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FITTEBB LETT.
Nyári szünetre megy a
„Mozdulj Nyíregyháza!”
programsorozata. A 2013
óta töretlen sikerrel zajló
program zárásaként
szerdán egészséges
életmód napot tartottak.

TISZTA VIZET...
Ülésezett múlt csütörtö-
kön Nyíregyháza képvise-
lõ-testülete. Megvitatták
azt a javaslatot, amelyet a
vizsgálóbizottság kezde-
ményezett a Quaestor-ügy
kapcsán.

SZÍNHÁZI ÉVADZÁRÓ.
Több mint négyszáz
elõadás után véget ért a
2014/15-ös évad a Móricz
Zsigmond Színházban. A
munkát évadzáró ülésen
köszönte meg dr. Tasnádi
Csaba leköszönõ igazgató.

Befejezõdött a Búza téri szabadpiac térburkolatának
felújítása. A 23 és fél millió forint értékû beruházással
a piaccsarnok elnyerte végleges formáját, s a nyíregy-
házi létesítmény Magyarország legnagyobb fedett sza-
badtéri vásárterévé vált.

Az árusok már birtokba vették a megújult szabadtéri
piacot, és bõven volt vásárló is a Búza téren, ahol az eddi-
ginél korszerûbb körülmények között és több elárusítóhe-
lyen lehet eladni és vásárolni.

2013-ban kezdõdött el a Búza téri piac korszerûsítése.
Elsõként a csarnok épületét állították helyre. A 166 millió
forintos beruházás során a régi épületváz megtartása mel-
lett megújult az építmény külseje, a belsõ terek, a teljes
közmû- és elektromos hálózat. A következõ évben a
NYÍRVV 146,6 millió forint felhasználásával lefedte a kül-
sõ piac területét. Idén pedig a szabadpiaci terület burko-
lásával 23 és fél millió forintos beruházással folytatódott a
helyreállítási munka.

– 2550 négyzetméteren kapott új díszburkolatot a sza-
badtéri piac – mondta Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit

KÉSZ A TÉRBURKOLAT IS A BÚZA TÉRI PIACON
Kft. ügyvezetõ igazgatója. – A régi aszfaltburkolat már
annyira elöregedett, hogy mindenképpen felújításra szo-
rult. Ez a térkõ burkolat esztétikus, könnyen takarítható és
egyszerûen javítható, s a zökkenõmentes felület segíti az
áruszállítást és rakodást.

A szabadpiacon 338 árusítóhelyet alakítottak ki új asz-
talokkal, a gyalogosforgalom számára létesített közle-
kedõutakat négy áttekinthetõ, könnyen megközelíthetõ
szektorra osztották. A piac biztonságát nyolc térfigyelõ ka-
merával biztosítják, és a könnyebb közlekedést is elõsegí-
tik forgalmirend-változással (ld. fenn). Nyíregyházán sze-
retnék erõsíteni a piac közösségi szerepét, és növelni az
eladók és vásárlók kényelmét, ezt is szolgálja a felújítás.

– Lebontottuk a kerítést, ettõl kinyílt a tér, padokat és
szemetesszelencéket helyeztünk ki, és megvalósult a parko-
lóhely rekonstrukciója is – mondta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. – 35 parkolóhelyet alakítottunk ki, ebbõl 15 új,
de tervezzük további parkolóhelyek létesítését, ez is segíti
majd a piac mûködését. A felújítás szemmel láthatóan meg-
hozta az elárusítók kedvét ahhoz, hogy ide jöjjenek, a ko-
rábbinál már most többen szeretnének árusítani a piacon, de

úgy látom, hogy a vásárlók is többen vannak. Azt szeret-
nénk, ha a piac továbbra is Nyíregyháza közösségi színtere
lenne, ahová szívesen járnak az emberek. Szeretném meg-
köszönni az árusok türelmét, akik belátták, a munkálatokkal
járó kellemetlenségek az õ érdeküket szolgálják.

A piac további fejlesztésének tervei között szerepel a
kapcsolódó területrészek helyreállítása és új parkolóhe-
lyek kialakítása.

VÁLTOZIK A FORGALMI REND

A NYÍRVV Kft. tájékoztatja a jármûvezetõket, hogy a
Búza téri piaccsarnok mögötti utcát az Új utca felõl a
Búza utca irányába egyirányúsították. A forgalmirend-
változással lehetõvé vált a megállás az utca bal olda-
lán, mellyel jelentõsen bõvült a parkolóhelyek száma
a környéken. Az üzemeltetõ arra kéri a közlekedõket,
hogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihe-
lyezett közlekedési táblákat a kellemetlenségek és a
balesetveszély elkerülése érdekében.

Május 30-án hivatalosan
is megkezdõdött a strandszezon,

és nem várt meleg köszöntötte a Parkfürdõ szombati
nyitását Sóstón. Több ezren érkeztek, köztük rengeteg külföldi is a

strandra, akik a hét eleji hideg napok után igazi napfürdõzésre vágytak.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT
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A LEGJOBB LÖVÉSZEK

REKONSTRUKCIÓ A RAVATALOZÓBAN

JÚNIUS 1., HÉTFÕ

PIHENNEK A DÖNTÕSÖK
A LIKE, Nyíregyháza tehetségkuta-

tó versenyének döntõs csapata egyna-
pos nyereménykiránduláson vett részt.
A 45 fõ Miskolctapolcára, a barlang-
fürdõbe utazott, hogy kipihenjék a
többfordulós megmérettetés fáradal-
mait.

MÁJUS 27., SZERDA

VENDÉGSÉGBEN
A Nyíregyházi Lengyel Nemzetisé-

gi Önkormányzat és a „Sto-Lat” Len-
gyel-Magyar  Baráti Társaság a „Wspól-
nota Polska” Egyesület meghívására lá-
togatott Opoléba, ahol egymást érték
a számukra szervezett programok, kon-
certek.

MÁJUS 27., SZERDA

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
4. alkalommal várták Nyíregyháza

nyugdíjasait a Szépkorúak Akadémiája
programsorozat elõadására. Ezúttal Mis-
kolcról érkezett elõadó, dr. Dobos Lász-
ló, A Harmadik Kor Egyetem Alapítvány
elnöke „Életet-Értelmet-Értéket az évek-
nek” címmel tartott elõadást.

MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK

VIRÁGOSÍTÁS GYEREKEKKEL
840 tõ begóniát ültettek el a NYÍRVV

munkatársai és a Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola diákjai a Kossuth téren. A
gyerekek környezetismeret-óra kereté-
ben, a tananyaghoz kapcsolódóan a
gyakorlatban ismerkedhettek az egynyá-
ri virágok ültetésével és gondozásával.

MÁJUS 29., PÉNTEK

CSALÁDI NAP
Régi hagyomány már az Eszterlánc

Óvoda Nyitnikék Tagintézményében,
hogy a gyermeknapot megelõzõen, csa-
ládi napot szerveznek, a Szülõi Szerve-
zet és a Nyitnikék Alapítvány támoga-
tásával. A nyilvános eseményre vala-
mennyi sóstóhegyit várták.

MÁJUS 30., SZOMBAT

KERÍTÉSFESTÉS
Az Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai

intézményében a szülõk és a dolgozók
együttesen varázsolták szebbé az intéz-
mény kerítését. A munkából a kicsik is
kivették a részüket, volt, aki a kerítés szí-
nes ceruzává varázsolásánál tüsténke-
dett, mások elemózsiát készítettek.

JÚNIUS 1., HÉTFÕ

JÓTÉKONY BANKOSOK
A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általá-

nos Iskola tornaszobáját alakították ki a
Budapest Bank nyíregyházi fiókjának és
Vállalati Üzletközpontjának munkatársai
a Törõdés Napja önkéntes akció kerete-
in belül. Az eseményt a pénzintézet idén
összesen 28 helyszínen rendezi meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-
metkezési Vállalat tájékoztatja a Lakossá-
got, hogy 2015. június 1-jétõl az Északi
temetõ Központi Ravatalozójának szertar-
tásterében karbantartási, javítási munká-
latok folynak, melyek várhatóan 2015. jú-
nius 21-éig tartanak majd. Ez idõ alatt a
temetési szertartások a Korányi F. utcai ra-
vatalozóban történnek. Az üzemeltetõ kéri
az érintett hozzátartozók és temetõbe lá-
togatók szíves türelmét és megértését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság május 29-én har-
madszor rendezett lõbajnokságot Nyírbá-
torban. A versenyen a fõkapitányság alá-
rendeltségében mûködõ szervezeti egysé-
gek mellett az MH. 5. Bocskai István Lö-
vészdandár és a NAV Észak-alföldi Regio-
nális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatósága
is indított csapatot. A résztvevõknek olyan
lõfeladatokat kellett megoldaniuk, melyek
a készségszintû fegyverkezelés és reflexek
mellett a helyzetfelismerõ és koncentráci-
ós képességet is próbára tették.

Eredmények:
Csapatversenyben: 1. Szabolcs-Szat-

már-Bereg MRFK Jonatán Közterületi Tá-
mogató Alosztály; 2. MH. 5. Bocskai Ist-
ván Lövészdandár; 3. Barabási Határren-
dészeti Kirendeltség.

Nõi egyéniben: 1. Nagy Marianna r. fõ-
törzsõrmester, Csengeri Határrendészeti

Kirendeltség; 2. Sári Enikõ Petra pü. szá-
zados, NAV Regionális Pü. Fõig.; 3. Oláh
Ágota r. hadnagy, Kölcsei Határrendésze-
ti Kirendeltség.

Férfi egyéniben: 1. Fenyves József fõhad-
nagy, Bocskai Lövészdandár; 2. Borsi Lász-
ló r. fõtörzsõrmester, Jonatán KTA; 3.
Csizmár Gyula r. fõtörzsõrmester, Barabási
Határrendészeti Kirendeltség.

MÁJUS 30., SZOMBAT

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
50 éves érettségi találkozóra várták

az 1965-ben végzett, hajdani Széche-
nyi István Közgazdasági Technikum 4/
b osztályát. Bár osztályfõnökük, Gáspár
Mihály, sok tanárunk és diáktársuk sem
lehetett már velük, de visszaemlékezé-
seikben õk is jelen voltak.

KÖSZÖNET A PEDAGÓGUSOKNAK
Pedagógusnap alkalmából városi ün-

nepséget rendeztek hétfõn Nyíregyhá-
zán. A Vikár Sándor Zeneiskolában kö-
szöntötték az óvónõket és tanárokat.
A legkiválóbb munkát végzett pedagó-
gusoknak elismeréseket adtak át.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Az eseményen dr. Kovács Ferenc pol-
gármester köszöntötte az óvónõket és ta-
nárokat. Beszédében azt mondta: Nyíregy-
háza számára fontos a jövõ generációja,
az, hogy a gyermekek megfelelõ oktatás-
ban részesüljenek, ez pedig a pedagógu-
soknak köszönhetõ. A város minden lehet-
séges támogatást meg kíván adni az okta-
tási intézmények számára. Fontos a böl-
csõdék, óvodák és iskolák felújítása, de a
pedagógusok erkölcsi elismerése is, amely-
re a pedagógusnap a legkiválóbb alkalom.

A kiváló munkát végzett pedagógusok

KITÜNTETETTEK

„Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa”
„Margócsy Emil-díj”: Cseh Sándorné, Nyír-
egyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanára; Szilá-
gyi Zsolt, Nyíregyházi Mûvészeti Szakkö-
zépiskola táncpedagógusa; Szûcs Csabáné,
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium igaz-
gatóhelyettese.

  Vietórisz József-díj: Baranyiné Szilágyi
Gabriella, Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium tanára; Buda Barnáné, Nyíregy-
házi Bem József Általános Iskola tanára;
Dobos Imréné, Búzaszem Nyugati Óvoda
Aranykörte Tagintézményének óvodapeda-
gógusa; Filetóthné Kazár Katalin, Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai Szakközépisko-
la és Kollégium tanára; Hegedüsné Balogh
Anna, Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta
Tagintézmény vezetõje; Hoffmann Ferenc-
né, Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és

elismerésben részesültek. Nyíregyháza vá-
ros közgyûlése 15 pedagógus munkáját
„Oktató-Nevelõ Munkáért Vietórisz József-
díjjal” ismerte el, három pedagógus számá-
ra pedig „Nyíregyháza Kiváló Pedagógu-
sa” „Margócsy Emil-díjat” adományozott.

A Városi Pedagógusnapi Ünnepségen a
Nyíregyházi Cantemus Fiúkórus és a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola tanulói adtak
ünnepi mûsort.

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola tanítója; Kerezsi Ilona, Nyíregy-
házi Arany János Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium Szõlõskerti Angol Két-
tannyelvû Tagintézmény tanítója; Kovács
Tiborné, Eszterlánc Északi Óvoda óvoda-
pedagógusa; Kovácsné Kiss Erzsébet, Nyír-
egyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanítója;
Krutilláné Fekete Anna, Nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola tanítója;
Nagy Jánosné, Nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Általános Iskola Kertvárosi Tagintéz-
mény tanítója; Szoboszlai Gusztáv Lász-
lóné, Nyíregyházi Móra Ferenc Általános
Iskola tanára; Tar Jánosné, Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igaz-
gatója; Urbánné Bodnár Erika, Gyermekek
Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergõ Tag-
intézmény óvodapedagógusa; Vigóczki
Ferencné, Nyíregyházi Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola tanítója.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Helyi Érték Díjat kapott a Nyíregyházi Televízió Hír-
adója. A 76 vidéki televíziót tömörítõ Helyi Televízi-
ók Országos Egyesülete idei megmérettetésén a szak-
mai zsûri döntése alapján az NYTV Híradója az or-
szág második legjobb hírmûsora lett. A Helyi Érték
Díjat Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió fõszer-
kesztõje és Ferenczik Adrienne, a díjnyertes Híradó
felelõs szerkesztõje Szombathelyen, a Helyi Televízi-
ók Országos Találkozóján vette át.

Szombathelyen tartotta idei tavaszi találkozóját a He-
lyi Televíziók Országos Egyesülete. A 76 vidéki televízi-
ót tömörítõ egyesület megtartotta közgyûlését, értékel-
ték a Helyi Érték Díj 2015 pályázatra beérkezett pálya-
mûveket, majd ünnepélyes gálán átadták a gyõztesek-
nek járó díjakat.

KÖZEL 100 PÁLYAMÛ

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete idén három
kategóriában – híradós mûsorszám, tematikus mûsorszám,
illetve a dokumentumfilm, természetfilm, egész estés film
– hirdette meg a pályázatot.

– Független, szakavatott zsûri értékeli a beadott pá-
lyamûveket – mondta Széles Tamás, a Helyi Televíziók
Országos Egyesületének elnöke. – Ez a pályázat pezs-
gést, izgalmat hoz a helyi televíziós közegbe, mert a te-
levíziósok úgy gondolják, nézzük meg, milyen a hír-
adónk, milyen filmet sikerült az elmúlt évben készíte-
nünk, ami érdemes arra, hogy bemutassuk és megverse-
nyeztessük. Az idei Helyi Érték Díj pályázatra három
kategóriában közel 100 pályamû érkezett. A mûsorszá-
mokat a Gyurity Mónika, Amin Zoltán és Krecz Tibor
alkotta szakmai zsûri értékelte. – A beküldött pályamû-
veket nézve nagyon sok innovatív megoldást láttam –
mondta Krecz Tibor kommunikációs szakember. – A hír-
mûsorokban és a magazinmûsorokban is találkoztunk
olyan megoldásokkal, amelyek ma még a magyar televí-
ziózás átlagát sem jellemzik, de érdekes módon külföldi
nagy televíziókban már jelen vannak ezek az eszközök.
Magyarországon, úgy tûnik, a helyi televíziók képesek
úttörõ szerepet játszani.

ÓRIÁSI CSAPATMUNKA

A szakmai zsûri döntése alapján az NYTV Híradója az
ország második legjobb hírmûsora lett. A Helyi Érték Dí-
jat Széles Tamástól, a Helyi Televíziók Országos Egyesü-
lete elnökétõl Tarczy Gyula fõszerkesztõ és Ferenczik
Adrienne, a Híradó egyik szerkesztõje vette át.

– Híradóval Helyi Érték Díjat nyerni külön öröm, mert
egy magazinmûsorról vagy egy dokumentumfilmrõl, ha
a nézõknek tetszik, érkeznek visszajelzések, egy hír-
adóról viszont a legritkább esetben mondják azt a tévé-
nézõk, hogy jó, legfeljebb annyit mondanak, hogy rend-

ÚJRA HELYI ÉRTÉK DÍJAS LETT A 30 ÉVES NYÍREGYHÁZI TV
szeresen nézik. Úgyhogy öröm a pozitív visszajelzés,
különösen szakemberektõl – mondta Ferenczik
Adrienne. – Emellett azért is örülök ennek az elisme-
résnek, mert nem elég, ha egy szerkesztõ tudja, hogy
milyen egy jó híradó, azt a hírmûsort el is kell készíte-
ni, ami óriási csapatmunka, sok embert és technikai
eszközt igényel, úgyhogy, ha egy híradó úgy sikerül,
ahogyan azt a szerkesztõ eltervezi, és a szakma is elis-
meri, az igazi sikerélmény.

A VÁROSLAKÓKRÓL SZÓL

A Nyíregyházi Televízió díjnyertes Híradója foglalko-
zott többek között Nyíregyháza közvilágításával, a haj-
léktalanok ellátásával, egy társasház 10 éven át húzódó
problémájával, egy, a munkahelyteremtést szolgáló pro-
jekttel és egy pelikán különleges mûtétjérõl is beszámolt.

– Azért fontos számunkra ez a díj, mert ez egyfajta
visszaigazolása a munkánknak – mondta Tarczy Gyula, a
Nyíregyházi Televízió fõszerkesztõje. – Amint az itt, a szak-
mai értékelésen is elhangzott, az NYTV Híradója egyszer-
re krónikása a napi történéseknek és érdekvédõje a nyír-
egyházi polgároknak, hiszen olyan témákat is feldolgoz,
ami róluk szól. Egy helyi televízióban nagyon fontos a hír-
mûsor, a vidéki televízióknak ez a legnézettebb program-
ja, emellett a híradó riportjai megjelennek a Nyíregyházi
Naplóban és a nyiregyhaza.hu weboldalon is, így egy jó
híradós tudósítás, riport több sajtótermékben is tovább él,
ezért is van a hírmûsornak különösen fontos szerepe. A
Nyíregyházi Televízió számos Helyi Érték Díjjal büszkél-
kedhet. Csak az elmúlt öt évben különbözõ kategóriák-
ban öt alkalommal nyerte el a helyi televíziózás legrango-
sabb szakmai elismerését. A Nyíregyházi Televízió híradói
mindennap este 18 órától tekinthetõk meg, majd azt kö-
vetõen minden egész órában, hétvégén pedig a Hét hírei
foglalja össze a legfontosabb történéseket.

Egészségnapot tartottak a Tiszabezdédi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. A programok
közt szerepelt egészségfelmérés, elõadás az egészséges táplálkozásról, drogprevenció,
testtömegindex-számítás a testsúly és magasság alapján. Egészséges ételeket is kóstolhat-
tak a tanulók, mely 150 fõre készült. Továbbá gyógynövényekkel is ismerkedhettek a
gyerekek, melyek a táplálkozáson kívül a szépségápolásban is használhatók. (x)

A 30. évforduló tiszteletére a Nyíregyházi Televízió jubile-
umi adássorozatot indított. Az NYTV stúdiójába heti két
alkalommal egykori és jelenlegi kollégák ülnek be, akik

visszaemlékeznek a televízió elmúlt 30 évére.

Készül a legújabb mûsor a
Nyíregyházi Televízió vezérlõjében
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Befejezõdött a „Fitt Nyíregyháza” és nyári szünet-
re megy a „Mozdulj Nyíregyháza!”. A város szervezé-
sében a 2013 óta töretlen sikerrel zajló program zárá-
saként szerdán egészséges életmód napot tartottak. A
foglalkozások szeptemberben újra várják a városlakó-
kat.

Hetente 1000–3500 fõ látogat el a foglalkozásokra,
közülük 200-an pedig arra is kíváncsiak voltak, hogy a
mozgásos foglalkozások során mennyit fejlõdtek.

BIZTATÓAK AZ EREDMÉNYEK

– A „Fitt Nyíregyháza” mérései lezárultak, aki regiszt-
rált, megtudhatta, hogy az eltelt idõszakban mennyit fej-

FITTEBB LETT NYÍREGYHÁZA KORÁNYI VÁNDORSERLEG
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pulmonológiai inté-

zetei közösen kapták meg az Országos Korányi Tbc és
Pulmonológiai Intézettõl a  Korányi Vándorserleget ki-
emelkedõ szakmai munkájuk elismeréseként. Az elmúlt
évben országosan százezer lakosra kevesebb mint 10
új tbc-s megbetegedés jutott. Ez a szám a folyamatos
javulás során megyénkben is 14-re csökkent.

Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Egyetemi Oktató-
kórház fõigazgatója elmondta, megyénk a tüdõbetegsége-
ket tekintve sajnos országosan elõkelõ helyen van. A most
elnyert díj viszont egy nagyon komoly szakmai munkát ta-
kar: integrált megelõzési és gyógyítási folyamatot, a gondo-
zóhálózat, a fekvõ- és járóbeteg ellátás összefogását és az
ÁNTSZ-es szûrések megszervezését.

Dr. Kerényi Ildikó, a Megyei-Városi Tüdõgondozó gon-
dozóvezetõ fõorvosa hangsúlyozta, 2013-ban még azért
volt kötelezõ a tüdõszûrés a megyében, mert százezer la-
kosra 25 új megbetegedés jutott. Az elmúlt évre ez a szám
14-re csökkent. A Korányi Vándorserleg elismerés is jól
mutatja, hogy a tbc által leginkább veszélyeztetett keleti
régióban milyen hõsies küzdelem folyik a betegség meg-
állításáért.

lõdött. Nagyon biztatóak az eredmények – mondta Vá-
mosi Istvánné gyógytornász. – Három hónap alatt min-
den mozgásprogramon részt vevõ számára sikerült olyan
gyakorlatsort összeállítani, amivel mind az izomerejü-
ket, hajlékonyságukat, rugalmasságukat növelhettük, sõt,
még a vérnyomásukon is tudtunk javítani. A „Mozdulj
Nyíregyháza!” legnépszerûbb programja vitathatatlanul
a zumba. De óriási az érdeklõdés a jóga iránt, és igen
magas számban vesznek részt a nyíregyháziak a gyógy-
torna jellegû foglalkozásokon is. A „Mozdulj Nyíregy-
háza!” minden foglalkozására van igény, a szervezõk azt
mondják, ez annak is köszönhetõ, hogy az oktatók szak-
tudásukkal és személyes varázsukkal lelkesítik a prog-
ram résztvevõit.

SZEPTEMBERTÕL FOLYTATÓDIK

A „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat mostani
idõszaka szerdán lezárult, három hónapon át nyári szü-
netet tartanak, de a tervek szerint szeptemberben újra vár-
ják a foglalkozásokra a városlakókat.

– Szeptembertõl szeretnénk folytatni a „Mozdulj Nyíregy-
háza!” és a „Mozduljka” programokat – mondta Hornyák
Enikõ sportreferens. – Már megkezdõdött a helyszínek egyez-
tetése, és az oktatókkal is egyeztetjük az idõpontokat. Mivel
a Bujtosi Szabadidõ Csarnok teljes belsõ felújításon esik át,
bezár, ezért a nagy létszámmal mûködõ programoknak új
helyszínt kell keresnünk. Ennek ellenére úgy tûnik, hogy szep-
tembertõl változatlan lendülettel tudjuk folytatni a program-
sorozatot, sõt, a „Fitt Nyíregyháza” mérési eredményeit fel-
dolgozva tovább tudjuk bõvíteni.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2015. évi Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi mû-
vészek részére Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére.
Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élô tehetséges alkotómûvészek munkáját,
mûvészi fejlôdését, továbbá kedvezô feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartal-
mában korszerû színvonalas mûvek létrehozásához.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi mûvész (festô, grafikus, szobrász,
iparmûvész), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, vagy a Ma-
gyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének és már önálló mûvészi tevékenységet tud
felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a mûvészek, akik a meghirdetett idôtartam alatt más
itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndíjasok.
A pályázatokat szakértôi javaslatok alapján a polgármester közremûködésével Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága bí-
rálja el.
Ösztöndíjkeret: 3 fô/év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100 000 Ft/hó/fô
Az ösztöndíj idôtartama: egy év
Nyíregyháza város képzômûvészeti ösztöndíjasai 2016. év augusztus hónapban a Váro-
si Galéria Pál Gyula Termében megrendezendô beszámoló kiállításon adnak számot el-
végzett munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a városnak az ösztöndíjért cserébe.
A pályázatokat személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Közneve-
lési, Kulturális és Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2015.
június 15. napjáig lehet benyújtani.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2015. június 15. (hétfô) 14.00 óra
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertetô szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a
MAOE tagsági könyv számát vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségi tagsá-
gáról szóló nyilatkozatát).
2./ Az ösztöndíj idôtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
3./ Az eddigi mûvészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A mûvek beadásának helye: Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Idôpontja: 2015. június 15. (8.00–14.00 óra között)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától, Szabó
Tamás kulturális referenstôl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetô.

Továbbra is óriási választékban és kedvezõ áron fûnyíró traktorok és kerti gépek.
Kertigép Centrum, Nyíregyháza, Kállói út 16/D (a Mol-kút mellett a körforgalomnál). (x)
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SÓSZOBA A GYEREKEKNEK
Sószobát alakítottak ki a gyerekeknek a Központi Or-

vosi Ügyelet épületében, a Szent István utca 70. szám
alatt. A létesítményhez a Rotary Club Nyíregyháza jóté-
konysági rendezvényük bevételébõl biztosította a forrást.
A sószoba ingyen vehetõ igénybe, orvosi beutalóval.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

A Rotary Club Nyíregyháza elnöke azt mondta: fontos-
nak tartja, hogy a gyógyulást szolgáló létesítményekkel
támogassák a várost.

TÉRÍTÉSMENTESEN VEHETÕ IGÉNYBE

– Úgy gondoltuk, hogy a gyerekekbe „befektetni” a jövõ
érdekében, mindig egy nagyszerû dolog – mondta dr. Pén-
zes Marianna, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke –, és ha
ezzel a sószobával meg tudjuk elõzni azt, hogy a gyere-
kek kórházba kerüljenek, akkor nagyon sokat tettünk.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a szolgáltatás ingye-
nes, tehát bárki számára elérhetõ.

HÁZIORVOSOKNÁL KELL IGÉNYELNI

A sószobát dr. Pénzes Marianna és dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere ünnepélyes keretek között adta át.

– Az önkormányzat örömmel fogadta ezt a felajánlást,
biztosította az épületet, az alapellátási igazgatóság pedig
szívesen vállalta a mûködtetést azért, hogy a háziorvosa-
ink közremûködésével a gyerekek eljussanak ide – mond-
ta dr. Kovács Ferenc polgármester. – Nagyon örülök, hogy

egy ilyen szolgáltatás is széles körben elérhetõvé vált Nyír-
egyházán.

A sószoba használata minden légúti megbetegedés ese-
tén javasolt. Az egyszerû megfázástól az allergiás problé-
mákon át az asztmáig segíthet a betegeken, de bõrbeteg-
ségekre is javasolják.

– A gyermek háziorvosoknál kell igényelni ezt a szol-
gáltatást – mondta Csikós Péter, az Egészségügyi Alapel-
látási Igazgatóság igazgatója. – Miután a gyermek légúti
megbetegedésekkel, problémákkal jelentkezik, a házior-
vosok kezdeményezhetik, hogy ide eljussanak a gyere-
kek. Ez a fajta sószoba nemcsak a gyógyulást, hanem a
megelõzést is segíti. A gyógykezelést hétfõtõl péntekig reg-
gel 8 és délután 5 óráig vehetik igénybe a kicsik, szülõ
vagy 18 éven felüli személy felügyeletével.

A sószoba, mint játékszoba: (s)omokozni is lehet benne...

KÖZÖSSÉGI RENDÉSZET
Közel egy éve dolgozik hét rendõr a közösségi

rendészeti projektben Nyíregyházán. A program
lényege, hogy az egyenruhások közelebb kerülje-
nek a lakossághoz a város számos körzetében. Segí-
tenek a bûnmegelõzésben, felmérik és közvetítik a
lakossági problémákat.

Dr. Illés László, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság ka-
pitányságvezetõje elmondta, a lakóközösségek problé-
máit sikerült olyan módon megoldani, hogy közös kép-
viselõk is kifejezték hálájukat. A közösségi rendészet
felmérte a problémát, és közvetített a lakóközösség és
az illetékes hatóság között, így ezeket hatékonyan tud-
ták megoldani mindenki megelégedésére.

A közösségi rendészet egyéves tesztidõszaka július
elsején lezárul, de a Nyíregyházi Rendõrkapitányság
bízik abban, hogy az õszi programokba újra bekapcso-
lódhatnak. A Belügyminisztérium elkötelezett a prog-
ram fejlesztésében és kiterjesztésében, a tervek szerint
országosan 20 városban szeretnék folytatni.
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Ülésezett múlt csütörtökön Nyíregyháza képviselõ-
testülete. A közgyûlésen többek között a város 2014
és 2020 közötti európai uniós költségvetési idõszakra
készített Integrált Területi Programjáról és a gyermek-
étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról
volt szó. A testületi ülésen megvitatták a képviselõk
azt a javaslatot, amelyet a dr. Kovács Ferenc polgár-
mester kezdeményezésére felállított vizsgálóbizottság
készített a Quaestor-ügyben felvetõdött kérdések és
tények összefoglalására.

FOLYTATÓDOTT A QUAESTOR-ÜGY

A május közepén kirobbant Quaestor-ügyben felmerült
kérdések megvitatásával kezdõdött Nyíregyháza Megyei
Jogú Város közgyûlése. A képviselõk kérdéseket tettek fel
Mikó Dánielnek, a Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ
Vízgazdálkodási Társulat intézõbizottsági elnökének a be-
fektetéssel, annak elõzményeivel és következményeivel
kapcsolatban. Mint ismert,  Mikó Dániel, a Nyíregyháza
Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat tagjai-
tól beszedett érdekeltségi hozzájárulásokkal, önálló jogi
személyként gazdálkodott. A lakosok által befizetett pénz-
összeg jelentõs részét – több mint 293 millió forintot – a
nagy kockázatot rejtõ Quaestor és Hungária értékpapí-
rokba fektette.

TISZTA VIZET ÖNTÖTTEK A POHÁRBA QUAESTOR-ÜGYBEN
seket támogatja az MSZP frakció is. Nagy László azt mond-
ta, Nyíregyházának már a korábbi években is volt egy jól
mûködõ szociális ellátórendszere, amelynek a része a gyer-
mekvédelem is. A frakcióvezetõ hozzátette, ez Nyíregy-
házán alapvetõen jól mûködik. A Jobbik álláspontja sze-
rint nagy szükség van arra, hogy a rászoruló gyereket a
város támogassa. Béres Csaba (Jobbik) azt mondta, ha a
meglévõ szociális ellátási formák nem lennének jelen a
városban, akkor rengeteg család maradna segítség nélkül.
Szerintük, mivel az ellátottak száma magas Nyíregyhá-
zán, a szociális szférában dolgozókról terheket kell levenni,
hiszen nincs arányban a dolgozók száma az ellátott sze-
mélyek számával.

ÚJ LEHETÕSÉGEK A SPORTÉLETBEN

A testületi ülésen szó volt a város sportéletérõl is. A
látvány csapatsportágak fejlesztése miatt szükséges len-
ne a Bánki Donát Szakközépiskolában a tornacsarnok
rekonstrukciójára annak érdekében, hogy az ott spor-
tolók a mai kor igényeinek megfelelõ keretek között
készülhessenek versenyeikre. Az infrastrukturális fejlesz-
tésekhez a város hozzájárul. Mindezeken túl arról is
egyeztettek a képviselõk, hogy a Nyíregyházi Kosár-
labda Klub a jövõben a Nyíregyházi Sportcentrum ke-
retein belül, Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft. né-
ven mûködne. Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcent-
rum Nonprofit Kft. ügyvezetõje arról számolt be a tes-
tületnek, úgy látja, a világban sikeresen mûködõ klu-
bok nagy szervezetek, ahol egyszerre több szakosztály
végzi sikeresen tevékenységét. Az ügyvezetõ kifejtette,
céljuk az, hogy olyan hátteret teremtsenek a kosárlab-
dázóknak, ahol minden évben a legjobb 8 közé kerül-
het a felnõtt kosárlabdacsapat.

NYÁRI ÉTKEZTETÉS A RÁSZORULÓKNAK

A közgyûlés támogatta a „Gyermekszegénység elle-
ni program keretében nyári étkeztetés biztosításának
támogatására” benyújtott pályázatát az önkormányzat-
nak. Az elõterjesztést az tette szükségessé, hogy Ma-
gyarország 2015. évi központi költségvetésérõl szóló
törvényben foglaltak értelmében, idén pályázniuk kell
a helyhatóságoknak a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ gyermekek ingyenes nyári ét-
keztetése támogatásához. Az önkormányzat 1198 gyer-
mekre bruttó 27 937 360 forint összegû támogatást pá-
lyázott meg.

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSRE IS PÁLYÁZNAK

A közgyûlés támogatásával, Nyíregyháza az idén is
normatív támogatást igényel a központi költségvetésbõl a
helyi közforgalmú közlekedés támogatására. Az elõterjesz-
tésbõl kitûnik, hogy Nyíregyháza önkormányzata 2014-
ben több mint 420 millió forint összegû, míg 2015-ben – a
kérelem benyújtásáig – 143,4 millió forint saját forrásból
származó támogatással járult hozzá a város autóbusszal
végzett tömegközlekedésének biztosításához. A központi
költségvetéshez benyújtott igényléshez tett nyilatkozatban
a helyhatóság vállalja azt is, hogy a közösségi közleke-
dést egész évben fenntartja és a személyszállítás biztosí-
tását a Szabolcs Volán Zrt. jogutódjával, az Észak-Magyar-
országi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgálati
szerzõdésben megfogalmazottak szerint végzi.

MÁRIA ÚT EGYESÜLETI TAGSÁGRÓL DÖNTÖTTEK

A képviselõk döntöttek arról is, hogy Nyíregyháza
csatlakozik a Mária Út Közhasznú Egyesülethez. A
Mária Út Közép-Európán átívelõ zarándok- és turista-
út-hálózat. A hálózat kelet-nyugati tengelye az ausztri-
ai Mariazelltõl az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy
1400 kilométeres távon. A Mária Út összeköt 400 tele-
pülést, több országot, képes fellendíteni a zarándoktu-
rizmust. További elõnye, hogy tiszta, nem okoz környe-
zeti terhelést és az újonnan kialakítandó szálláshelyek
révén kiemelkedõ eszköze lehet a vidékfejlesztésnek,
a kevésbé látogatott vidéki térségek feltárásának, vala-
mint a munkahelyteremtésnek is. A Mária Út mûködte-
tését eddig néhány magánszemély vállalta fel, de a fej-
lõdés és a valódi társadalmi cél elérése érdekében az
alapító szervezet új szintre kívánja emelni a mûködte-
tést, a helyi önkormányzatok bevonásával. Ennek lett
része – elsõk között – a szabolcsi megyeszékhely.

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM

A testületi ülés Nyíregyháza 2014 és 2020 közötti eu-
rópai uniós költségvetési idõszakra készített Integrált Te-
rületi Programja módosításának jóváhagyásával folytató-
dott. Ebben az idõszakban a város több mint 24 milliárd
forint európai uniós támogatást használhat fel, nem szá-
mítva a késõbbi kiírandó pályázatok potenciális forrásait.

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):
Összhangban a kormányzattal

– Az Integrált Területi Program összhangba hozza a kor-
mányzat és a város elképzeléseit. A terv az, hogy a be-
nyújtandó pályázatok esetében minél kevesebb önrészre
legyen szüksége Nyíregyházának, hiszen ezáltal több, na-
gyobb értékû pályázat lehívására lenne lehetõség.

A cél továbbra is az, hogy a gazdaság élénkítését, a
munkahelyek teremtését és városi fejlesztéseket célozzuk
meg. Össze tudjuk kapcsolni azt, hogy a város és a város-
lakók érdekei is képviseltessenek ezekben a pályázatok-
ban, például a közlekedésfejlesztésre, a turizmusra, a szak-
emberpótlásra és szakemberek itt tartására gondolva. A
módosítás mindenféleképpen a nyíregyháziak érdekeit
szolgálja majd.

Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-EGYÜTT-DK): Ne-
hezen kivitelezhetõ

– Elkésett az az egyeztetési folyamat, amely az irányító
hatóságokkal, a minisztériumokkal zajlik. Jelenleg a tá-
mogatási ciklus második évének közepén járunk, és ott
tartunk, hogy a város elképzeléseit az irányító hatóság ál-
tal megküldött javaslatokkal igyekszik összefésülni az a
szakembergárda, akik ebben szerepet kapnak. Úgy gon-
doljuk, hogy a forrásfelhasználás a következõ öt évben
aránytalan lesz. Ugyanaz a helyzet állhat elõ, mint az elõzõ
támogatási ciklus végén, amikor 2014-re, az utolsó évre
összpontosultak a beruházások. Az egyeztetési folyama-
tok még nem zárultak le, miközben lassan támogatási szer-
zõdéseket kell kötni annak érdekében, hogy egyenletes
mértékû fejlesztést tudjanak végrehajtani.

Béres Csaba, képviselõ (Jobbik Magyarországért Moz-
galom): Egyetértünk a célkitûzésekkel

– Gyakorlatilag ez még csak egy nagy tervezet, amely-
nek részletes kidolgozására még várni kell. Nem látunk
bele, hogyan és miként kivitelezik majd a felelõsök azo-
kat. Ami most elõttük van, már egyszer szerepelt, csak
visszaküldték a Minisztériumnak. Minimális változtatások
történtek benne, de ettõl függetlenül még mindig Nyír-
egyháza és a városlakók érdekeit képviseli, ezért egyetér-
tünk a célkitûzésekkel. Várjuk, hogy az adott beruházási
projektek hogyan valósulnak majd meg. Az már most lát-
szik, hogy másképp gondolkodnak egyes szegmensekben,
mi például nagyobb hangsúlyt fektetnénk, és nagyobb for-
rást biztosítanánk a bokortanyák felzárkóztatására, mint a
Huszártelep és a Keleti lakótelep rehabilitációjára.

Mikó Dániel azt válaszolta, azért a Quaestorba fektette
be a pénzt, mert az 5–5,5 százalékkal nagyobb kamatot
ígért, más bank 1–1,5 százalékával szemben. Dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere korábban az ügy össze-
foglalására vizsgálóbizottságot kért fel, amelynek tagjai dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Móricz István, a
Nyírségvíz Zrt. korábbi vezérigazgatója és Lengyelné Petris
Erika, az Ellenõrzési Osztály vezetõje. (A témáról bõveb-
ben a nyiregyhaza.hu-n olvashatnak.)

ÉRTHETETLEN ÉS INDOKOLATLAN

A testületi ülésen dr. Kovács Ferenc arra hívta fel a fi-
gyelmet, az elnöki címmel jogok és kötelezettségek is jár-
nak. Szerinte az emberek által a Társulatra bízott 293 mil-
lió forintot nem volt kötelezõ lekötni, úgy, hogy az elnök
tisztában volt azzal, májusban ennek egy részét utalnia
kell a városnak. A polgármester hozzátette, a Quaestor
ráadásul állami garanciát sem kínált a befektetésért. A Tár-
sulat feladata mindössze az volt, hogy megõrizzék közel
8000 családnak a szennyvízbekötésekhez félrerakott pén-
zét, nem pedig az, hogy befektessék. A városvezetõ ért-
hetetlennek és indokolatlannak ítélte meg Mikó Dániel
tettét. A Társulat elnöke kifejtette, amit a Quaestor kínált,
jó konstrukciónak tûnt, neki az ügyhöz érdeke nem fûzõ-
dött, igazi felelõsnek azokat tartja, akik a Quaestornál nem
tudnak elszámolni a pénzzel. A közgyûlés elfogadta azo-
kat a javaslatokat, amelyeket a vizsgálóbizottság ajánlott
az ügy megoldása érdekében.

GYERMEKVÉDELEM ÉS SZOCIÁLIS HÁLÓ

A közgyûlés több napirendi pontja foglalkozott a gyer-
mekétkeztetéssel, az annak feltételeit javító fejlesztések-
kel, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásaival. A FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje azt
mondta, komoly munkát végeznek a városban a gyermek-
védelemmel foglalkozó szakemberek. Dr. Adorján Gusz-
táv hozzátette, Nyíregyháza példaértékûen, több fórumon
keresztül is támogatja a rászoruló fiatalokat, céljuk pedig
az, hogy minél kevesebb gyermek legyen a jövõben, akik
a szociális háló segítségére szorulnak. A gyermekvéde-
lemmel és szociális étkeztetéssel kapcsolatos intézkedé-
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

ÚJDONSÁGOK A VELA PÉKSÉGNÉL
A jövõre negyedszázados Vela Kft. idõ-

rõl idõre új pékárukkal rukkol elõ vásárlói
nagy örömére. Ezek nemcsak nagyon fino-
mak, hanem többségük nagyon egészséges
is, ahogy a most megjelent durumrozsból
készült termékek is, melyet bevezetõ, akci-
ós áron vásárolhatnak meg a cég több mint
egy tucat üzletében.

Ma már a nyíregyháziaknak szinte természe-
tes, hogy a reggelire való pékárut a hozzájuk
legközelebb esõ Vela Pékségben vásárolják
meg. Legyen az sós vagy édes, töltött vagy fel-
tétes, hagyományos vagy újszerû, mindent meg-
találhatunk az üzletekben. A cég vezetése azon-
ban nem elégszik meg ennyivel, hiszen folya-
matos újdonságokat kínál vásárlóinak, ahogy
most is. Már kapható a nemrég megálmodott
„pékburger”, melybe már a sütödébe beleke-
rül a „hambihús”, a zöldségféle, de még a már-
tás is. Szintén elõször kóstolhatják meg az
ínyencek az áfonyás-túrós táskát, mely külön-
leges ízvilággal kényezteti az ízlelõbimbókat.
Lakatos Tibor tulajdonos-ügyvezetõ azonban
nemcsak azt tartja szem elõtt, hogy minél ízle-
tesebb termékek kerüljenek az asztalunkra, ha-
nem azt is, hogy a lehetõ legegészségesebbek
legyenek. Ezért kezdték el használni a Hungaro
Durumrozsot, az elsõ között az országban, mely-
bõl számos termék került a polcokra a napok-
ban.

Az értékes gabonafélérõl Lakatos Tibor me-
sélt nekünk. Elmondta: – A Hungaro Durumrozs
lisztjébõl adalékanyagok felhasználása nélkül
is jó minõségû és finom ízû termékek (pékáruk,
tészták, sütemények) készíthetõk. Alkalmas to-
jásos és tojás nélküli jó ízletes tészták készíté-
sére is. A Hungaro Durumrozs lisztjét, a búzá-
énál magasabb fehérjetartalom jellemzi, és ezen
fehérjetartalomban az esszenciális aminosavak
mennyisége is több. Az ásványianyag-tartalma
a búzánál jóval magasabb, amelyek segíthet-
nek a szervezet ásványianyag- és mikroelem-
bevitelének növelésében. A vitaminok közül az
E-, B1-, B2- és B6-vitaminból a durumrozs liszt
kétszeres mennyiséget tartalmaz, mint a búza-
liszt. Íze jól megkülönböztethetõ, beazonosít-
hatóan, rendkívül finom.

Azt is megtudtuk, hogy a Hungaro Durum-
rozsból is készül fehér liszt és teljes kiõrlésû is,

mely tovább növeli az ebbõl készíthetõ pék-
áruk palettáját.

Jó hír az egészséges táplálkozás híveinek,
hogy a megyében – a Vela Kft. jóvoltából – már
a kenyér mellett péksütemények, finom pék-
áruk készülnek ebbõl az egészséges gaboná-
ból, sõt a cég üzleteinek polcain megtalálható
1 kilogrammos kiszerelésben a durumrozs liszt
is, fehér és teljes kiõrlésû változata, hogy a há-
ziasszonyok is finomabb és egészségesebb sü-
teményeket tehessenek családjuk asztalára.

Csaknem félszáz pékárut neveztek a Magyar
Pékség védjegy alatt tevékenykedõ pékmeste-
rek a Magyar Pékszövetség hagyományos évi
országos termékversenyére. A verseny fõ célja
az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen bemuta-
tandó Szent István napi kenyér kiválasztása volt.

ELISMERÉS A VELA TIRPÁK

KENYERÉNEK

A magyar sütõipar érdekképviseletét ellátó
Magyar Pékszövetség – a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamarával együtt – idén már ötödik al-
kalommal hirdette meg éves termékversenyét.
Az általában 40–50 termék részvételével zajló
megmérettetésre idén 45 kenyeret és péksüte-
ményt neveztek. 2015-ben a Szent István napi
kenyér, a reform-innovatív kenyér, a töltött sü-
temény és az egyéb sütemény kategóriát hir-
dették meg. A Szent István napi kenyér kategó-
riában második helyen végzett a Vela Kft. tir-
pák rozskenyere.                                          (x)



ÜNNEPEL A SZÁZSZORSZÉP
Negyven éve neveli az óvodásokat a borbányai

Százszorszép Óvoda. A kerek évforduló alkalmából
egy héten át tartó programsorozatot szerveztek a
gyermekintézményben.

Ács Sándorné, a Tündérkert Keleti Óvoda intézmény-
vezetõje azt mondta, az eltelt 40 év alatt a nevelési mód-
szerben bevezették a komplex prevenciós óvodai prog-
ramot, és az óvoda épülete is változott. Bajnay Kornél, a
településrész önkormányzati képviselõje hangsúlyozta,
a borbányaiak szívesen járatják gyermekeiket az intéz-
ménybe, ami azt bizonyítja, szakmai és vezetési szem-
pontból is jó kezekben van az óvoda.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

VÁROSI OVIS- ÉS GYERMEKNAPOK

Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézmé-
nye Nyíregyházán elsõként, az országban pedig har-
madikként lett az Így tedd rá! módszer referenciaóvo-
dája. A gyermekközpontú módszer sok lehetõséget kí-
nál a kicsiknek és az óvodapedagógusoknak, hatása
pedig az egész oktatási, nevelési folyamatra kiterjed.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményé-
ben a gyerekek Balatoni Katalin néptáncpedagógus Így
tedd rá! programjának segítségével tanulják a táncot és a
zenét. Az óvoda pedagógusai tavaly ismerkedtek meg a
nevelési módszerrel, mostanra pedig már hivatalosan is
referenciaóvodává vált az intézmény. Balatoni Katalin, a
program ötletgazdája érdeklõdésünkre elmondta, öt év-
vel ezelõtt döntötte el, hogy szeretné megreformálni mind-
azt, ami az óvodákban népi játék és néptánc terén mûkö-
dik, ugyanis saját tapasztalataiból azt látta, hogy a gyere-
keknek ez nagyon sok élményt ad, szeretné, hogyha ezt
jól kaphatnák meg az intézményekben és ezért indították
el ezt az Így tedd rá! programot.

 
JÁTÉK- ÉS TÁNCÉLMÉNY

 
A néptáncpedagógus szerint a program közben a gye-

rekek olyan játék- és táncélményt kapnak, amit az élet-
ben bármikor elõhúzhatnak majd a zsebükbõl. A népze-
nére és a néptáncra épülõ program segédeszközöket is
alkalmaz. A similabda, a tulipánok, a gumi- és a babzsá-
kok segítik a kicsiket abban, hogy a tánclépéseket könnyen
és gyorsan sajátítsák el.

Szálkuné Mikulás Katalin, a tagintézmény vezetõje
hangsúlyozta: – Ez a program remekül mûködik. Látni a
gyermekek arcán, hogy mosolyognak és szeretettel, öröm-
mel játsszák ezeket a játékokat.

REFERENCIAÓVODA NYÍREGYHÁZÁN
FOLYTATÓDIK AZ OVIK FELÚJÍTÁSA

A referenciaóvoda ünnepségén részt vett Halkóné dr.
Rudolf Éva önkormányzati képviselõ is, aki örömmel
mondta el, hogy az önkormányzat két óvoda építésére
nyújtott be pályázatot, aminek bíznak pozitív elbírálásá-
ban, és idén további fejlesztések is várhatóak.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata na-
gyon sokat fordított az elmúlt évben arra, hogy kiemelten
fejlessze az óvodákat – mondta. – Az óvodafejlesztések
terén elsõdlegesen arra kellett figyelnünk, hogy milyen
korszerûsítéseket, ablakcseréket, fûtésrekonstrukciót kel-
lett végrehajtanunk. Látható ebben az intézményben is,
hogy itt is van már mit tenni. Ebben az évben várhatóan
ez az óvoda is meg fog újulni.

Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézménye
most már bázisintézménnyé vált, hiszen a megyében és a
városban elsõként referenciaintézménnyé avatták.

Városi Ovis Napot rendeztek a Sóstói Múzeumfalu-
ban múlt hét csütörtökön és pénteken. Több mint négy-
ezer gyerek ismerkedhetett meg a hagyományokkal,
az Árpád-kori faluval, és  szórakozhatott az Alma együt-
tes koncertjén.

Nyíregyháza vezetése azért is szervezte meg az ovis
napot, mert fontosnak tartják, hogy a kicsik együtt legye-
nek, jól érezzék magukat, és olyan élményekben legyen
részük, amibõl tanulhatnak és emlékezetes marad számuk-
ra.

A gyerekek számára tavaly elõtt decemberben már ren-
deztek a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban egy ünnepi progra-
mot, és a Városi Ovis Napból is szeretnének hagyományt
teremteni. A legkisebbek pedig ismét ajándékkal gazdagod-
tak, hiszen a héten újabb óvodák kaptak mûfüves focipályát.

NAPFÉNY, MAJD EZER LÁMPÁS

Nyíregyháza belvárosában vasárnap délutántól fogad-
ták programok a gyerekeket. A Kossuth téren modern- és
néptáncbemutatók, valamint aerobikos csoportok elõadá-
sain szórakozhattak a kicsik. Mindezek mellett részt ve-
hettek kézmûves foglalkozásokon, vagy kipróbálhattak
népi játékokat. A Városi Gyermeknapon kirakodóvásár és
gyerek-kvíz is szórakozási lehetõséget kínált. Helyes vá-
laszért pedig a cukorkaágyú jutalmazta a gyerekeket. A
Városi Gyermeknap eseményeivel Nyíregyháza legkisebb-
jeinek kedveskedtek a szervezõk és a város vezetése.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármestere hangsúlyozta, az a céljuk, hogy a gyerekek is
jól érezzék magukat a városban.

A GYEREKEK JELENTIK A JÖVÕT

– Mint ahogy a családban a gyerekek a legfontosabbak,
õk jelentik a jövõt, ez így van a város esetében is. Ezért
szeretnénk biztosítani mindent, hogy a gyerekek bizton-
ságban nõjenek fel. Egészségesek, erõsek, okosak legye-
nek és érezzék jól magukat a városban. És érezzék azt,

hogy nemcsak a saját családjuknak, hanem a nyíregyházi
nagycsaládnak is a tagjai. Azt remélem, ez a gyermekna-
pi érzés kitart egy évig, a következõ gyermeknapig.

A Városi Gyermeknap különlegessége volt, hogy Nyíregy-
háza második alkalommal csatlakozott az Ezer Lámpás Éj-
szakája elnevezésû országos programhoz, amely az eltûnt
gyermekek sorsára hívja fel a figyelmet. Ezért sötétedés után
világító lufik tucatjai repültek az égbe, jelképesen segítve az
eltûnt gyermekeket abban, hogy hazataláljanak.

SZÍNES PROGRAMOK

Malmozhattak vagy nemezelhettek a gyerekek vasár-
nap a Jósa András Múzeumban, ahol színes, érdekes prog-

ramok fogadták a kicsiket. A gyerekek részt vehettek játé-
kos múzeumi kalandozáson, de kipróbálhatták a múze-
um udvarán felállított népi játékokat is.

ARCFESTÉS ÉS UGRÁLÓVÁR

Programok sokaságát kínálták a gyerekeknek a Sóstói
Múzeumfaluban is, ahol a Magyar Baptista Egyház Nyír-
egyházi Gyülekezete szervezte az eseményeket az önkor-
mányzat támogatásával.

Gyermeknapon bárki ingyenesen léphetett be a Sóstói
Múzeumfaluba. A gyerekeket LEGO-robot bemutató, arc-
festés, játszóház, ugrálóvár, sakkparti és kutyás bemutató
fogadta.

JUTALOM A HALLGATÓKNAK
Ötven hallgató kapott támogatást a Rászoruló Hallga-

tókért Közalapítványtól szerdán, a városházán. A támo-
gatásra azok a legalább 5 éve nyíregyházi lakhellyel ren-
delkezõ diákok jelentkezhettek, akik valamelyik felsõok-
tatási intézményben tanulnak BSC, MSC, vagy osztatlan
képzésben, családjukban az egy fõre jutó havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57 ezer forintot és
minimum 3,51-es tanulmányi átlageredményük van. A
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 1 535 000 forintot
osztott szét a diákok között. A hallgatók tanulmányi ered-
mény alapján 25 000, 35 000 és 45 000 forintot támoga-
tást kaptak. A pénzt Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpol-
gármestere és Kovács Zoltán, a kuratórium elnöke adta át.



2015. JÚNIUS 5.10

EMLÉKEZÉS KULTÚRA

Több mint négyszáz elõadás után véget ért a 2014/
15-ös évad a Móricz Zsigmond Színházban. A társulat
munkáját évadzáró ülésen köszönte meg dr. Tasnádi
Csaba igazgató, aki egyben elköszönt a mûvészektõl és
a dolgozóktól is, hiszen a színház Schlanger András sze-
mélyében új vezetõvel kezdi meg a következõ évadot.

Szerzõ: Mikita Eszter

433 elõadás, 14 bemutató, több mint 21 ezer eladott
bérlet és több mint 95 ezer nézõ. A 2014/15-ös évad szá-
mokban összefoglalva. A Móricz Zsigmond Színház mû-
vészei az elõadások mellett részt vettek kulturális pályá-
zatok lebonyolításában, fesztiválokon, a Móricz-hét ese-
ményeiben és számos olyan mûvészeti tevékenységben,
amelyek a város kulturális életét gazdagították.

– Kulturális értelemben a színház az egyik zászlóshajó-
ja a városnak – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza al-
polgármestere a múlt pénteki évadzárón. – Nagyon örü-
lünk annak, hogy 15 új elõadást vittek színre, repertoár-
bõvítés történt. Azt gondolom, hogy a gyermekelõadások-
tól kezdve a komolyabb darabokig betölti a szórakoztató
és pedagógiai szerepét a színház, amit elvárhat tõle a kö-
zönség. A vidékiek közül az élvonalban található a Mó-
ricz Zsigmond Színház, büszkék lehetünk rájuk.

A PILLANAT MÛVÉSZETE

A társulat záróülésén elismerték az évad nézõjét, amely
a Wesselényi Miklós Szakközépiskola csapata lett. A vá-
ros Nívódíját ebben az évadban Illyés Ákos kapta, a Kelet
színésze pedig ismét Horváth Sebestyén Sándor lett. Li-
pót-díjban részesült Nyomtató Enikõ. Arany Kalapács-díj-
jal jutalmazták Szatmári Károlyt, a legsikeresebb admi-
nisztratív dolgozónak járó Arany Ceruza-díjat pedig Ko-

vács Kati kapta. A Móricz-díj tulajdonosa ebben az évad-
ban dr. Tasnádi Csaba lett. A színház igazgatója szerint a
társulat nehéz, de eredményes évadot tudhat maga mö-
gött. Elmondta, hogy az idei egy nagyon bátor év volt.
Köszönetét fejezte ki a nézõk odaadásának és töretlen sze-
retetének, melybõl nagyon pozitívan jött ki a társulat.

A záróülésen Tasnádi Csaba elbúcsúzott a társulattól. A
direktor 15 éven keresztül vezette a Móricz Zsigmond
Színházat. Nevéhez fûzõdik több õsbemutató, rendezé-
sek, és nemcsak a város, hanem az egész megye kulturá-
lis életét megmozgató VIDOR Fesztivál.

itt köszönthetjük. Nem egy régi elõadását felújítja, hanem
a színház társulatára ír a  Túlságosan zajos magány címû
kisregénybõl. Bemutatjuk Molière  Tudós nõk-jét, ami fon-
tos nekem, hogy egy ilyen hagyományos színházban egy
klasszikus vígjáték menjen. A következõ évadban szám-
talan meglepetés fogadja majd a színházszeretõ közönsé-
get.

2015/2016-OS ÉVAD
NAGYSZÍNPAD

– Gábor Andor: Dollárpapa. Rendezõ: Lendvai Zoltán.
– Molnár Ferenc: Az ördög. Rendezõ: Tasnádi Csaba.
– Bohumil Hrabal: Túl zajos magány. Rendezõ: Ivo

Krobot.
– Grünwald–Löhner-Beda–Ábrahám: Bál a Savoyban.

Rendezõ: Novák Eszter.
– Molière: Tudós nõk. Rendezõ: Schlanger András.

KRÚDY KAMARASZÍNPAD
– Henrik Ibsen: Hedda Gabler. Rendezõ: Szász János.
– Taurin-forradalom – Õsbemutató. Rendezõ: Olt Ta-

más.
–  Egressy Zoltán: Idõsutazás. Rendezõ: Hargitai Iván.
–  Nézõmûvészeti Kft. 1 elõadása.

GYERMEKELÕADÁSOK
– Rákos Péter–Bornai Tibor: A mumus. Rendezõ: Bal

József.
– Fésûs Éva: A palacsintás király. Rendezõ: Háda János.

MÛVÉSZ STÚDIÓ
– Ziránó Színház: Pulcinella kertészkedik. Rendezõ:

Kovács Géza.
– Kardos Tünde–Krámer György: Coppélia. Rendezõ:

Krámer György.
– Czigány Zoltán: Csoda és Kósza. Rendezõ: Harsányi

Sulyom László.

KÖZEL SZÁZEZER NÉZÕ: VÉGET ÉRT A SZÍNHÁZI ÉVAD

A következõ évad eseményeirõl és bemutatóiról
Schlanger András, a színház új igazgatója, jelenleg mû-
vészeti vezetõje tájékoztatta a társulat tagjait.

– Úgy érzem, hogy nagyon izgalmas és színvonalas pro-
dukciókat sikerül majd bemutatnunk – mondta. Hozzá-
tette, olyan színházat vesz át, amely gazdaságilag és szak-
mailag is erõs. Az átadás-átvétel pedig teljesen zökkenõ-
mentes volt. – A Dollárpapával kezdünk. Büszkeséggel
tölt el, hogy Ivo Krobotot, a világhírû cseh rendezõt ismét

KULISSZATITKOK
A MÚZEUMBAN

Idén elõször csatlakozott a Régészet Napja orszá-
gos rendezvénysorozatához a Jósa András Múzeum. A
nyitott programokon szakemberek mutatták be a ré-
gészek munkáját az érdeklõdõknek. Pénteken a múze-
umban kalauzolták a látogatókat, szombaton pedig a
Sóstói Múzeumfaluban folytatódtak a programok.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A Magyar Régész Szövetség idén második alkalommal
hirdette meg a Régészet Napját. Európa számos országá-
ban már hagyomány, hogy egy napot ennek a tudomány-
ágnak szentelnek. Jakab Attila, a Jósa András Múzeum
osztályvezetõ régésze elmondta, a helyi programokat úgy

szervezték meg, hogy a laikusok is megismerhessék a ré-
gészek valós munkáját, ennek célját, fázisait és eredmé-
nyeit. A nyíregyházi programok pénteken a Jósa András
Múzeum épületében több helyszínen zajlottak.

LELETFELDERÍTÉSEK

A látogatók bepillanthattak a restaurátormûhely kulissza-
titkaiba, kerámiákat ragaszthattak, állatcsontokkal ismer-
kedhettek, mûtárgymásolatot készíthettek. Emellett persze
a régészek leletfelderítésérõl is hallhattak elõadást, és be-
mehettek a régészeti raktárba. A programok szombaton a
Sóstói Múzeumfaluban folytatódtak, elõadásokkal és az
Árpád-kori falu látogatásával, ahol korabeli alapanyagok-
ból készített ételeket is kóstolhattak az érdeklõdõk.

HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK...
A második világháború alatt meghurcolt és meghalt

zsidó áldozatokra emlékeztek vasárnap a Holokauszt
emlékmûnél. A koszorúzást követõen a résztvevõk sé-
tát tettek az egykori gettó területén, majd gyászisten-
tiszteleten hajtottak fõt az áldozatok emléke elõtt.

Szerzõ: Mikita Eszter

1944-ben 4753 zsidó vallású embert írtak össze, zártak
gettóba, majd hurcoltak el Nyíregyházáról. Ez a város

akkori lakosságának egytizedét jelentette. Jászai Menyhért,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere azt mond-
ta, fontos az emlékezés, velünk élõ történelemrõl beszé-
lünk, hiszen az áldozatok és az áldozatok hozzátartozói
ma is köztünk élnek.

SOKAN NEM TÉRTEK VISSZA

A Nyíregyházáról elhurcoltak közül nagyon kevesen
tértek vissza. Markovics Gyula 18 éves volt 1944-ben,
amikor a táborba került. Szülei nem élték túl a megpró-
báltatásokat, õ viszont az ágy alá bújva menekült meg a
haláltól. Azt mondta, ezekre az idõkre nem jó visszaem-
lékezni, azonban tovább kell, hogy éljenek a történtek
azért, hogy tovább tudjuk adni az utódoknak.

Dr. Reszler Gábor, fõiskolai tanár emlékezõ beszédé-
ben kifejtette, a közös felelõsségnek kell diktálni az emlé-
kezést. A szónok azt mondta, bár az elõttünk járó nemze-
dékek bûne volt közvetlenül, ami bekövetkezett 1944-ben,
de a mai kor emberének arra kell figyelni, hogy hasonló
helyzet ne állhasson elõ.

TISZTELGÉS A HÁBORÚS HÕSÖK ELÕTT
Az elsõ és a második világháborúban meghalt kato-

nákra emlékeztek Nyíregyháza több helyszínén. A
Hõsök Napján, május utolsó vasárnapján mindazon ál-
dozatokra is emlékezünk, akik a 20. század valame-
lyik világégésében áldozták fel életüket hazájukért.

Szerzõ: Mikita Eszter

Mussó László, önkormányzati képviselõ a rendezvényen
azt mondta, a társadalomnak törekedni kell arra, hogy
egyetlen politikai helyzet se követeljen emberáldozatot.
A megemlékezés a Bólyai téren lévõ Hõsök temetõjében
kezdõdött.

Ilyés Gábor, helytörténész emlékezõ beszédében  fel-
elevenítette a száz évvel ezelõtti eseményeket. A helytör-
ténész szerint jó döntés volt a város részérõl az, hogy a
halottakat sem náció, sem vallás, sem felekezet alapján
nem különítették el egymástól.

A Bólyai téri koszorúzást követõen az ünnepi megem-
lékezés a Hõsök terén, az elsõ világháborús emlékmûnél
folytatódott, délután pedig az Északi temetõben, a máso-
dik világháborúban hõsi halált halt nyíregyházi katonák
emlékmûvénél helyezték el a tisztelet virágait.
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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. június 19.
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.

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 ingatlanokat:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. június 19.
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 felhí-
vást 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.

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. június 19.
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.

ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN

2015. június 6-án 9.30–15.00 között,
elõször különleges rendezvénnyel várja a
látogatókat a Nyíregyházi Állatpark, külö-
nösen azokat, akik rajonganak a tengerek
világáért.

A debreceni Amerikai Kuckó  (ACH) kez-
deményezésére Magyarországon is meg-
rendezik az Amerikában nagyon közked-
velt Óceánok világnapját. Bármily furcsa
is, a Földön minden mindennel összefügg

és bár Európa közepén, ahol mi élünk, nin-
csenek óceánok, mégis hatással vagyunk a
Kék Bolygó vizeinek életére.

Részletes program a www.nyiregy-
haza.hu-n.
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APÁCZAI: KLIK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztá-
lya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló aláb-
bi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

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

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatá-
rozott idôpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetô a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További in-
formáció kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügy-
félfogadási idôben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ felügyelete alá kerül az Apá-
czai Csere János Gyakorló Általános Is-
kola augusztus 31-étõl – errõl számolt
be az iskola igazgatója hétfõn a Nyír-
egyházi Televízió stábjának.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A döntésrõl szóló levél szerint, az isko-
la olyan garanciákat kap a további mûkö-
déshez, ami ezután is biztosítja a magas
szintû munkát az intézményben.

Az igazgató hozzáfûzte, a döntés sze-
rint az oktatás az Erdõ sori épületben zaj-
lik majd.

MEGMARADNAK A MUNKAHELYEK

Minden nevelõnek, pedagógiai munkát
segítõnek és technikai dolgozónak megma-
rad a munkahelye, és az iskola garanciá-
kat is kap a szaktárcától a magas szintû

munka végzéséhez. Az Apáczai beiskolá-
zási körzete pedig a város, illetve az agg-
lomerációja lesz.

MÓDSZERTANI KÖZPONT

– Augusztus 31-étõl nem a fõiskola
lesz a fenntartó, így a gyakorló iskola
jelzõ kikerül a nevünkbõl. Apáczai Csere
János Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskolaként folytatjuk tovább ok-
tató-, nevelõmunkánkat – tette hozzá az
igazgató.

Andó Károly a helyettes államtitkárra,
Maruzsa Zoltánra hivatkozva elmondta, a
szaktárca azt szeretné, ha az iskola továbbra
is közelebbi viszonyban maradna nevelési,
oktatási területen a fõiskolával. Ehhez azt
várják a minisztériumban, hogy az Apáczai
egy megállapodástervezetet készítsen elõ,
amely alapján az iskola módszertani köz-
pontja lehetne a felsõoktatási intézménynek,
és fogadhatná a tanár szakos hallgatókat.
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BRONZ TUKÁN
Tukánt formázó bronz szobrot készített Benedek Ákos

szobrász, képzõmûvész a Nyíregyházi Állatparknak. A
szakember a sajtóban értesült a Viktória házról. Az új
bemutató képi világa és miliõje annyira megihlette, hogy
egy egyedi bronz szobrot készített.

A mûvész a park munkatársaival közösen figurálisan a
tukán mellett döntött, hiszen az ikonikus jelképe a trópusi
esõerdõnek. Az elkészült patinázott bronz szobor életnagy-
ságú, és méltó helyre került a Viktória ház bejáratához,
hiszen azonnal trópusi hangulat fogadja a vendégeket.

RÉNSZARVASOK SZÜLETTEK
Szépen gyarapodik a Nyíregyházi Állatpark rénszar-

vas állománya, hiszen egy héten belül 4 kis állat látott
napvilágot. A borjak születése problémamentesen zajlott,
az apróságok makkegészségesek. Világrajövetelük után
már néhány perccel lábra álltak, s követték anyjukat.

Július elsejétõl büntetést szabhat ki az illetékes me-
gyei növény- és talajvédelmi hatóság a parlagfûvel
szennyezett területek tulajdonosaira, illetve haszná-
lóira. A bírság lehet 15 ezer forint, de elérheti az 5
millió forintot is. Sipos Tibor, a megyei kormányhiva-
tal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földmûvelésügyi Fõ-
osztályának fõosztályvezetõ-helyettese arra hívja fel
a figyelmet, hogy a földtulajdonosok már most kezd-
jék el mentesíteni a területeket a parlagfûtõl.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A Földmûvelésügyi Minisztérium szakvéleménye alap-
ján 2015-ben az elsõ kaszálást már május elsõ hetében el
kellett kezdeni, a másodikat június 15–19., a harmadikat
július 20–24., a negyediket pedig augusztus 10–14. kö-
zött javasolják. Törvény írja ugyanis elõ, hogy minden ter-
melõnek és földtulajdonosnak kötelessége már a vegetá-
ció kezdetétõl védekezni a kártékony növény ellen. A
közleményben emlékeztetnek arra, hogy Magyarországon
csaknem 2 millió ember allergiás, közülük egyes becslé-
sek szerint 60 százalékra tehetõ a parlagfûre érzékenyek
aránya.

MEG KELL AKADÁLYOZNI A VIRÁGZÁST

Sipos Tibor, a megyei kormányhivatal fõosztályvezetõ-
helyettese érdeklõdésünkre elmondta, a parlagfû virágá-
nak kialakulását minden év június 30-áig meg kell akadá-
lyozni, a parlagfû-mentesítés elmulasztása esetén hatósá-
gi eljárás csak ezt követõen indul. A felderítést az illeté-
kes földhivatal végzi, eljárást azonban a növényvédelmi
hatóság csak akkor indít, ha a gyomnövény már bimbós,
vagy annál fejlettebb állapotban van. A fõosztályvezetõ-

ELJÖTT A KASZÁLÁS IDEJE
helyettes hozzátette, kétféle módon lehet tudomásuk az
elhanyagolt, parlagfüves területekrõl. Vagy bejelentést
kapnak, vagy ellenõrzés során derül rá fény. Az elhanya-
golt területek adatait a földhivatal munkatársai GPS koor-
dinátákkal feltöltik egy parlagfû-információs rendszerbe,
ez alapján pedig a növényvédelmi hatóság indítja el a
hatósági eljárást.

JOGKÖVETÕBBEK A TULAJDONOSOK

A fõosztályvezetõ-helyettes arról is tájékoztatott, hogy
a parlagfû magja 30–40 évig csírázóképes. A 10 évvel
ezelõtti állapotokhoz képest azonban sokat javult az em-
berek jogkövetõ magatartása. Tavaly a megyei növényvé-
delmi hatóság 517 ügyféllel szemben kezdeményezett el-
járást. Sajnos, sokat ront a helyzeten, hogy megyénk Uk-
rajna és Románia által határolt, ott pedig nincs szabályoz-
va a parlagfû elleni védekezés.

Az események sora ezzel nem ért véget a Nyíregyházi
Állatparkban, hiszen június 6-án egy újabb különleges
rendezvénnyel várja a látogatókat az állatkert, az Óceá-
nok napján.  /11.
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EREDMÉNYEK SPORT

EZÜSTÖS AQUA SE AKADÉMIAI SZINT KÉZIBEN

VÁLASZRA SEM MÉLTATTAK...

Megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum
és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A jövõben a legte-
hetségesebb játékosok az akadémián folytathatják pá-
lyafutásukat, Nyíregyházára pedig a megyébõl, sõt a
határon túlról is érkezhetnek tehetséges gyerekek. A
szakmai munka a Nemzeti Kézilabda Akadémia irány-
mutatásai alapján folyik majd a sportcentrumnál. A
legfontosabb cél, hogy minél szélesebb bázisa legyen
a kézilabdának, és egy tehetség se kallódjon el.

– A kézilabdának nagyon sok más sportággal, egyéb
lehetõségekkel kell megküzdenie, melyek manapság adot-
tak a gyerekeknek. Szeretnénk õket a nevünkkel is bevon-
zani a rendszerbe, nyilván a legtehetségesebbek hozzánk
kerülnek képzésre, és egy képzés után, ha a gyermekek is
így gondolják, visszakerülnek Nyíregyházára. Büszkék
vagyunk, hogy nõi és férfi szakágban egyaránt több baj-
noki címmel gazdagodhatott idén az akadémia, ebbõl lát-
szik, hogy jó úton haladunk, az edzõink jól dolgoznak, és
a gyermekek is megfelelõ mértékben fejlõdnek – mondta
Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia menedzser
igazgatója.

– 2011-ben, amikor meghirdettük a sportkoncepciót, a

felnõtt kézilabdacsapat a kiesés szélén állt. Idén ezüstér-
mes lett, az utánpótlás játékosoknak pedig fontos, hogy
legyen egy élcsapat, ahol folytathatják pályafutásukat. A
mostani megállapodás értelmében a megye távolabbi pont-
jaiból érkezõ gyerekek számára is vonzó lehet a nyíregy-
házi kézilabda – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere.

A városházán jelentették be a megállapodást a felek

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 7., vasárnap 18.00 Nyírség-Spartacus–Ferenc-
város 2000-es labdarúgó-mérkõzés ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Szombaton az utolsó fordulójához érkezett a vízi-
labda vidékbajnokság gyerek II. (2001-es születésû) kor-
osztályának versenysorozata. Az elsõ mérkõzésen az
AQUA SE Nyíregyháza könnyed gyõzelmet aratott a
Debrecen II. számú gárdája ellen, az AQUA–Vác össze-
csapás tétje így a bajnoki ezüstérem megszerzése volt.
Ehhez mérten feszült hangulatú, kemény meccsen a
nyíregyházi fiúk legyõzték a nagyobb termetû, fizikáli-
san erõsebb váci legénységet. A találkozón a 8 gólt szer-
zõ Molnár Kristóf játéka kulcsfontosságú volt. A vidék-
bajnokság versenysorozatának az idei szezonra vége,
erre a korosztályra õsztõl az országos utánpótlás-baj-
nokság küzdelmei várnak.

DIÁKOLIMPIAI DÖNTÕ
Izgalmas mérkõzéseket hozott az 5. korcsoportos ké-

zilabda Diákolimpia döntõje. A legjobb magyar kor-
osztályos csapatok három napon át küzdöttek Nyíregy-
házán. A lányoknál végül a Balatonboglár, a fiúknál a
Balatonfüred nyerte a tornát. A fináléba a nyolc-nyolc
legjobb magyar csapat került, és a lányoknál a Máté-
szalka, a fiúknál a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
együttese képviselte a megye színeit. Mindkét gárda
hetedik lett.

STREETBALL
NYÍREGYHÁZÁN

A nyár kezdetének egyik legbiztosabb jele, hogy min-
den esztendõben ilyenkor kosarasok lepik el a Kossuth
teret. Így volt ez szombaton is, amikor az Adidas
Streetball Fesztivál második állomásaként Nyíregyházá-
ra érkezett a sorozat. Több kategóriában több mint két-
százan neveztek.

A nap során számos kiegészítõ program is szórakoz-
tatta az érdeklõdõket, így volt dobó- és zsákolóverseny
is. Utóbbit a nyíregyházi Törköly Péter nyerte. A csapa-
tok közül a kategóriák gyõztesei a budapesti döntõbe
jutottak.

A tévébõl tudta meg a Nyíregyháza Spartacus veze-
tése, hogy az MLSZ a méltányossági kérelmét is eluta-
sította. Így hiába a sikeres tavasz, a pályán kivívott
bennmaradás, a hatodik legmagasabb nézõszám, a csa-
pat a következõ szezont csak az NB III-ban kezdheti.

– Nagyon csalódott vagyok, nemcsak a döntés, hanem
annak módja miatt is. Amikor az elmúlt héten kijelentet-
ték, hogy nem kaptuk meg a licencet, már kedden este

gást támogatom. Nincs köztartozása a klubnak, minden-
kit idõben kifizettem, kifizetek. Talán egy idõpontot meg-
érdemeltem volna... Ami a konkrét Balbinot-ügyet illeti,
ami miatt nem kaptunk licencet, a légiós az elõzõ tulajdo-
nossal egy „zsebszerzõdést” kötött. Ezt a FIFA és a Sport-
törvény is tiltja, ezért a követelése is erõsen vitatható. En-
nek ellenére mi abban állapodtunk meg vele, hogy 2015.
május 8-áig rendezzük a tartozást, errõl dokumentumunk
is van, melyet aláírt. 2015. május 7-én ki is fizettük neki
az összeget, az errõl szóló igazolást a szövetségnek meg-
küldtük. Ennek ellenére nem kaptunk licencet. Mivel az
MLSZ a döntésével megítélésünk szerint három törvényt
és hét, az MLSZ által hozott szabályt is megsértett, jogi
útra tereljük a dolgot. A szövetség például a FIFA munka-
vállalói jogát a Munka Törvénykönyve elé helyezte (a
Balbinot-ügyben nincs magyar jogerõs döntés), de az is
érdekes, hogy a 16 NB I-es csapat a 16 csapatos NB I
mellett szavazott az ülésén, mégis 12 együttesre csökken-
tik a létszámot, szintén szabálytalanul. Sajnos számunkra
most más nem maradt, mint készülni az NB III-ra, Mátyus
János már egyeztetett a jelenlegi keret tagjaival, kik azok,
akikre számíthat. Amikor én elvállaltam a Szpari vezeté-
sét, akkor az a cél vezérelt, hogy örömet szerezzek a nyír-
egyházi szurkolóknak, a tehetséges fiatal gyerekeknek
pedig jövõképet mutassak a Spartacusnál. Ezért nem adom
fel, vissza fogunk kerülni megérdemelt helyünkre, az NB
I-be – mondta Révész Bálint tulajdonos.

A témával bõvebben a www.nyiregyhaza.hu is foglal-
kozott.

Mátyus János vezetõedzõ (balra) és Révész Bálint
tulajdonos is kitart a Szpari mellett

ÚJABB OVI-FOCI PÁLYÁK
Újabb multifunkciós ovi-foci pályákat adtak át Nyír-

egyházán. A szabolcsi megyeszékhelyen már 11 óvo-
dában építettek mûfüves pályákat, ahol a gyerekek spor-
tolhatnak, játszhatnak. Az országban már több mint
húszezer ovis használhat hasonló létesítményeket.

Két újabb ovi-foci pályát adtak át Nyíregyházán. A
Bóbita mellett az Eszterlánc Északi Óvodában is jó kö-
rülmények között játszhatnak a gyerekek. A szabolcsi
megyeszékhely így már összesen 11 ovi-foci pályával
rendelkezik.

– Ha megnézzük a gyerekek arcát, akkor az egy jólesõ
érzés látni, mennyire örülnek az új pályának. A mozgás
pedig nagyon fontos már óvodás korban is. Ráadásul ezek
a pályák mivel mûfüvesek, szinte egész évben használha-
tók – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármes-
tere, aki ajándék labdákkal érkezett a pályaavatóra.

A pályák építését az Ovi-Foci Alapítvány támogatta. Egy-
egy létesítmény 9 millió forintba került, ehhez 3 millió
forintos önerõ kellett az önkormányzat részérõl. A pályák
multifunkciósak, így nem csak focizni lehet rajtuk.

Az óvónõk képzésen is részt vettek, ahol megtanítot-
ták nekik, hogyan lehet használni a pályákat.

– Számos dologra használhatjuk, ami fejleszti a gye-
rekeket. Formatervezett a pálya, az eszközök is színben,
formában a gyerekek életkorához alkalmazkodnak –
mondta Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda
intézményvezetõje.

Két oviban is pályákat adtak át

idõpontot kértem Csányi Sándortól, az MLSZ elnökétõl.
Válaszra sem méltattak. Több mint harminc éve dolgo-
zom Magyarországon, több ezer családnak adtam, adok
munkát, itt adózok, az itteni sportot, a magyar labdarú-
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Június 5., péntek 19.00 Orosz lekvár, Latinovits bérlet,
Krúdy Kamara

Június 6., szombat 19.00 Orosz lekvár, Pankotay bér-
let, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. június   5., 17.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola

(Fazekas J. tér 8. fszt., Móra terem).

Vassné Harman Gyöngyi (13. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. június 8., 18.00 óra.
Helyszín: Rozsréti részönkormányzati iroda

(Nyh., Fenyõ utca 1.).
Idõpont: 2015. június 9., 18.00 óra.

Helyszín: Butykatelepi Közösségi Ház
(Nyh., Benkõ István u. 1.).

Idõpont: 2015. június 10., 18.00 óra.
Helyszín: Mandabokori Iskola épülete 

(Nyh. I., Mandabokor 4.).

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. június 9., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda (Nyh., Luther u. 3.).

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

 
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 9., 18.00 óra.

Helyszín: Svájci Lak
(Nyh.-Sóstógyógyfürdõ, Sóstói út 75.).

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP –
2015. JÚNIUS 5.

Hulladékáért ajándék jár a Környezetvédelmi világ-
napon. Az akció helyszínei: Hulladékudvar – Kerék u.
1.; Hulladékudvar – Korányi F. u. 3. Az akció keretében
az elkülönítetten gyûjtött csomagolási,  valamint elekt-
ronikai hulladékokért ajándékot adnak.

SZIESZTA AZ ÓZON PANZIÓBÓL
Ezúttal az Ózon Panzióból jelentkezik a Nyíregyhá-

zi TV péntek délutáni mûsora, a Szieszta. A helyszínen
vegetáriánus ételek készülnek, friss tavaszi zöldségek-
bõl, és tippeket adunk, hogyan dobhatjuk fel a hagyo-
mányos grillételeket salátákkal. Vendégünk lesz a Prém-
vadászok zenekar, akik külföldön jártak, a Fatum-Nyír-
egyháza nõi röplabdacsapatának tagjai, akik nemzet-
közi kupában indulnak, és beszélgetünk a sóstói strand
nyári programjairól. Várja önöket a két mûsorvezetõ,
Bocskai Magda és Dankó László. Vetítési idõpont: pén-
teken 18.25-tõl, többször ismételve.

KI MIT TUD '88-BÓL
A harmincéves Nyíregyházi Televízió szerkesztõi ez-

úttal is emlékezetes pillanatokat ragadtak ki az elmúlt
három évtized mûsorfolyamából a televízió nézõi szá-
mára. Az idõutazás 1988-ba kalauzol bennünket, ami-
kor is Nyíregyházán megrendezett KI MIT TUD gála-
mûsorból idézünk, mely az az évben lezajlott országos
tehetségkutatót követte. Itt tûnt fel ma már számos is-
mert személyiség, többek között Békési Artúr színmû-
vész is. Június 26-án 19.30 órától két válogatást láthat-
nak a több mint húsz évvel ezelõtti tehetségkutatóból,
amelyben több, ma már sikeres emberek szárnypróbál-
gatásait nézhetik meg.

IFJÚ TEHETSÉGEK HANGVERSENYE...
...a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral 2015. június 13-

án 18.00 órakor a Kodály Zoltán Általános Iskola hang-
versenytermében. Mûsoron: Vivaldi, Csajkovszkij,
Rodrigo, Wieniawski, Elgar mûvek, valamint Go-Go’s,
One Republic, Piramis dalok. Vezényel: Szabó Soma.
Belépés támogatói jeggyel a Zenekultúra Támogatásáért
Alapítvány javára. Bõvebben: www.vikarzeneiskola.hu.

KOSSUTH TÉR ZENE
A Nívódíjas Szabolcsi Koncertfúvós Zenekar nyári

hangversenye június 12-én 17.00 órától a Kossuth té-
ren (esõnap: június 13., 17.00 óra).

Közremûködnek a zenekar mazsorettcsoportjai: Csil-
lagok, Kék delfinek, Tûzmadarak. Mûvészeti vezetõ:
Szabó Mónika. Mûsoron: világslágerek, népszerû mu-
sicalrészletek. Vezényel: Bakó Levente, a zenekar mû-
vészeti vezetõje. Együttesvezetõ: Suszter Csaba, a Vi-
déki Kulturált Ifjúságért Egyesület elnöke.

A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja az
érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség lite-
rátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû kiállí-
tásra a Jósa András Múzeumba. Megnyitó: június 5-én 11.00
óra.

Én változtatni akarok! Szeretnél egy nem szokványos, és
egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Június 5-
én lehetõséged nyílik rá. Várnak minden érdeklõdõt egy 2
alkalomból álló elõadásra, 17.00–18.30-ig Nyíregyházán, a
Korzó Bevásárlóközpont A épület III. emeletén. Elõadó:
Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). A kurzus in-
gyenes.

A Bencs Villa programjai: június 5-én 18.00 óra: Tajdi Gyu-
la és Csoma József nyíregyházi festõmûvészek tárlatának meg-
nyitója. 10-én 18.00 óra: Életem, életünk versekben (Tilki
János könyvbemutatója). Közremûködik: Raffayné Oláh Ka-
talin és a Hang-Szín Tanoda növendékei. 12-én 18.00 óra: A
Milord együttes francia sanzonestje a villa parkjában. Infor-
máció: 42/402-004, 30/252-0666.

Jótékonysági hangverseny a Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete szervezésében június 7-én 19.00 órától a Magya-
rok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházban. A
mûsort a Nyíregyházi Cantemus Kórus szolgáltatja.

Autizmus a „24. órában”. Idõpont: június 8-án 8.30-tól.
Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (Sóstói út 2–
4.), Zilahi terem. További információ: www.facebook.com/
mostelszegyesulet.

Hindsight Presents Hip Hop Theater Álomkép és Határta-
lan hûség címû darabok bemutatója június 8-án 17.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Angol nyel-
vû elõadás, magyar nyelvû felirattal. A belépés díjtalan! Bõ-
vebben: www.mzsk.hu.

„Játsszunk együtt!” babás-mamás játszófoglalkozás, ismer-
kedés a babajelekkel, éneklés, mondókázás, ölbeli játékok
minden kedden 10.00 órától Örökösföldön, a Human-Net
Közösségi Házban. Információ: 20/436-4770.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

120 ÉVE ÉRETTSÉGIZETT KRÚDY GYULA
Május és június az érettségi vizsgák idõszaka is. Nem

volt ez másképp 120 évvel ezelõtt sem, amikor az Evan-
gélikus Fõgimnázium 32 tanulója jelentkezett az érettségi
vizsgálatra. Köztük volt Krúdy Gyula is, aki a podolini di-
ákévek után 1891-tõl, az ötödik osztálytól kezdve négy
tanéven át koptatta a fõgimnázium padjait. Katona Béla
ismertetésébõl tudjuk, hogy osztályában õ volt a legfiata-
labb, de ugyanakkor termetre a legmagasabb. Mint diák,
nem tartozott a jó tanulók közé, de nem is bukott meg
soha. Bár a tanulás nem esett nehezére, de már akkor job-
ban izgatták irodalmi tervei és az olvasás. Az érettségi elõtt
el is szökött otthonából Debrecenbe, ahol az Ellenõr szer-
kesztõségében jelentkezett munkára. Az apja Porubszky
Pál tanárával utazott érte és nagy nehezen sikerült meg-
gyõzniük, hogy legalább az érettségit tegye le. A vizsgák
írásbeli részét május 20–25. között teljesítették. A gimná-
zium értesítõjébõl kiderül, hogy az írásbeli tételeket Glauf
Pál fõesperes, egyházkerületi fõjegyzõ állította össze.
Magyar nyelvbõl Ilosvai és Arany János Toldijáról kellett
esztétikai párhuzamot vonni. A szóbeli vizsgákig 31 tanu-
ló jutott el. A június 10–12. között tartott megméretteté-
sen hat tanuló jelesen, 9 tanuló jól felelt meg a követel-
ményeknek, míg érett lett 13 maturandus. Ez utóbbiak közé
tartozott Krúdy is, aki magyarból jót, a többi tantárgyból
elégséges osztályzatot kapott.

Érettségi után még volt egy kalandja Krúdynak: a sóstói
diákmajálison egy szolgabíró hírlapírói szárnypróbálga-

tásait becsmérelte, ezért õ párbajra hívta, amelyre a hu-
szárlaktanyában, egy késõbbi idõpontban sort is kerítet-
tek. Az érett, ifjú Krúdy fiatalos lendülettel, sikerrel bevitt
egy vágást, így gyõztes párbaj emlékével hagyhatta el szü-
lõvárosát.

1975. május 10-én, Krúdy érettségijének 80. évfordu-
lója alkalmából, egy ballagási ünnepséggel egybekötött
emléktábla-avató ünnepséget rendeztek, amely alkalom-
ból Katona Béla leleplezte az intézmény falán az író tisz-
teletére elhelyezett emléktáblát (képünkön).

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

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
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