett a tan-
folyamon, és nagyon hasznosnak tartja.

– Van egy elõírt óraszám, mely szükséges ahhoz, hogy
valaki levizsgázzon, megszerezze a jogosítványt. Ahhoz
azonban, hogy igazi rutint szerezzen, fontosak az ilyen

tréningek. Nekem volt már olyan vészhelyzet, amikor
ennek köszönhetõen nem szenvedtem balesetet –  mond-
ta Puskás Dániel gépjármûoktató.

A tervek szerint a jövõben minden hónapban oktatást
tart majd Nyíregyházán a Safety Hungary. A képzést Nyír-
egyháza önkormányzata, a NYÍRVV és a Start Vállalat is
segítette azzal, hogy az Esély Centrumban helyet biztosí-
tottak az oktatáshoz. A képzés vezetõi a fogyatékkal élõk-
nek azzal kedveskedtek, hogy néhányan utasként kipró-
bálhatták, milyen érzés motorozni.

Népszerû a tanfolyam Nyíregyházán is

Arra kéri az autósokat, hogy figyeljenek a sebességkorlá-
tozó táblákra, és baleset esetén ne hagyják el a helyszínt,
még akkor sem, ha nem történt jelentõs anyagi kár az au-
tóban, hiszen a szalagkorlát megrongálásánál is fontos a
felelõsség kérdésének megállapítása.

A Sóstói úti felüljárón egy motor kettészakadt
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

Nemzetközi elemekkel bõvített képzési
program alapján tanulnak falusi vendéglá-
tást azok a felnõttek, akik részt vesznek a
2014 januárjában indult HUSKROUA 1101/
041 Magyarország-Szlovákia-Románia-Uk-

rajna ENPI Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013, „Competency Centres
for Cross-border Cooperation” elnevezésû
projektben megvalósuló OKJ-s képzésen.

A program célja a határokon átívelõ
együttmûködés erõsítése, az egész életen át
tartó tanuláshoz való hozzáférés javítása, to-
vábbá a régiók közötti kompetencia-köz-
pontok hálózatának létrehozása a felnõtt-
képzés és a gazdaság közötti együttmûkö-
dés fejlesztésére.

A projekt fõpályázója a Türr István Kép-
zõ és Kutató Intézet (TKKI), a határon túli
konzorciumi partnerek pedig a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola (Ukraj-

na, Beregszász), a Nagykapos
és Vidéke Társulás (Szlová-

kia, Nagykapos) és az
Unio-Traian Vuia Szak-
középiskola (Románia,
Szatmárnémeti).

„HATÁRON ÁTÍVELÕ TUDÁS”
MEGSZERZÉSE

A pályázat magyarországi szakmai meg-
valósítását a TKKI Nyíregyházi Igazgatósá-
gának munkatársai végzik. A projekt kere-
tében a régiókban 4, egymásra épülõ kép-
zés valósul meg. Ezek sajátossága, hogy a
már meglévõ tananyagokat a partnerorszá-
gok turisztikai, gasztronómiai, iparmûvészeti
jellemzõinek figyelembe vételével fejlesz-
tették ki, ezáltal lehetõséget teremtve a „ha-
táron átívelõ tudás” megszerzésére.

A program keretein belül az egyes orszá-
gok Falusi vendéglátó képzésben részt vevõ
oktatói és hallgatói forgószínpad-szerûen
minden partnerhez eljuthatnak. Így megis-
merhetik a helyi vendégfogadó szokásokat,
hagyományokat, a tananyagokban leírtakat
pedig a gyakorlatban is megtapasztalhatják,
elsajátíthatják.

A projektben egy magyar-angol nyelvû ta-
nulmány is készül „Hagyományos roma
mesterségek a határ menti régiókban” cím-
mel, a négy régió kutatóinak munkája alap-
ján.

A projekt idén június végén zárul, a
zárókonferenciát a TKKI Nyíregyházi Igaz-
gatóságán tartják.

A suli falai között, s persze kint, a természetben a nyári
vakáció alatt kisiskolások pillanthatnak be a Nyíregyházi
Állatpark mindennapi életébe, ismerkedhetnek meg az
állatokkal, s számos olyan érdekességet is megtudhatnak
róluk, ami az egyszerû látogató elõtt titok marad. A diá-
kok szakképzett pedagógusok és fõiskolai hallgatók veze-
tésével ismerhetik meg testközelbõl az élõvilágot. Bepil-
lantást nyerhetnek a kulisszák mögé, s az 5 nap alatt a
szervezett programok keretében megismerkednek Földünk
állatvilágával.

Turnusok: június 15–június 19., június 22–26., június
29–július 3., július 6–július 10.

Jelentkezni lehet 8.00–16.00 óra között a 42/479-702
telefonszámon. A jelentkezõket korlátozott számban, a
jelentkezés sorrendjében tudják fogadni! Jelentkezési fel-
tétel: írás, olvasás és az elsõ osztály befejezése. Bõvebb
infó: http://www.sostozoo.hu/taboraink.

LEHET JELENTKEZNI A ZOOSULIBA!

LENGYELORSZÁGBAN NYÍREGYHÁZI GIMNAZISTÁK

HÉTVÉGÉN NYIT A FÜRDÕ
Kisebb átalakításokat végeztek az Aquarius Élményfür-

dõben a hét folyamán, dr. Podlovics Roland, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta: a létesítmény
felsõ folyosóján ablakokat nyitottak, így a vendégek lelát-
hatnak majd a központi medencére. A másik oldalon falat
bontottak, amit üvegre cseréltek.  Lapzártánkkor még tar-
tott a felújítás, de a tájékoztatás szerint, szombatra már
elvégzik az üzemeltetéshez szükséges karbantartási mun-
kálatokat és az éves kötelezõ vízcserét is, így a hét végén
már várja a vendégeket az élményfürdõ.

ÉPÜL AZ ÚJ GYÓGYÁSZATI SZÁRNY

A központi medencénél beépítendõ üvegportál mögött
az új gyógyászati szárny látható majd. Ennek építési mun-
kálatai javában zajlanak. Az új gyógyászati részleg május
végére készül el. A héten került sor a nyíregyházi Hotel
Fürdõház wellness részlegének karbantartási munkálatai-
ra is, melynél csütörtökig tartottak a szükséges munkála-
tok, illetve a kötelezõ vízcsere, így már péntektõl várják a
vendégeket.

Testközelbõl ismerkedhetnek a diákok
az állatpark lakóival

Nyolc nyíregyházi gimnazista és öt kísérõtanár öt na-
pon át élvezhette a közelmúltban Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata jóvoltából testvérvárosunk,
Gorlice vendégszeretetét, ahol nagyszabású rendezvény-
sorozattal emlékeztek meg az elsõ világháború százéves
évfordulójáról. A fiatalok tanfoglalkozáson vehettek részt,
meglátogatták az I. világháborús emlékmúzeumot, és a
várost is megcsodálhatták.

Látták a hagyományõrzõk felvonulását, és egy hivata-
los állami ünnepségen is jelen lehettek. Az I. világháború-
ban elesettek emlékére pedig a gorlicei temetõben – ahol
ma több nemzet 1200 hõs katonája nyugszik – virágokat
és mécseseket helyeztek el.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

„APU! KEZDÕDIK!”
Hétfõn a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal or-

szágszerte elkezdõdtek az érettségik a középiskolák-
ban. Az Oktatási Hivatal adatai szerint május 4-e és
június 26-a között 1172 helyszínen több mint 115 ezer
diák érettségizik valamilyen tantárgyból.

Izgatottan várták a diákok a magyar érettségi kezdését
hétfõn reggel. Az érettségizõk elsõként egy szövegértési
feladatot kaptak. Grendel Lajos  A modern magyar iroda-
lom története  címû irodalomtörténeti munkáját kellett ér-
telmezniük. A második részben egy Seneca-idézettel kap-
csolatban érvelhettek, illetve egy Bodor Ádám-novellát ele-
mezhettek vagy Tóth Árpád és Jékely Zoltán egy-egy ver-
sét hasonlíthatták össze.

A középiskolások kedden a matematikafeladatokkal
folytatták tovább a megmérettetéseket. Elõször egy egy-
órás teszt jellegû feladatsort, majd szöveges feladatokat
kellett megoldaniuk. A matematikaérettségin a diákok se-
gítségként a függvénytáblázatot és a számológépet hasz-
nálhatták. A jó eredmény elérésében természetesen az
alapos felkészülés jelenthette a biztonságot. Szerdán tör-

A MAGYAR KARD NAPJA
Másodjára ünnepelték meg a Magyar Kard Napját a

Jósa András Múzeumban. Az alkalomból kiállítás nyílt
az intézményben, amely a magyarság hagyományos
fegyverét a középkortól a huszárság alkonyatáig mu-
tatja be. A Magyar Kard Napján a múzeumban több
szablyavívó iskola tagjai tartottak bemutatót, és szak-
értõk ismertették az új kiállítás anyagát.

A Bocskai Lövészdandár zenekara adott térzenét szom-
bat délután a Jósa András Múzeum elõtt. Az egyenruhás
zenészek a Magyar Kard Napja alkalmából játszottak és
csábították a látogatókat az épületbe. Eközben a múzeum
emeleti folyosója ideiglenesen egy vívóiskola pástjává ala-
kult át. Több szablyaiskola növendékei tartottak bemuta-

Állatokat gondoznak, idõsekkel beszélgetnek, ren-
dezvényeket szerveznek és gyerekekkel játszanak. A
középiskolás diákoknak tanulmányaik ideje alatt köte-
lezõen 50 óra közösségi szolgálatot kell végezniük. Ezt,
noha az év bármely szakában teljesíthetik a fiatalok, a
legtöbben mégis most, az iskolai év végeztéhez köze-
ledve kezdenek el fogadó intézményeket keresni.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Három évvel ezelõtt vezették be azt a rendelkezést, amely
szerint a 2016. január elseje után érettségizõk számára csak
akkor állítható ki a bizonyítvány, ha igazolni tudják, hogy
legalább 50 órát önkénteskedtek, úgynevezett közösségi
szolgálatban. Ez olyan feladat lehet, amely során a diákok
minden anyagi érdektõl mentesen, társadalmilag hasznos,
valamely közösség javát szolgáló tevékenységet végeznek,
legyen az egészségügyi, szociális területen, vagy a civil
szférában. A közösségi szolgálati tevékenységet három év
alatt, lehetõség szerint egyenletes ütemben kell végezniük,
de ez nem kötelezõ, a tanulók tetszés szerint tölthetik el
idejüket önkéntes munkával.

„ÉLETRE NEVEL”

Fogadó szervezetek szinte minden településen rendel-
kezésre állnak, a középiskolások számára pedig széles a

A május végén lezáruló, 13 milliárd forintos nyír-
egyházi szennyvízprogram során a lakossági élõre kö-
tések száma elmarad a tervezettõl. Míg a beruházás
eredményeként közel 7800 ingatlan hálózatra kötésé-
re lenne lehetõség, eddig csupán 3500 élõre kötés tör-
tént meg. Akik nem csatlakoznak a hálózatra, azok-
nak 90 nap után talajterhelési díjat kell fizetniük – hang-
zott el a Nyírségvíz sajtótájékoztatóján.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A május végi befejezéséhez közeledik a Nyíregyháza
és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Prog-
ramja elnevezésû projekt. A teljes beruházás költsége 13
milliárd forint, ebbõl 9,8 milliárd forint európai uniós és
hazai forrásból származik. A program részeként elkészült
a napi 10 ezer köbméteres kapacitású II. számú szenny-
víztisztító telep, valamint a központi komposztálótelep. A
csatornázási munkálatokban 200 kilométernyi vezetéket
fektettek le. Az elmúlt évben már megkezdõdtek az érin-
tett ingatlanok rákötései a hálózatra, de a széles körû la-
kossági tájékoztatás ellenére ezek száma még elmarad a
tervezettõl.

KEVESEN KÖTÖTTEK A HÁLÓZATRA 

Mészáros József, a Nyírségvíz Zrt. csatornázási ágazat-
vezetõje hangsúlyozta, a program 7766 szennyvízbekö-
tésre ad lehetõséget, de eddig csupán 3305 rákötés történt
meg, ez alig haladja meg a 40 százalékos arányt. A pro-
jekt elvárása legalább a 85 százalékos kihasználtság, hi-
szen a cél a talajszennyezés jelentõs csökkentése. A háló-
zatra kötések számának növelése érdekében a Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztá-

FINISBEN A SZENNYVÍZPROGRAM NYÍREGYHÁZÁN
lya 3600 tájékoztató levelet postázott ki az érintetteknek.
Ebben szerepel a rákötési eljárás rendje, és az is, hogy az
ingatlanon belüli munkákhoz a Nyírségvíz Zrt. kedvez-
ményes áron biztosítja a szükséges anyagokat. Akik a le-
hetõség ellenére nem kötnek rá a csatornahálózatra, jogi
és anyagi következményekkel számolhatnak.

TALAJTERHELÉSI DÍJAT KELL FIZETNI

Dr. Polgári András, a Polgármesteri Hivatal Adóosztá-
lyának vezetõje elmondta, ezekben az esetekben meg-
szûnik a kedvezményes szennyvízszállítás, valamint 90
nap után talajterhelési díjat kell fizetni, ami az elfogyasz-
tott köbméterenként 1800 forint. Ez az összeg adóként
szerepel, tehát adók módjára behajtható. A Nyírségvíz Zrt.
szakemberei májustól ellenõrzési kampányt indítanak,
amely során az érintett ingatlanoknál megvizsgálják a
bekötéseket vagy a szándékot, és hivatalossá teszik a csa-
tornadíj-fizetési kötelezettségeket is.

ISKOLÁSOK A KÖZ-SZOLGÁLATÁBAN
kínálat Nyíregyházán is. A KÖZ-PONT Ifjúsági Egyesület
tájékoztató elõadásokkal, fórumokkal és többek között
szülõi értekezletekkel is segíti a diákok önkéntes munká-
jának elõsegítését. Bálega János, az egyesület elnöke ér-
deklõdésünkre elmondta, már három éve, a kezdetektõl
foglalkoznak közösségi szolgálattal, aminek a pályaori-
entációs hatása jelentõs, hiszen vannak fiatalok, akik az
50 órás tevékenység alatt kötelezõdnek el bizonyos terü-
letek, szakmák felé.

– Jövõre végez az elsõ olyan évfolyam, akiknek fel kell
mutatni, hogy teljesítették a kötelezõ 50 órás iskolai tevé-
kenységet. Ennek nem az a fõ célja, hogy informális tu-
dást adjon a fiataloknak, hanem, hogy életre nevelje õket,
hogy érezzék, hasznos munkát végeznek – tette hozzá.

POZITÍV HATÁS

Bálega János elmondta, a közösségi szolgálat tekinteté-
ben sok pozitív példáról hallottak már. Vannak fiatalok,
akik annyira élvezték a tevékenységet, hogy annak elvég-
zését követõen, a fogadó szervezetnél maradtak önkén-
tesként. Nyíregyházán pedig széles a listája a fogadó szer-
vezeteknek, a diákok eltölthetik a közösségi szolgálatukat
szociális intézményeknél, beszélgethetnek idõsekkel, prog-
ramokat szervezhetnek nekik, de önkénteskedhetnek a
kórházban, állatmenhelyen, állatkertben, civil szerveze-
teknél, a médiában, a katasztrófavédelemnél és most már
a rendõrségnél is.

tót. Ráadásul a profik mellett a kisebbek is gyakorolhatták
a vívás tudományát. Dr. Bene János igazgató Wesselényi
Miklóst idézve azt mondta, ennek a fegyvernek köszön-
heti a magyarság mindazt, amije van. A különleges ün-
nepnap ugyanakkor egy másik történelmi alakhoz, Zrínyi
Miklóshoz kötõdik a legszorosabban. Az ötletgazdák a
költõ és hadvezér születésnapját jelölték meg a Magyar
Kard Napjának. Az eseményen ünnepi beszédet mondott
Máday Norbert is. A Magyar Szablyavívó Iskola alapítója
szerint a kard a hazafias nevelés jelképe. Az ünnepségen
egy kiállítás is megnyílt a múzeumban, amely a kard tör-
ténetét mutatja be. A kiállítás június 14-éig tekinthetõ meg.

Máday Norbert és dr. Bene János az ünnepségen

ténelembõl érettségiztek a diákok. A Rákosi-korszak ipar-
fejlesztése, az 1960–70-es évek életkörülményei, Hunya-
di Mátyás adópolitikája, Szent István államszervezete, a
jobbágyfelszabadítás, II. József, Németország az elsõ vi-
lágháborúban és a felvilágosodás alapelveirõl  –  ezekrõl
a témákról kellett esszét írniuk a diákoknak  a vizsga má-
sodik részében.

A II-es számú szennyvíztisztító telep Polyákbokorban
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

PROGRAMOK
Autizmus a 24. órában konferencia-elõadássorozat. 3. ál-

lomás: május 11-én 10.00 óra. Helyszín: Jósa András Okta-
tókórház, Sebészeti tömb, nagyelõadó terem. A részvétel in-
gyenes. Részletek, regisztráció: www.mostelsz.hu.

XII. Tavaszköszöntõ Életmód nap május 16-án 10.00 órá-
tól a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola ebédlõjé-
ben (Bethlen Gábor u. 13–19.).
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A HÉT TÉMÁJA ONLINE-ON A HÉT TÉMÁJA ONLINE-ON

2015. MÁJUS 8. 9Az oldalt összeállította: Tarczy Gyula

Néhány érdekes számadat a pillanatnyi állapotokról. Azaz: egy kis színes a virtuális
világból, a nyiregyhaza.hu kapcsán, hogyan böngésznek bennünket...

– A nyiregyhaza.hu olvasóinak 40 százaléka a közösségi médiából (Facebook,
Google+, Twitter) érkezik, 30 százalék célirányosan kattint a nyiregyhaza.hu-ra,
illetve a másik 30 százalék a Google keresõbõl jön.

– A nyiregyhaza.hu olvasóinak 60 százaléka 18 és 34 év közötti.
– A nyiregyhaza.hu olvasóinak 45 százaléka nõ, 55 százaléka pedig férfi.
– A nyiregyhaza.hu látogatóinak 40 százaléka mobiltelefonon böngészi az oldalt.

www.nyi regyhaza.hu / A VÁROS WEBOLDALA

BÖNGÉSZÕ

Damjanovich Nebojsa a hazai online marketing egyik meghatározó szereplõje, TOP
online marketing tanácsadóként tartják számon. Dolgozott és dolgozik multikkal,
KKV-kal, tanít a felsõoktatásban, szakmai konferenciák rendszeres meghívott elõ-
adója. Publikál angol és magyar nyelven, az „év honlapja” verseny zsûritagja.

– Önnek az egyik kedvenc szakterülete a usability
(weblap-használhatóság). Megítélése szerint mennyire hasz-
nálható a látogatók számára a nyiregyhaza.hu?

– A nyiregyhaza.hu nagyon jól strukturált és egyértelmû
a navigáció. Az áttekinthetõséggel szerintem nincs gond,
ahogy a többi website ergonómiai területtel sem. Az
aloldalak esetében finomítani kell a tördelést, de ezen kívül
a felhasználóknak kellene ,,megmondaniuk” azt, hogy a
nyiregyhaza.hu-val elégedettek-e. Ezt belsõ statisztikák el-
árulják vagy nagyobb probléma felderítésében a website er-
gonómiai tesztek.

– Korábban megszokhattuk, hogy szinte csak menüpon-
tokból és fotókból álltak a honlapok, és úgy kellett navigál-
nunk egy-egy információért. Gyakorlatilag nem is voltak

hírek. Ma már azonban más a trend. Egyre több önkormányzati honlapnak igen hangsú-
lyos része a helyi hírek. Mit gondol errõl?

– Korábban a lakosság elsõsorban ügyintézés miatt lépett fel az önkormányzati honla-
pokra, másodsorban, hogy tájékozódjon arról, ami a térségében történik. De az nem jó,
ha elõbb az országos médiában lehetne olvasni arról, ami helyileg történik. Így nem
csoda, ha felcserélõdtek az arányok és az önkormányzati honlapok egyre több hírt kö-
zölnek. A nyiregyhaza.hu is ebbe az irányba indult el, és amennyire tudom, jók a vissza-
jelzések, hiszen jelentõsen megnõtt a látogatottság. Miközben az ügyintézés, önkormány-
zati információk ugyanúgy megmaradtak a honlapon, mint korábban.

– Igyekszünk érdekes, hasznos, egyedi szöveges és képi információkkal, hírekkel el-
látni a városlakókat. A honlap mennyire tükrözi vissza ezt a törekvésünket?

– A tartalom a „király”, avagy csakis a tartalom miatt fognak visszatérni a website-ra a
látogatók. Ezért fontosak a hírek és egyéb, többformátumos tartalmak, a szövegen és a
képeken kívül is.

DAMJANOVICH NEBOJSA: A TARTALOM A „KIRÁLY”
– Az utóbbi idõben több marketing- vagy üzleti tanácsadó járt Nyíregyházán. Önnel

mikor találkozhatunk a városunkban?

– A Rotary tagjaként néha-néha szoktam Nyíregyházára is járni, de a két gyerek és az
új vállalkozásom mellett nem sok idõm marad utazásokra. Kis- és középvállalkozóknak
létrehoztunk egy szoftvert, mint szolgáltatást, ami a marketingtervezésben segít, így a
tanácsadói és tréningpályát 14 év után el fogom hagyni...

(Szerzõ: Száraz Attila, online marketing manager)

Kedves Olvasó! Gondolta volna, hogy a most kezében tartott Naplót virtuálisan a
világhálón is olvashatja a nyiregyhaza.hu segítségével? Ahol egyébként a Város-
Kép Kft. szerkesztõségei által készített tudósítások, cikkek bõvebb tartalmai, kiegé-
szítései, képgalériái is folyamatosan elérhetõek? Ha még nem, engedje meg, hogy
egy közös pillantást vessünk erre a napról napra népszerûbb, s a nyíregyháziaknak
bõvülõ tartalommal szolgáló felületre, mely egyre több városlakónál a mindennapi
rutin részévé kezd válni. Köszönet érte!

Egyre jelentõsebb olvasóközönséget vonz már most magához a nyiregyhaza.hu, az év
végén kezdett fejlesztéseknek, külsõ-belsõ megújulásnak köszönhetõen. A hiteles Google
Analytics adatai szerint, összességében többszázezres a havi oldalletöltés, és tízezrek
járnak vissza böngészni rendszeresen hozzánk, hogy képben legyenek a megyeszékhely
dolgaival. Érdemes is, mert a napi, nagyjából kéttucatnyi friss információ egyes darabjai,
hamar a hírfolyam végére csúsznak, így, aki reggel ránézett, estére egészen mást talál a
fõoldalon.

AMI FONTOS ÉS FRISS

Hogy mit? Mindent, amit Nyíregyházáról tudni érdemes, rossz értelemben vett, „ol-
csó” bulvár nélkül. Ne feledjük, ez alapvetõen egy városi honlap, amely részint az idelá-
togatók tájékozódására is szolgál, ám jóval több lett és lesz egy turistákat kiszolgáló
oldalnál. A cél az, hogy a városról és a nyíregyháziaknak szóló fontos tudnivalók egy
helyen legyenek, frissen. Ebben segítenek az idén 30 éves Nyíregyházi Televízió munka-
társai, és a már 21. esztendejében járó Nyíregyházi Napló újságírói is.

BÕVÜLÕ NÉZETTSÉG
ÉS TARTALOM

A nyiregyhaza.hu bõséges tartalomszolgáltatása mögött egy
három részbõl álló szerkesztõség áll, hiszen a Nyíregyházi
Televízió és Napló munkatársai egyaránt hozzájárulnak az
olvasni- és néznivalók elkészítéséhez. A rendszer egyik fon-
tos végpontja, utolsó „szûrõje” Szabolcsi Richárd, a
nyiregyhaza.hu szerkesztõje. Õt kérdeztük a háttérrõl.

– Az elmúlt esztendõ vége óta már egy megújult online felü-
let fogadja a nyiregyhaza.hu olvasóit. Hosszas elõkészítõ mun-
ka elõzte meg a honlap indítását. Fontosnak tartottuk, hogy egy
olyan weboldalon böngészhessenek a látogatók, amely elsõre
is könnyen áttekinthetõ, felhasználóbarát, számtalan funkciót
magába foglal és követi a hazai és nemzetközi trendeket. A kor
elvárása, hogy a webfelület megjelenése a honlapunkat a mobilkészülékekrõl megtekin-
tõk számára is vonzó legyen. Magam sem gondoltam volna korábban, hogy helyi szinten
is milyen sokan keresik a nyíregyházi híreket, programokat a telefonjuk segítségével.
Szeretném hozzátenni, nem csak fiatalokról van szó.

– Egyre gyakrabban találkozni a Facebookon is a nyiregyhaza.hu híreivel.
– Egyértelmû, hogy ma már tömegek élik mindennapjaikat például a Facebookon, a

Twitteren... Ez világjelenség. Természetes igény a Nyíregyháza iránt érdeklõdõk részé-
rõl, hogy naponta többször is értesüljenek a hírekrõl, programokról a közösségi oldalak-
ról. Számunkra különösen értékesek a Facebookról érkezõ kattintások, hiszen egyetlen

KÖZÖS MUNKA
A NYÍREGYHÁZIAKKAL

A nyiregyhaza.hu-ra természetesen Nyíregyházáról érkezik a legtöbb látogató. A
következõkben bemutatjuk azt a tíz magyarországi várost, ahonnan a legtöbb láto-
gató érkezik hozzánk, illetve azt a 10 országot, ahonnan a legtöbb érdeklõdõ kattint
a cikkeinkre.

HAZAI TOP 10: ÉLÕ LOKÁLPATRIOTIZMUS

Az alább felsorolt tíz városból jól látszik, hogy sokan érdeklõdnek Nyíregyháza
hírei iránt olyanok, akik elmentek más városba tanulni, és/vagy még ott tanulnak,
vagy ott kaptak munkát, esetleg ott telepedtek le. A tõlük érkezõ sok kattintás azt
jelenti, hogy a lakóhelyváltozás nem jelent szakítást Nyíregyházával. A lokálpatrio-
tizmus tovább él bennük, mi pedig igyekszünk hírekkel, információkkal, gazdag képi
anyaggal táplálni. A TOP 10 hazai város: Budapest, Debrecen, Miskolc, Kecskemét,
Székesfehérvár, Eger, Szolnok, Pécs, Szeged, Gyöngyös.

KÜLFÖLDI TOP 10: HAZAJÁRNAK ÁLTALUNK

A nyiregyhaza.hu-t 5 földrész 50 országában olvassák. Talán nem lesz meglepõ
azon tíz ország listája, ahonnan a legtöbb látogató érkezik a weblapunkra. Így egy
kicsit az anyaországtól valamilyen módon elszakadtak is képben lehetnek a szülõ-
földdel, innen: Amerika, Németország, Anglia, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Hol-
landia, Belgium, Lengyelország és Ausztria. A további 40 ország között pedig olyan
érdekességek találhatóak, mint Indonézia, Kenya, India és Egyiptom.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KENYA

onnan érkezõ „like” vagy megosztás még nagyobb publicitást teremt a híreinknek. En-
nek is köszönhetõ, hogy a nyíregyházi vonatkozású híreinkrõl nagyon gyorsan szerez-
nek tudomást az ország más pontjain, vagy akár a külföldön élõk is. A tudatos munka
eredménye, hogy más portálok is egyre gyakrabban hivatkoznak a híreinkre, dolgozunk
azon, hogy ha valakinek Nyíregyháza jut az eszébe bármely összefüggésben, a honla-
punk megkerülhetetlen tényezõ legyen a világhálón. Nagyon sok energiát fektetünk abba,
hogy a jövõben is minél intenzívebben jelenjünk meg a közösségi felületeken.

ELÕNY A KÉPI MEGJELENÉSBEN

– Hogyan dolgozzák fel a híreket, melyek naponta történnek a városban?
– A szerkesztõségi háttér biztosítja az „anyagáramlást”. Profi újságírók, szerkesztõk,

operatõrök és vágók dolgoznak azon, hogy úgy az írott, ahogyan a mozgóképes tartalom
is a látogatók számára könnyen érthetõ, érdekes és lehetõleg az olvasóban a téma kap-
csán felmerülõ minden lehetséges kérdést megválaszolni képes legyen. Külön kiemel-
ném a videók jelentõségét, amelyek hónapról hónapra népszerûbbek, a youtube-on nap-
rakészen elérhetõek, megoszthatóak.

– Miért fontos a szerkesztõi munka szempontjából a nézettségi statisztika?
– Napi szinten elemezzük, az egyes anyagok mekkora látogatottságot generáltak az

olvasók körében. Nagyon érdekesek a megfigyeléseink, akár egy-egy szép városkép is
közkedvelt a nyiregyhaza.hu látogatói körében. Természetesen a „prímet” az oktatási, a
kulturális, a helyi gazdasági élettel, a városüzemeltetéssel kapcsolatos hírek viszik, me-
lyek például megoldásokat kínálnak az emberek egyszerûbb ügyintézésére is. Természe-
tes ugyanakkor, hogy sokan szeretik online viszontlátni magukat a világhálón, így rész-
ben ennek is betudható, hogy úgy a kis helyi közösségeket, ahogyan a széles publikumot
vonzó rendezvények is magas látogatottságot képesek elérni. A célunk, minél többeket
ösztönözni, legyenek partnereink a nyiregyhaza.hu szerkesztésében. Már külön aloldalon
kínálunk programokat, bemutatkozási lehetõséget az idõskorúak számára is, és keressük
a lehetõségeket, hogy a fiatalok minél szélesebb körét tudjuk megszólítani. Szerencsére
az elsõ kezdeményezésünket siker követte, így nyugodtan mondhatjuk, folytatódik a
közös munka a nyíregyháziakkal.

Damjanovich Nebojsa

HÍREKTÕL A PROGRAMOKIG

Az egyre inkább hírportál jellegû weblap továbbra is menüjében tartja az elektronikus
ügyintézést, és a városházi információkat, de az események feldolgozása mellett egyre
többet ad rovatszerûen sporthírekbõl, kultúrából, akár gasztronómiából, és a különbözõ
korosztályokat, köztük a fiatalokat és idõskorúakat is megszólítja. Sõt, mindenkit, hiszen
egyedülálló kínálatát nyújtja a városi programoknak, a szerkesztõségbe érkezõ jelzések
alapján. Ezeket, s a javaslatokat továbbra is várjuk a honlap@nyiregyhaza.hu címre, s az
ismert elérhetõségeinkre. A cél ugyanis az, hogy együtt tegyük még olvasmányosabbá,
informatívabbá közös honlapunkat, a nyiregyhaza.hu-t. A mostani összeállítással is erre
törekszünk.

Szabolcsi Richárd
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ÉRDEKESSÉGEK GASZTRO

AJÁNDÉK
A MESTERSZAKÁCSNAK

AZ OSCAR-DÍJAS SZAKÁCS AZ ÓZON-DÚS LEVEGÕT KEDVELI

POSZTUMUSZ-DÍJ NYÍREGYHÁZÁRA

Nemrégiben Nyíregyházán járt Lukács István, há-
romszoros Oscar-díjas (ebben az értelemben világ-
csúcstartó) mesterszakács, s miután exkluzív interjút
adott stábunknak a Szieszta címû mûsor keretein be-
lül a Helló Nyíregyháza színpadán, az Ózon Panziót
választotta szállásául. Mint nemsokára kiderül, nem
véletlenül... S ha már a helyszínen jártunk, megszólí-
tottuk a vezetõséget, ahol elkészült a világ elsõ med-
vehagymás, baconbe göngyölt töltött jércemelle. Egy-
ben megemlékezünk a Posztumusz-díjas Görömbei
Sándorról. Tartalmas böngészést a gasztrooldalunkon!

Görömbeiné Irénke veszi át az elismerést Antal
Gábortól, az MNGSZ éttermi mesterbizottságának

elnökétõl

Posztumusz-díjban részesítette a Magyar Nemze-
ti Gasztronómiai Szövetség Görömbei Sándor mes-
tercukrászt, akinek élete vágya volt, hogy ezt a hiva-
tást gyakorolhassa. A kiváló szakmai és oktatómun-
káért adományozott elismerést a néhai szakember
felesége vette át.

Görömbeiné Irénke azt mondta a díjról, különösen
fontos a számukra, hiszen a még ma is meglévõ cuk-
rászda alapjait férje rakta le, melyben ötvözte a múlt
hagyományait az akkori kor újításaival, s olyan szellemi
örökséget hagyott hátra, amit nekik szívbõl jövõ köte-
lességük továbbvinni és a szellemiségét megõrizni.

Görömbei Sándor nagyon sok ismert cukrászt tanított
a szakma titkaira, például Kollonnay István mestercuk-
rász-szakoktatót. Nyíregyháza elismert szakembere azt
mondta, egykori oktatója elsõsorban a munkával nevel-
te õt, és azzal a személyes varázzsal, ahogy átadta a
szakma szeretetét és azt a felelõsségtudatot, ami ebben
a szakmában elengedhetetlen. 

Az elmúlt évben a „Kiváló régió”  címet is elnyerõ
Nyíregyháza és Környéke Gasztronómiai Régió így
Görömbei Sándor posztumusz-díján keresztül egy újabb
olyan elismeréssel gazdagodott, amely a konyhamûvé-
szet területén a környék jó hírét viszi tovább.

Idén Debrecenben, a Hotel Lyciumban rendezte a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség az év kiemelkedõ
eseményét, a Mestervacsorát. Minden évben ez ad alkalmat
arra, hogy a kiválóan teljesítõ szakácsok átvegyék a mesteri
fokozatról szóló tanúsítványt a szakmai zsûritõl. Nyíregyhá-
za részérõl Kállai Attila, az Ózon Panzió vezetõje, a vendég-
látás elismert szakembere különdíjjal kedveskedett Blendea
Károlynak, a Mirbest fejlesztõ séfjének, az egyik kitüntetett
mesterszakácsnak. Egy hosszú hétvégén õ is megismerheti a
nyíregyházi vendégszeretetet és látványosságokat.

A Helló Nyíregyháza színpadán a Nyíregyházi
Televíziónak adtak exkluzív interjút a világhírû mesterek

A nyolcadik ikszhez közelítõ, mégis fiatalos Lukács Ist-
ván (aki Gombai Nagy Péter mestercukrásszal volt a ven-
dégünk) négy évtizede járja a világot, s nemcsak a szak-
ma ismerte el számos aranyéremmel a különbözõ verse-
nyeken, hanem igazán megtisztelõ felkéréseket kapott
pályafutása során. Õ készítette a magyarországi gálava-
csoráját II. Erzsébet királynõnek, de Mitterand és George
Bush éppúgy evett már a fõztjébõl, mint Margaret Tha-
tcher, Diana hercegnõ vagy Gorbacsov. Sõt, az amerikai
Super Bowl gálaestjét hétszer „fõzte le”...

fontosabb, hogy tisztelettel, szeretettel csinálják. Így az
egyszerû rántotta és köménymagleves is különleges lehet!
Nyíregyháza rég ismerõs számára: korábban éveken át
havi rendszerességgel megfordult egy sóstói étteremben,
s azért az Ózont választotta, mert a szakma által is meg-
becsült barátai várták: Kállai Attila, az intézmény vezetõ-
je és Rabi László séf, aki sokat dolgozott mellette.

SZOBÁK UTÁN TÁNYÉROK

Kállai Attila egyébként két éve vezeti az intézményt, s
nem kevés szakmai tapasztalat van mögötte. Számos kül-
földi felkérésén túl, volt, hogy a soproni központtal egy-
szerre négy szálloda üzemeltetési igazgatója volt, bõ öt-
száz szobával, de Budapesten és Gyulán is letette a név-
jegyét a vendéglátás vezetõjeként. A Városüzemeltetés égi-

MEDVEHAGYMÁS ÓZON TEKERCS
Kállai Attila és Rabi László receptje

Hozzávalók 4 fõre: 60 dkg
csirkemellfilé, 20 dkg szeletelt
bacon, 2 db zsemle, 5 dkg Trap-
pista sajt, 5 dkg füstölt sajt, 5 dkg
Pannónia sajt, 10 dkg darált csir-
kemell, 10 dkg alma, 5 dkg ká-
pia paprika, 4 db tojás, 8 levél
medvehagyma, apróra vágott
petrezselyemzöld.

Fûszerek: só, frissen õrölt fe-
kete bors, Delikát, csirke fûszer-
só, fokhagymasó.

Elkészítés: Az elõzõleg fehérborban pácolt egészben
hagyott csirkemellfilét kinyitjuk, klopfoljuk, sóval, bors-
sal, fokhagymasóval, csirke fûszersóval ízesítjük.

Töltelék elkészítése: Vízben áztatott, kinyomkodott
zsemlét darált csirkemellel, nagyobb kockára vágott
almával, kápia paprikával, fõtt tojással, 3 féle sajttal,
petrezselyemzölddel, 2 nyers tojással és a fûszerek-
kel lazán összekeverjük. A kiklopfolt, ízesített csirke-
mellekre a medvehagymaleveleket rétegezzük, a töl-
teléket ráhelyezzük és henger alakúra feltekerjük, majd
a baconszeletekkel körbetekerjük. Alufóliába csoma-
goljuk, kb. 160 °C-os sütõben, kevés vizet aláöntve,
30 percig sütjük.

Narancsmártás: A lehártyázott narancscikkeket koc-
kára vágjuk, narancsdzsúszban felfõzzük, vaníliás
cukorral, õrölt fahéjjal, porcukorral ízesítjük, étkezési
keményítõvel sûrítjük.

(Bõvebben a nyiregyhaza.hu oldalon.)

Lukács István (jobbról a harmadik) és Gombai Nagy
Péter (balról a második) az Ózon-dús levegõn, a panzió
erdei környezetében, a baráti csapat egy részével (Kállai

Attila jobbról a második)

KONYHAI NAGYHATALOM VAGYUNK

A világhírû séf, olimpiák nyertese, majd zsûritagja azt
mondja: a magyar gasztronómia a világ bármely konyhá-
jával felveszi a versenyt, „nagyhatalom” vagyunk, kitûnõ
szakácsokkal. De a háziasszonyok és hobbifõzõk is kivá-
ló minõségû étkeket tudnak készíteni, melyek során a leg-

A NYIREGYHAZA.HU-RA IS FÕZNEK

Persze nemcsak a külsõ, hanem a tartalom is megúju-
lóban, melynek a szándékok szerint egyre inkább részét
képezik a magyar konyha remekei, kiemelten tirpák éte-
lekkel és Krúdy-kedvencekkel. S noha õ nem szakács,
igazi partnerre talált Rabi László személyében, aki már a
’70-es években a szakma ifjú mestere volt, s 44 éve áll a
világ fazekai mögött, bejárva fél Európát. A medvehagy-
más Ózon tekercs receptje péntektõl már a nyiregy-
haza.hu oldalon is elérhetõ, a hétvégi fõznivalókat aján-
ló rovatban.

IDÉNYJELLEG ÉS KREATIVITÁS

A mostani premier egy sorozat része: a célok szerint min-
dig idényjellegû, kreatív ételekkel is igyekeznek megszólí-
tani a nyíregyháziakat, így kerül a bodza a palacsintába, a
csalán a levesbe. (Nem csak teaként finom!) Az egyebek
mellett karottával, zellerrel és jégsalátával izgalmassá tett
kukoricasalátájuk pedig lassan védjegyükké, „városi salá-
tává” válik. Õk abban hisznek, hogy a tányérra rakott étel-
minták helyett lakjon jól a vendég ízletes, bõséges hazai-
val, különleges külsõségekkel, minden más szempontból is
a földön járva. S örülnek neki, ha ezt már nemcsak a szál-
lóvendégek, hanem a nyíregyháziak is elismerik.

sze alatt mûködõ, akkor még 2010 elõtti örökségként elha-
nyagolt Ózonba érkezve elõször a leromlott szobákat tette
lakhatóvá és vonzóbbá egy erõs ráncfelvarrással. Tudta, hogy
a gasztronómiához több idõ kell, így elsõ lépésben a kíná-
lat részévé tette a büféreggelit és a tányérszervizes vacso-
rát, s figyelmet fordított a csapat képzésére. Ma ott tarta-
nak, hogy egyedülálló módon vadonatúj szervizzel is ked-
veskednek: a szakács díszegyenruhában érkezik a vendég-
hez, majd miután elkészítette a fogásokat, úgy tálal...

Az oldalt szerkesztette: Tarczy Gyula
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SZÉCHENYIS SIKER
Idén április 17. és 19. kö-

zött rendezték meg Gyõrben
a Kazinczy versenyt, ahol a
Széchenyi István Közgazdasá-
gi, Informatikai Szakközépis-
kolát (és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét is) Tisza
Elizabet, az intézmény 10. B
osztályos tanulója képviselte.
Kategóriánként 15-15, illetve
5 legszebben beszélõ fiatal
nyerte el a Kazinczy-érmet,
köztük a nyíregyházi diák is,
aki egyébként a népes me-
zõnyben az elõkelõ negyedik
helyen végzett. Felkészítõ ta-
nára Pázmándi Katalin volt.

A „Con Spirito” Egyházzenei Feszti-
vál évente ismétlõdõ esemény, amelyen
a nagy magyar történelmi egyházak ze-
nei kultúrája kerül bemutatásra. Zenés
szertartások, koncertek, elõadások,
workshopok hozzák emberi közelségbe
az isteni zene több évszáza-
dos hagyományát.

A fesztiválnak minden év-
ben más város ad otthont. A
négy égtáj szerinti beosztás
(Nyíregyháza, Debrecen,
Pécs, Sopron) szimbolikus
jelentõségû: a tradíció tala-
jában gyökerezõ, az új kez-
deményezésekre is nyitott
eseményrõl van szó, amely
találkozót kínál híveknek és
laikusoknak, elõadóknak és hallgatóknak
egyaránt.

Az idei Egyházzenei Fesztivál közép-
pontjában – mint középkori zománc a ne-
mesfém foglalatban – a keleti egyházak

„CON SPIRITO” EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL
 A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG

RENDEZÉSÉBEN
énekkari hagyománya tündöklik. Az idei
programban szerepel Ikon-kiállítás, görög
katolikus kórusok találkozója, valamint
olyan jeles fellépõk szólaltatják meg a
szláv és bizánci zenei emlékeket, mint a
NIKA Kamarakórus, a Szent Efrém Kó-

rus, a Lautitia Gyermekkar, a szentpéter-
vári Optina Pustyn (Opta öröksége) ének-
együttes, az ukrajnai Kijev Kamarakórus
és a magyar görög katolikus Szent Ata-
náz Kórus.

Nyíregyháza mellet t
Máriapócson és Hajdú-
dorogon is lesznek koncer-
tek, valamint Pécsett az
Optina Pustyn, Sopronban
és Debrecenben a Kijev
Kamarakórus vendégsze-
repel.

Társrendezõ a Hajdúdo-
rogi Egyházmegye.

Jegyek válthatók: a Vikár Sándor Zeneiskolában (Nyíregyháza, Kürt utca 5–11.),
a www.jegymester.hu oldalon, valamint a koncert elõtt a helyszínen.

w w w . e g y h a z z e n e i f e s z t i v a l . h u
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

MAJÁLISOK VÁROSSZERTE

A faluvégi majálisok hangulatát idézték fel a Sóstói
Múzeumfaluban, ahol zenés, táncos produkciók, folk-
lórprogramok és népi hiedelmek felelevenítése fogad-
ta az érdeklõdõket. A legkisebbeket bábszínházi elõ-
adás és népzenei kalandozás várta.

De nemcsak a múzeumfaluban, hanem városszerte
majálisoztak Nyíregyházán.

JÓ HANGULAT MANDABOKORBAN

Igricések ropták a táncot Mandabokorban, a majálisi
ünnepségen, ahol a környék apraja-nagyja megjelent. A
közösségi esemény minden évben jelentõs a településrész
életében.

BORBÁNYÁN IS MAJÁLISOZTAK

A helyi nyugdíjasklub elõadásával kezdõdtek a borbá-
nyai majális eseményei, ahol a mûvelõdési ház udvarán
fogadták programok sokaságával a településrész lakóit. 

FÕZÕVERSENY ÉS TÁNCBEMUTATÓK

A bográcsokból gulyást kínáltak az embereknek, akik a
májusfa díszítése után beszélgettek és kihasználták a kel-
lemes idõjárást.

VÁROSLIGETI MAJÁLIS

Programok a Bujtosi Városligetben is várták az érdeklõ-
dõket. Ott modern-, néptánc- és balettcsoportok, koncer-
tek és divatbemutató szórakoztatta a közönséget. A legki-
sebbeket vidámpark, vásári forgatag és íjászudvar fogadta.

ÚJ IGAZGATÓ
Sokak számára nem ismeretlen dr. Szabó Sarolta

neve, akit Nyíregyháza közgyûlése nemrégiben neve-
zett ki a Sóstói Múzeumfalu élére, hiszen az intézmény
régi-új munkahelye az igazgatónak.

A Nyíregyházi Televízió Hír-
egyháza címû mûsorában dr.
Szabó Sarolta elmesélte, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Múzeumok Igazgatósága alkal-
mazásában 1980. augusztus 1-
jétõl állt. Mint etnográfus-muze-
ológus kezdte a pályáját a Jósa
András Múzeumban. 1993–
2004 között a Sóstói Múzeum-
faluban, majd 2004–2008 között
ismét a Jósa András Múzeumban
tevékenykedett, mint megyei
múzeumigazgató-helyettes. Ezt követõen lett a nyírbátori
Báthori István Múzeum vezetõje, 2008. július 1-jén és
napjainkig töltötte be ezt a pozíciót. A Sóstói Múzeumfa-
lu újonnan kinevezett igazgatója arról is mesélt, hogy ko-
rábban a megyei múzeumok igazgatóságához tartozott a
megye valamennyi múzeuma, így ezek tevékenységét
évtizedek óta ismeri. Az intézmények 2013-ban kerültek
helyi önkormányzatokhoz. Ez a szervezeti átszervezés õt
már Nyírbátorban érte.

Muzeológusként hajdan a Sóstói Múzeumfaluban mun-
kája jelentõs részét közönségkapcsolati tevékenység tette
ki, melyre vezetõként is nagy hangsúlyt fektet majd, aho-
gyan a hagyományok felelevenítésére, ébrentartására is.
És persze mindemellett új programok elindítása, a múze-
umpedagógiai tevékenység tovább erõsítése is a felada-
tok között van.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. május 22.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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EREDMÉNYEK SPORT

A MÁSODIK HELY MEGTARTÁSA A CÉL

NEMZETKÖZI VERSENYEK ELÕTT AZ ÚSZÓK

Szurovcsák Ivett (balra) és Buskó Csenge is bízik a
sikeres szezonban

Több nemzetközi edzõtáboron vannak túl a nyíregy-
házi úszók. A versenyzõk a nyári szezonra készülnek,
és rangos viadalokon állnak rajtkõre. Az úszók közül
néhányan vezetik korosztályuk magyar ranglistáját.

Sóstón ismét ideális körülmények között készülhettek a
téli idõszakban a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A fe-
dett 50 méteres medencének köszönhetõn sikerült elvé-
gezni a tervezett munkát, és több nemzetközi edzõtábor-
ba is elutazhattak a sportolók, akik között válogatottak is
vannak.

– Szurovcsák Ivett, Buskó Csenge és Trizner Olivér is
tagja a korosztályos nemzeti csapatnak, így külföldi edzõ-
táborokban is készülhettek. Hollandiában és Dubaiban is
voltak edzések, idehaza pedig Gyõrben vehettek részt egy
kéthetes edzõtáborban a versenyzõink. Jó formában van-
nak, bízunk abban, hogy a korosztályos bajnokságon majd
dobogóra állhatnak – mondta Urbin Tamás vezetõedzõ.

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõi közül hatan
tagjai a jövõ bajnoka programnak, Cserfalvi Olaf és
Hatházi Dóra pedig ranglistavezetõ korosztályában. Buskó
Csenge tartalékként bekerült a Baku Eurogames-re készü-
lõ csapatba.

– Szinte egy idõben lesz Bakuban a verseny a magyar
felnõtt bajnoksággal, mely ezúttal nyolcnapos lesz. Ha nem
utazok a nemzetközi tornára – mely az ifi EB szintjének

felel meg –, akkor a magyar bajnokságban szeretnék jól
szerepelni – mondta Buskó Csenge.

A felnõtt OB-t Gyõrben rendezik. Csenge öt számban
is rajtkõre áll, és szeretne döntõbe jutni, valamint egyéni

Utolsó hazai mérkõzését vívja a bajnoki szezonban
a Nyíregyházi KC. A férfi kézilabdások jelenleg a má-
sodik helyen állnak az NB I/B Keleti csoportjában, és
amennyiben legyõzik szombaton a Békést, biztossá
válik az ezüstérem. Varga Zsolt szakmai igazgató bí-
zik a szép búcsúban.

– Az utolsó hazai meccs következik. A tavasz megko-
ronázása lehet a találkozó?

– Az egész szezoné. Gyõzelem esetén az utolsó meccs
eredményétõl függetlenül biztossá válna a második hely,
ez pedig az elmúlt nyolc évet tekintve a legjobb helyezé-
sünk lenne a bajnokság végén.

– És megint lépne egyet elõre a csapat a tabellán...
– Igen, tavaly a harmadik helyen zártunk, most pedig

ezüst kerülhetne a nyakunkba. Szeretnénk a közönség-
nek is olyat nyújtani szombaton, ami maradandó lenne
számukra, hiszen sok segítséget kaptunk tõlük egész év-
ben, amiért hálával tartozunk.

– A Békés érkezik a Bujtosi Szabadidõ Csarnokba, elle-
nük mindig meg kell szenvednie a Nyíregyházának. Most
milyen meccsre van kilátás?

– Talán nem meglepõ, ha azt mondom, hogy most is
nehéz mérkõzés lesz. Tavasszal nagyon jó formában van-
nak, a már bajnok Egerrel például döntetlent játszottak.
Izgalmas mérkõzésre, és természetesen hazai gyõzelem-
re számítok. Nálunk mindenki egészséges, így a legjobb
kerettel készülhetünk.

– A második helyrõl beszélünk, de akár fényesebb is
lehetett volna az érem. Nincs hiányérzet?

– Nyáron nyolc új játékos érkezett hozzánk, idõ kellett,
amíg csapattá formálódtak. Sajnos az õsz elején ennek
köszönhetõen néhány pontot elhullajtottunk, ami most
hiányzik. De azt is tudni kell, hogy az Eger úgy vágott
neki a szezonnak, hogy számukra csak a bajnoki cím el-
fogadható. Naponta két edzést tartanak, a játékosok a ké-
zilabdából élnek, csak erre kell figyelniük. Nálunk azért
más a helyzet, itt mindenki munka és tanulás mellett ját-
szik. Ennek ellenére van hiányérzetem.

– Ha már a keret szóba került. Mekkora változás vár-
ható a következõ év elõtt?

– Nem nagy. Néhány poszton szeretnénk megerõsíteni
a csapatot, de sok olyan 22–27 év közötti fiatal játéko-
sunk van, akikre hosszú távon számítunk, így nagy moz-
gás nem lesz az együttesnél.

SPORTPROGRAM

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Utolsó hazai meccsét vívja az NYKC

VERES AMARILLA
KIJUTOTT RIÓBA

Montreálban rendezték a Kerekesszékes Vívó Vi-
lágkupa következõ állomását, melyen Veres Ama-
rilla nõi párbajtõrben megtartotta 3. helyét az olim-
piai kvalifikációs világranglistán.

A csoportmérkõzéseket 3 gyõzelemmel és 2 vere-
séggel zárta, majd a direktkieséses táblán magabizto-
san gyõzött Vlami (Görögország) ellen. A következõ
ellenfél az orosz Efimova volt, aki 2. a világranglistán
és remek formában versenyzett egész nap. Amarilla

most kikapott tõle és így a 13. helyen végzett. Másnap
a sportoló kardban a nagyon értékes 3. helyet szerez-
te meg. A csoportmérkõzéseket 6 gyõzelemmel és 2
vereséggel zárta. A fõtáblán a kanadai Morel legyõ-
zése után kikapott az ukrán Breus-tól, aki megnyerte
a versenyt, így Pákey Béla tanítványa bronzérmes lett.

A verseny harmadik napjára maradt a nõi párbajtõr
csapatverseny. A magyar válogatott Dani Gyöngyi,
Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla összeállításban
szerepelt. Csapatunk a fehéroroszok ellen kezdett és
nem okozott gondot a gyõzelem.

A folytatásban az örök rivális orosz válogatott kö-
vetkezett, de a magyar lányok ezúttal simán verték
õket. Az aranyéremért a francia csapatot meggyõzõ
vívással gyõztük le. A magyar csapat tartalék verseny-
zõ nélkül indult a tornán, tehát mind a három vívónõ
végig vívott minden csapat ellen.

Veres Amarilla (jobbra) harmadik lett a kardozók
versenyében

Május 10., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Nyíregyháza Spartacus–Újpest labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

Május 11., hétfõ 19.30 Nyíregyházi KC–Békés kézilab-
da-mérkõzés közvetítése

Május 8., péntek 18.00 BUSZACSA, Fatum-Nyíregy-
háza–TF Budapest nõi röplabdamérkõzés

Május 8., péntek 19.00 Városi Stadion, Nyíregyháza
Spartacus–Újpest labdarúgó-mérkõzés

Május 9., szombat 18.00 BUSZACSA, Nyíregyházi
KC–Békés kézilabda-mérkõzés

csúcsokat javítani. A fiatalabbak közül Gyula Sándor ta-
nítványai meghívást kaptak Oroszországba, így Szentpé-
terváron edzõtáborozhatnak. Ami a felkészülés további
menetét illeti, a napokban lekerült a sátor a sóstói 50 mé-
teres medencérõl, a jövõ héttõl ismét ott edzenek az úszók.
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 9., szombat 19.00 Orosz lekvár, Kamara Bemutató
bérlet, Krúdy Kamara
Május 11., hétfõ 10.00 Pöttyös Panni, Kukori bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Manócska bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
17.00 Orosz lekvár, Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.00 Szibériai csárdás, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
Május 12., kedd 10.00 Pöttyös Panni, Kotkoda bérlet,
MÛvész Stúdió
15.00 Égigérõ fû, Kisherceg bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
19.00 Tetkó, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 13., szerda 10.00 Pöttyös Panni, Maci Laci bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Mekk Elek bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
Május 14., csütörtök 10.00 Üzlet – a Mu Színház és a Káva
színházi nevelési elõadása, Bérletszünet, Krúdy Kamara
10.00 Pöttyös Panni, Óz bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Morgó bérlet, Váci Mihály Kulturális Köz-
pont
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 15., péntek 10.00 Pöttyös Panni, Süsü bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Tudor bérlet, Váci Mihály Kulturális Köz-
pont
19.00 Szibériai csárdás, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.00 Orosz lekvár, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. számú önkormányzati

kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. május 12., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-
mon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ
A Bánki Donát Mûszaki Középiskola május 16-án ren-

dezi meg elsõ öregdiák találkozóját, melyre 1960-tól
várják minden volt kossuthos és bánkis diákjukat egy
fogadóórával összekötött kerti partira.

A rendezvényre olyan osztályok jelentkezését várják,
akiknek elmaradtak az osztálytalálkozói, de egyéni je-
lentkezéseket is elfogadnak. Várják a rendszeresen vissza-
látogatókat és azokat is, akik az érettségi óta vagy még
soha nem jártak az épületükben. A regisztráció alapján
kihirdetik a legnépesebb évfolyamot, és megyei térké-
pen követik, hogy honnan érkeztek a tanulók. A tervez-
hetõség miatt május 8-áig fogadják a jelentkezéseket.

További információ az iskola honlapján (www.banki-
donat.hu), az „öregdiák találkozó” link alatt érhetõ el.

A SZÓDÁS ÉS A TÛZOLTÓKINCS
Ne keressenek összefüggést: két külön témáról van szó,

de egy mûsorban. S ez még így is csak a harmada az NYTV
30, a Nyíregyházi Televízió múltidézõ adássorozata e hét-
végi kínálatának. Emlékeznek még Gunyec bácsira, a szó-
dásra? Szerencse, hogy volt már Városi Televízió 1986-
ban, így megörökítettük õt és mesterségét az utókor szá-
mára... A múltkori, ’80-as évekbeli városfilm után most
egy 1992-es keltezésût sugárzunk (érdekes látványosság!),
s egy korabeli filmjegyzetet is elõveszünk 1987-bõl, egy
probléma felvetésével, megoldásával. A mûsor második
részében kilenc percben összefoglaljuk televíziónk törté-
netét, sok eredeti felvétellel, majd az elveszettnek hitt, de
Ausztriában elõkerült nyíregyházi tûzoltókincsekrõl adunk
közel három évtizeddel ezelõtti beszámolót. Végül egy
zenés-képes etûddel a kézi aratás-cséplés világát idézzük
vissza. Most is tartalmas idõtöltést ígér az NYTV 30, szom-
baton 19.30-tól és vasárnap 8.30-kor!

ÉLETMÛ-DÍJAS ÉDESANYA
Nyíregyháza város minden esztendõben több sze-

mélynek odaítéli az Inczédy György Életmû-díjat. A
Nyíregyházi Televízió portrésorozatában a nézõk ez-
úttal Eisert Lászlóné életét, célkitûzéseit, sikereit ismer-
hetik meg. Emõke élete egyáltalán nem hétköznapi,
hiszen olyan munkát végez, amely kitölti egész életét
és amiért egy forintot sem kap. A Patrónus Egyesület és
az Együtt Veled Alapítvány elnökeként évtizedek óta
küzd az értelmi fogyatékkal élõ gyermekek és felnõt-
tek életkörülményeinek jobbá tételéért és ezeknek az
embereknek az elfogadásáért. Számos elismerés bizo-
nyítja, hogy munkáját nem hiába végezte. Az eredmé-
nyek, sikerek bárki által megtekinthetõek Nyíregyháza
szívében. Emõke otthonról mindennap hazajár abba a
védõotthonba, ahol az egyik otthonlakó az õ lánya.
Szerkesztõ: Erdei-Nagy Ibolya. A mûsort a Nyíregyhá-
zi Televízióban vasárnap, 20.30-kor láthatják.

A Bencs Villa programjai: Mándoki Halász Zsóka (AKIOSZ
Aranyecset és Nívódíjas festõmûvész) Üzenet a szülõföldnek
c. tárlata minden hétköznapon megtekinthetõ 9.00 és 17.00
óra között. Május 11-én 17.00 óra: Hogyan hadoválnak a
skacok? (Dr. Koi Balázs elõadása az ifjúság nyelvhasználatá-
ról). Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

Az Innovatív Generáció Nyíregyháza programjának tájé-
koztató napja május 8-án 13.00 órától az Örökösföldi Kö-
zösségi Házban (Semmelweis utca 24.). A programot az Igen
Egyesülettel szorosan együttmûködve a HUMAN-NET Ala-
pítvány és az Inspi-Ráció Egyesület valósítja meg.

Makk Károly Szeretni kell címû könyvének bemutatója má-
jus 8-án 18.00 órától a MÛvész Stúdióban.

A Felvidék 1947 Egyesület szokásos évi megemlékezését tartja
május 9-én 9.00 órakor a városháza falán elhelyezett emléktáb-
lánál, majd 11.00 órakor az Északi temetõben található sírem-
léknél (megközelíthetõ a Korányi F. utcai bejárat felõl).

A 42. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyv-
hónap rendezvényei: május 9-én 10.00: Cimbora Klub. A
Nyíregyházi Cimborák Klubjának összejövetele. 12-én 14.00
óra: Magyar népmesék rímbe és ráncba szedve. Helyszín:

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
tára. Bõvebben: www.mzsk.hu.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltára várja az érdeklõdõket az „Arcok és könyvek a
történettudomány mûhelyébõl” címû rendezvénysorozat ke-
retében tartandó programjára május 11-én 11.00 órára a le-
véltár kutatótermébe.

Tavaszi Filmhét. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
és a NYÍRI AFK Egyesület várja az érdeklõdõket május 11-én
16.30-tól Csordás László: A csengetõs mozitól a 3D-ig, Ta-
kács Erzsébet–Császár István: Barangolás a Zemplénben Tom-
pa Mihály nyomában; május 14-én 16.30-tól Bogdányi Fe-
renc: Országzászló tér ’89, Petrusák János–Csordás László:
Lakat és pókháló – a füzérradványi Károlyi-kastély nem láto-
gatható részei címû filmjei ingyenes vetítésére. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár konferenciaterme.

Halkóné dr. Rudolf Éva (3. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. május 12., 17.00 óra.
Helyszín: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

„DICSÉRJÉTEK AZ URAT MIND, TI NÉPEK” (117. ZSOLTÁR)

EMLÉKTÁBLA A SÓSTÓHEGYI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FALÁN

2015. április 26-án a sóstóhegyi római katolikus hívek
ünnepi díszbe öltöztették szívüket-lelküket és templomu-
kat. A templombúcsú alkalmából tartott ünnepi szentmise
elõtt Szováti Tamás orosi plébános Tóth László nyíregyhá-
zi plébános jelenlétében megszentelte a templom falán
elhelyezett emléktáblát. A Joó Tibor orosi kõfaragó által
felajánlott gránittábla a templomépítõ közösségnek állít
emléket. E közösség papja 1982 és 1994 között Papp Já-
nos orosi plébános volt, aki 2008-tól a 2014-ben bekövet-
kezõ haláláig a nyíregyházi plébániai szolgálatot is ellát-
ta. Az õ szervezõ irányításával kezdõdtek meg 1990-ben
a templomépítési munkálatok, amelyben helyi mesterem-
berek is részt vettek. A sóstóhegyi hívek adományaiból,
valamint külföldi és belföldi hozzájárulásokból felépített
templomot 1991. november 3-án dr. Seregély István egri
érsek szentelte fel. A templom terveit Kulcsár Attila Ybl-
díjas építész és Molnár Imre statikus készítette el. Isten
házát munkás Szent József tiszteletére szentelték, aki a
munkások védõszentje és a jegyesek pártfogója, ünnepe
május 1-jén van. A templom a városrész római és görög
katolikus híveinek istentiszteleti hajlékaként szolgált.
(Nemrégiben a görög katolikusok kápolnát építettek ma-
guknak.)

Az emléktáblával ékesített sóstóhegyi római katolikus
templom annak az utcának a névadója is lett, ahol talál-
ható, hiszen a város közgyûlése 2015. március 26-ai ülé-
sén több közterület elnevezését is megváltoztatta, így az
1971 óta Úttörõ nevet viselõ utca nevét Templom utcára
módosította. Sóstóhegy 1952 óta tartozik Nyíregyházához,
korábban egy része Nyírpazonyhoz, másik része Kótaj
községekhez tartozott.
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