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AKI SIET...
Minden ezredik
jármûvezetõ követ el
szabálytalanságot, a
legtöbben sebességtúl-
lépés miatt kapnak
büntetést.

ÚJ JÁTSZÓTÉR.
Játszóteret avattak a
Göllesz Viktor Speciá-
lis Szakiskola és
Általános Iskola
udvarán.

Noha az idõjárás még a szeszélyes oldalát mutatja, egyre többen töltik szabadide-
jüket a levegõn és a strandok is hamarosan kinyitnak. (Részletesen a 13. oldalon.)
Képünk az Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai székhelyintézményében készült, ahol
a kicsik, örülve a napsütésnek, motorra is pattantak. Az óvodák életérõl rendsze-
resen olvashatnak a www.nyiregyhaza.hu weboldal óvodák menüpontja alatt is.

SZÁGULDUNK A NYÁRBA

Nyíregyházán tartotta kihelyezett ülését a Magyar
Országgyûlés Kulturális Bizottsága. Ez jó alkalom volt
arra, hogy a képviselõk megismerhessék a megyeszék-
hely kulturális, oktatási és sportéletét, de ellátogattak
a méltán híres állatparkba és a LEGO tovább bõvülõ
gyárába is.

Az ország több pontjáról érkeztek a Magyar Ország-
gyûlés Kulturális Bizottságának tagjai a városházára, hi-
szen Nyíregyházán tartották kihelyezett ülésüket. A kép-
viselõket házigazdaként dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési
képviselõ, a bizottság nyíregyházi tagja köszöntötte. Mint
elmondta, egy évvel ezelõtt javasolta, hogy a szabolcsi
megyeszékhelyen tartsanak egy kihelyezett ülést. A bizott-
sághoz négy terület tartozik, a kultúra, az oktatás, a sport

VÁROSUNKBAN AZ ORSZÁGGYÛLÉS BIZOTTSÁGA
és a média ügyek. Szeretnék a tagoknak megmutatni, hogy
Nyíregyháza milyen komoly fejlõdésen ment keresztül,
milyen vendégszeretõek, lokálpatrióták az emberek, és
mennyire szeretik a kultúrát.

INFORMÁCIÓCSERE A TERVEKRÕL

A Vikár Sándor Zeneiskola növendékei egy rövid
mûsort adtak, majd dr. Kovács Ferenc polgármester
mutatta be Nyíregyháza kulturális és oktatási életét. A
bizottsági ülésen a képviselõk mindemellett megismer-
kedhettek az egyetem képzési és kutatási céljaival, az
intézmény gazdasági helyzetével, valamint a Nyíregy-
házi Sportcentrumban zajló sportélettel is.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Hetek óta csodálatos, régi nyíregyházi képeslapok jelennek meg a legnagyobb közös-
ségi portál különbözõ oldalain. A levelezõlapok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár digitális archívumának darabjai. A restaurált fényképekben a nyiregyhaza.hu
weboldal látogatói is gyönyörködhetnek. – A gyûjtemény jelenleg közel 100 000 doku-
mentumból áll, gyakorlatilag  Nyíregyháza legnagyobb, legátfogóbb digitális helyismereti
gyûjteménye – mondta Márföldi  István, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Médiatárának vezetõje. Ebben megtalálhatók a Nyíregyházi Televízió anyagai is 2003-ig.
A megyei és városi könyvtár gyûjteménye a http://www.mzsk.hu/digitalis-helyismereti-
archivum/webhelyen érhetõ el. A Nyíregyházi Televízió Vetítõ címû mûsorában is
mutatunk majd be ezekbõl részleteket, mely kedden és csütörtökön jelentkezik
19 óra 30 perckor, a szokásos másnap esti és hétvégi ismétlésekkel.

DIGITÁLIS HELYISMERETI GYÛJTEMÉNY

Fotó: Szarka Lajos

Pillanatkép az országgyûlés kulturális bizottságának
ülésérõl
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JULIKA NÉNI 90 ÉVES
Szántó Mihálynét 90. születésnap-

ja alkalmából Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselõ és Simai
Istvánné, a Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Köznevelési Osztályának
munkatársa köszöntötte fel, és adta át
neki az emléklapot.

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A 24. Felmenõ Rendszerû Kataszt-

rófavédelmi Ifjúsági Verseny Országos
Döntõjében a középiskolai kategóriá-
ban a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum Vásárhelyi Pál Építõipari és Kör-
nyezetvédelmi-Vízügyi Szakközépis-
kolájának csapata 6. helyezést ért el.

CSOKOLÁDÉ ÉS KÉPESLAP
A Budapesten megrendezett nem-

zetközi élelmiszeripari kiállításon a
nyíregyházi Verebélyi János (jobbról)
és csapatának újdonsága, a Choco
Postcard a Csomagolóipar és Logiszti-
ka kategóriában az innovációs termék-
verseny ezüstérmét nyerte el.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
Forgalmirend-változást vezettek be

Nyíregyházán, a Kincs utcán. A két ki-
lométer hosszú útszakaszon teherau-
tóval behajtani tilos, és 30 km/h-s se-
bességkorlátozás lépett életbe. Az in-
tézkedésekkel a közlekedési balesete-
ket szeretnék megelõzni.

EMLÉKTÁBLA
Szócska Jánosról nevezték el a Jósa

András Oktatókórházban a Fül-Orr-
Gégészeti osztály mûtõjét, és ebbõl az
alkalomból emléktáblát is kapott a 6
éve elhunyt fõorvos. Kollégái, tanítvá-
nyai szerint Szócska János kiváló or-
vos és remek csapatépítõ volt.

SZÛRÕNAP
Az Elsõ Nyíregyházi Lions Club, il-

letve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
közös szervezésében Egészségügyi szû-
rõnapot tartottak a belvárosban. Volt
vércukor- és koleszterinszint-mérés, va-
lamint életmódtanácsadás is.

20 ÉVES JUBILEUM
Ünnepi istentiszteleten imádkoztak

a tanulók az Evangélikus Nagytemp-
lomban. A Túróczy Zoltán Evangélikus
Általános Iskola újraalapításának 20.
évfordulójára emlékeztek az oktatási
intézmény diákjai, tanárai és az egy-
ház képviselõi.

CSERESZNYEFESZTIVÁL
Cseresznyefesztivált és Gyermekna-

pot rendeztek Butykán. Volt kutyabe-
mutató, kisállat-simogató, régi autók
felvonulása és Lulu bohóc is megne-
vettette az apróságokat. A fesztivál
résztvevõit Vassné Harman Gyöngyi
önkormányzati képviselõ köszöntötte.

ADOMÁNY AZ NYTV-TÕL

REFORMKENYERET GYÁRTANAK

„AKI IDEJÖN, FOGADJA EL ...”
Dr. Csókay András idegsebész-agyku-

tató volt a Polgári Szalon májusi rendez-
vényének vendége. A professzor az euró-
pai és egyéb kultúrák különbözõségeirõl
beszélt és kifejtette nézeteit a 21. század
népvándorlásáról, azaz a muszlim világ
Európába való beözönlésérõl.

Az országjárás alatt az idegsebész fel-
hívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a
betelepítési kvótával kapcsolatos népsza-
vazáson nem az lesz a fontos, hogy Ma-
gyarországra több tízezer idegen betele-
pedjen-e, vagy nem, hanem az, hogy aki
idejön, fogadja el az itteni kultúrát és élet-
körülményeket, ne akarja a sajátját az or-
szág lakosaira kényszeríteni.

Dr. Csókay András idegsebész, agyku-
tató szerint nem betelepítésekkel kellene
Európa lakosságcsökkenését megakadá-
lyozni. Azt mondta, a kötelezõ kvótáról
szóló népszavazásra mindenkinek el kell
menni azért, hogy Brüsszelben lássák,
Magyarország nem kíván ebben a népes-
ségmódosításban részt venni. Az agykuta-
tó hozzátette, ha erre rácsatlakoznak a vi-

segrádi négyek, az már egy komoly jelzés
lesz Európa vezetõ politikusainak. A pro-
fesszor elmagyarázta, fel kell vállalni azo-
kat a hétköznapi párbeszédeket, amivel a
szkeptikus embereket is meg lehet gyõzni
a betelepítések és annak következménye-
inek súlyosságával. Szerinte ez nemzeti
ügy, amely politikától és párthovatartozás-
tól független.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A Nyíregyházi Egyetem megkötötte elsõ
együttmûködési megállapodását egy helyi
céggel, a START Nonprofit Kft.-vel a kuta-
tásfejlesztés és innováció területén. Az ese-
ményen bemutatták az úgynevezett re-
formkenyeret, amelynek csupán 10 száza-
lék a szénhidráttartalma, a hétköznapi ke-
nyérben ez 70 százalék.

A termék fejlesztésében már részt vet-

tek az egyetem és a cég szakemberei,
emellett szakorvosokat is bevontak a mi-
nõsítésbe. Balogh Zoltán, a START Non-
profit Kft. vezérigazgatója elmondta, a cél
az, hogy olyan pékárukat állítsanak elõ,
amelyek széles körben segítik az egészsé-
ges táplálkozást, az egészségmegõrzést.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Az együttmûködési megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá dr. Onder Csaba, a
Nyíregyházi Egyetem rektora és Balogh Zoltán, a START Nonprofit Kft. vezérigazgatója

A Nyíregyházi Televízió jóvoltából a
Patrónus Egyesület Együtt Veled Alapítvá-
nyának és a Három Királyfi Nagycsalá-
dos Egyesület összesen 30 gyermeke is
szórakozhatott a Magyar Klasszikus Nagy-
cirkusz elõadásán, amit – tagjainak

hosszú külföldi vendégszereplését köve-
tõen – négy éve alakítottak újra. A kicsik
örömére a repertoárban szerepelt bohóc,
voltak állatos produkciók, artisták és lég-
tornászok, valamint egyedülálló attrakci-
ók is.
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Idén több mint kétmilliárd forintot fordít fejlesztésre és
karbantartásra az E.ON csoport Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében. Céljuk az üzembiztosság, a kevesebb szolgál-
tatásszünet, és az újabb energiaigények kielégítése. Nyír-
egyházán 340 millió forint értékû beruházást terveznek.

Az áramszolgáltató nyíregyházi üzeme a megyében
9800 kilométer hosszú áramvezeték üzemeltetésérõl, fej-
lesztésérõl és karbantartásáról gondoskodik, ebbõl 1700
kilométer mûködik Nyíregyházán. Az E.ON minden év-
ben több száz millió forintot fordít arra, hogy a fogyasztók
áramellátása zavartalan legyen. Haraszti Judit, az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója elmondta,
idén a megyében több mint kétmilliárd forintot költenek a
hálózatra, Nyíregyházán 340 milliós beruházást tervez-
nek. Elsõsorban a hálózat állapotának megóvása, az üzem-
zavarok megelõzése a cél. Emellett a közvilágítási háló-
zat modernizálása kerül fókuszba.

ÖSSZEHANGOLT MUNKA A VÁROSSAL

A beruházások egyeztetése érdekében szorosabb az
együttmûködés az E.ON és a nyíregyházi önkormányzat
között. A fejlesztések összehangolása során az a cél, hogy
a lakosság elõzetes tájékoztatása mellett gyorsan dolgoz-
zanak, és a lehetõ legkisebb fennakadást okozzák a város
életében. Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta,
egy mai modern város egy megfelelõ szintû infrastruktúra
nélkül már nem létezik. Emellett új fejlesztések, beruhá-
zások indulnak, amelyek újabb áramszolgáltatást igényel-
nek, nem beszélve a lakossági építkezésekrõl.

TÖBB MINT KÉTMILLIÁRDBÓL FEJLESZT AZ E.ON

ZAVARTALAN SZOLGÁLTATÁS

Az elsõ beruházások már megkezdõdtek, Butykatelepen
új ügyfeleket kötöttek be a szolgáltatásba, a Csendes ut-
cában pedig átépítik a transzformátorállomást. A Hege-
dûs utcában, az Izabella közben és a Pipacs utcában át-
építik a kisfeszültségû hálózatot. A fejlesztésekben kiemelt

szerepet kapnak a közvilágítási beruházások. Elsõként a
Kalevala sétányon, a Vécsey közben és a Vasvári Pál ut-
cán cserélik ki a kábeleket. Az áramszolgáltatás zavarta-
lansága érdekében több oszloptranszformátornál az elosz-
tószekrény, a középfeszültségû hálózaton pedig oszlop-
kapcsoló berendezés, valamint oszlopok és szigetelõk cse-
réjét tervezi az E.ON.                (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Az esemény sajtótájékoztatóján Pántya Attila, áramhálózati üzemvezetõ, Haraszti Judit vezérigazgató
és dr. Kovács Ferenc polgármester

Közösségi parkot adott át Nyírszõlõsön, a Kollégium
utcán a HUMAN-NET Alapítvány. Ötmillió forintból street-
ballpályát, kerékpáros pumpapályát, focipályát, kerék-
pártárolót, petangpályát és új fõzõhelyeket alakítottak ki.

KÖZÖSSÉGI PARK NYÍRSZÕLÕSÖN
mányzati képviselõje azt mondta, a jövõben a helyi kis
városnaptól kezdve, a családi napokon át a kispályás lab-
darúgó-mérkõzésig, sok rendezvényt itt szerveznek majd
meg. Hozzátette, akár ügyességi versenyeket is lehet itt
tartani, valamint tornaórát a gyerekeknek. A több ezer
négyzetméteres zöld területet ünnepélyes keretek között
adták át a használóinak.

SZÍNVONALAS KIKAPCSOLÓDÁS

Ágoston Ildikó, a Közmûvelõdési Színtér vezetõje kifej-
tette, azzal, hogy megnyitotta kapuit a közösségi park, a
helyi lakosok kikapcsolódási lehetõségeit segíti.

– Ez a sportpálya az egyetlen tér Nyírszõlõsön, ahová
kimehet a lakosság. A tervek szerint itt rendezzük majd
meg a jövõben a nagy családi napokat, a sportprogramo-
kat és így sokkal több lehetõségük lesz a fiataloknak is a
színvonalas kikapcsolódásra.

A közösségi park átadását kora délutánig tartó mulatság-
gal ünnepelték a helyiek. Fellépett a Gombóc együttes és a
Veríték Band, volt BMX bemutató, ügyességi verseny, kéz-
mûves foglalkozás és arcfestés is.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
Gyerekek is részt vettek a park kialakításában. Képünkön a segítõk körében Ágoston Ildikó képviselõ, Lengyelné Pogácsás
Mária, a HUMAN-NET Alapítvány ügyvezetõ igazgatója és Jászai Menyhért alpolgármester, a településrész képviselõje.

Az alapítvány munkatársai szoros együttmûködésben
dolgoztak az önkormányzattal, hiszen a területet a
NYÍRVV Nonprofit Kft. rendezi.

Jászai Menyhért alpolgármester, a településrész önkor-
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A közúton bekövetkezõ vadbalesetek száma évrõl évre
növekszik. Amellett, hogy az autóban ezek az állatok
képesek hatalmas károkat okozni, az ilyen „találkozá-
sok” személyi sérüléssel is járhatnak, mi több, ha bebizo-
nyosodik, hogy a gépjármûvezetõ hibájából történt a bal-
eset, és az állat elpusztult, a vad értékét is meg kell térí-
teni, ami rosszabb esetben több millióra is rúghat.

Tavasztól õsz végéig, de gyakran még a téli idõszakban
is – fõként az esti, éjszakai, vagy kora hajnali órákban –
gyakrabban lehet számítani útra tévedt vadállatokkal, akik
szinte a semmibõl kerülnek a jármû elé. Az ilyen vadbal-
esetekre nehéz elõre felkészülni, ráadásul komoly anyagi
kárral, és akár súlyos sérüléssel is járhatnak. A megyei rend-
õr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztályának tájé-
koztatása szerint, ha a balesetben személyi sérülés tör-
tént, abban az esetben a rendõrség értesítése kötelezõ.
Egyébként a területileg illetékes vadásztársaságnak kell
szólni, akár a rendõrségen keresztül. Az elütött vadat nem
szabad elvinni, mert az lopásnak számít.

FELELÕSSÉG TERHELI

Plavecz János, megyei fõvadász kifejtette, mindent el-
követnek a vadbalesetek elkerülése érdekében, de tény,
hogy ezeknek az állatoknak természetes igényük, hogy
vonulnak és ezt nem lehet megakadályozni. A vad és gép-

VAKSZERELEM, VADVESZÉLY, AKÁR MILLIÓS KÁRRAL

jármû ütközése két veszélyes üzem találkozásának szá-
mít, ahol mindkét félnek viselnie kell a kárt. Ez nemcsak
az autó vezetõjére nézve kellemetlen, hanem a vadász-
társaságnak is, hiszen az elütött vad értéke is lehet akár
milliós nagyságrendû. Kártérítést akkor kaphat az autós a
vadásztársaságtól, ha az szabályosan közlekedett, és a
baleset a vadásztársaságnak felróható tevékenység miatt
következett be. (Például etetõ van az út mentén kihelyez-

ve, vagy a vadászok az úttest irányába zavarták a vadat.)
Abban az esetben azonban, ha például gyorshajtás miatt
üti el az állatot, vagy kiderül, hogy rossz mûszaki állapotú
az autója, esetleg lejárt a mûszakija, akkor a gázolót ter-
heli a vad értékének megfizetése.

– A vadásztársaság és a rendõrség minden esetben ala-
posan megvizsgálja, hogy ki mennyire hibás egy ilyen bal-
esetben – tette hozzá a fõvadász.

A VADAK VADGAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKE

FÕ AZ ÓVATOSSÁG

FAJ (EGYED) ÉRTÉK FAJ (EGYED) ÉRTÉK

A vadászható állatok és a hullott agancs vadgazdálkodási értékének teljes listája megtekinthetõ a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

gímszarvas bika (trófea szerint)

5,00 kg-ig 600 000 Ft

5,01–10,00 kg-ig 1 000 000 Ft

10,01 kg-tól 3 750 000 Ft

tar fejû és

agancsfejlesztõ (barkás) 1 000 000 Ft

õz bak (trófea szerint)

350 g-ig 200 000 Ft

351 g-tól 600 000 Ft

suta 100 000 Ft

gida 50 000 Ft

A korábbiakban már beszámoltunk arról, hogy informáci-
ós pontokat állít fel Nyíregyháza több városrészében a Köz-
terület-felügyelet. Ezeken a helyeken a városlakók felvilágo-
sítást kaphatnak a közterületek használatával kapcsolatos
tudnivalókról, valamint bejelentéseket tehetnek és elmond-
hatják észrevételeiket is. Bodrogi Lászlót, a Közterület-fel-
ügyelet vezetõjét az eddigi tapasztalatokról kérdeztük.

– Eddig Oroson, Borbányán és Kistelekiszõlõben állítot-
tunk fel információs pontokat. Több lakossági bejelentést is
kaptunk, elsõsorban illegális hulladéklerakókról, de a „ku-
tyaügy” is még mindig örök téma. Többen kérdezték, ho-
gyan lehet szabályosan kutyát tartani, mi történik akkor, ha
a kedvenc kiszökik a közterületre, de jelezték, hogy még
mindig vannak „gondatlan” gazdik is, akik póráz nélkül
sétáltatják az ebeket – hangsúlyozta Bodrogi László.

A felügyeletvezetõ elmondta, a jó idõ beköszöntével a csa-
ládi házas övezetekben egyre gyakoribbak az építkezések.
Sokan nem tudják azonban, hogy mit lehet közterületen tárol-
ni, mi a türelmi idõ, és mikor kell foglalási engedélyt kérni.

A „KUTYAÜGY” ÖRÖK TÉMA
– Ha példának okáért a városlakó sódert tárol közterü-

leten, a kapuja elõtt, de azt mondja, hogy másnap bedol-
gozza, nem kell szerzõdést kötni, de fontos, hogy a közte-
rület-felügyelõ tudjon róla, minden más esetben jelezni
kell szervezetünknek – tette hozzá. Telefon: 42/598-382.

SZABADTÉRI TÛZGYÚJTÁS
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló BM

rendeletben foglaltak alapján:
Belterületen tilos szabadtéri égetést végezni, kivé-

ve, ha azt a helyi önkormányzati rendelet megengedi.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûz-
védelmi hatóság engedélyével egy kérelmen egy nap-
ra legfeljebb 10 hektár egybefüggõ területen irányított
égetését kérelmezheti, amely 3000 forint illeték köte-
les. Az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizs-
gálni és a parázslást és izzást meg kell szüntetni. A
tarlóégetés megkezdése elõtt azt legalább 3 méter szé-
lességben körül kell szántani, a fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de leg-
alább 6 méteres védõsávot kell szántással biztosítani.
A tarlóégetés során tûzoltásra alkalmas kéziszerszám-
mal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy
jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. Az ész-
lelt tûzesetet a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó tele-
fonszámon jelezni kell a tûzoltóságnak!

vaddisznó kan (trófea szerint)

12–18 cm-ig 250 000 Ft

18,01 cm-tõl 600 000 Ft

mezei nyúl 20 000 Ft

fácán kakas 10 000 Ft

tyúk 20 000 Ft

örvös galamb 10 000 Ft

balkáni gerle 10 000 Ft

tõkés réce 10 000 Ft

nyári lúd 20 000 Ft

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: internet

Május 25-én Mandabokorban, június 1-jén a Kert-
városban, június 8-án Nyírszõlõsön, június 15-én pe-
dig Sóstóhegyen állítja fel információs pontját a Köz-
terület-felügyelet. Valamennyi helyszínen reggel 9 és
délután fél 4 között várják az érdeklõdõket.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TANÁCSOK A RENDÕRSÉGTÕL

– Õzre és szarvasra leginkább hajnalban és alko-
nyatkor, vaddisznóra egész éjszaka lehet számítani.
Olyan helyen, ahol az utat mindkét oldalról erdõ sze-
gélyezi, bármikor vonulhatnak a vadak.

– Ha az út szélén látunk megcsillanó szempárt, ve-
gyük le a reflektorfényt, lassítsunk, és várjuk meg, míg
az állat elmegy.

– Sáros vadnyomok az úton vad felbukkanására fi-
gyelmeztethetnek.

– Használhatunk vadsípot, amely magas frekvenci-
ás hanghullámokat kibocsátva riasztja el a vadállato-
kat – de tartsuk észben, hogy ennek használata sem
nyújt 100 százalék garanciát.

– A legtöbb biztosítónál köthetünk kiegészítõ vad-
kárbiztosítást.

– Ha már elkerülhetetlen a vaddal való ütközés, csak
fékezzünk, de ne rántsuk félre a kormányt! Egy szem-
bejövõ autóval vagy egy út menti fával történõ ütkö-
zés sokkal súlyosabb kimenetelû lehet.

– Minden esetben az út- és látási viszonyoknak meg-
felelõen vezessünk. A táblával jelzett vadveszélyes út-
szakaszokon vezessünk még óvatosabban!
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VÉDA: AKI SIET, AZ (SOKAT) FIZET...
Naponta hozzávetõlegesen egymillió jármû ellenõrzé-

sét végzik el a VÉDA rendszer elemét képezõ fixen tele-
pített komplex közlekedési ellenõrzési pontok. Az ada-
tok szerint minden ezredik jármûvezetõ követ el szabály-
talanságot, a legtöbben sebességtúllépés miatt kapnak
büntetést.

A VÉDA rendszer április 5-én kezdte meg mûködését.
Az elsõ hónap tapasztalatai alapján a vártnál kevesebb
szabályszegést regisztráltak, a mûködésnek van visszatar-
tó ereje, az ellenõrzési pontok környékén pedig érzékel-
hetõen csökkent a jármûvek haladási sebessége – tudtuk
meg az Országos Rendõr-fõkapitányság Kommunikációs
Szolgálatától.

KÖZEL 30 EZER ELJÁRÁS

A tájékoztatás során kiderült, a VÉDA rendszer elemét
képezõ fixen telepített komplex közlekedési ellenõrzési
pontok minden ezredik elhaladó jármûnél detektálnak
jogsértést. 2016. április 5. és május 5. között összesen 29
211 esetben indult eljárás a kamerák által készített felvé-
telek alapján. A 28 999 sebességtúllépésen kívül, 116 eset-
ben biztonsági öv használatának elmulasztása, 68 eset-
ben autópálya leállósávjának használata, 27 esetben tilos
jelzésen áthaladás és egy esetben vasúti átjárón való til-
tott áthaladás miatt.

TÖBB FELVÉTEL IS KÉSZÜL

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálatának épületében találha-

tó a Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és In-
formációs Rendszer, amely a jogszabályban meghatározott
technikai eszközökkel készített fénykép- és videófel-
vételeket, így különösen a VÉDA rendszerhez tartozó ka-
merák által rögzített szabályszegéseket fogadja és tárolja.

TOVÁBBI JAVULÁST VÁRNAK

Egy jogsértésrõl több fényképfelvétel is készül. A köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-

lyairól szóló 2004. évi törvény szerint amennyiben az autós
szabálysértést követett el, huszonegy napon belül az ille-
tékes szerv meghozza a határozatot és ezt követõen pos-
tázza a szabálysértõ felé.

A kommunikációs szolgálat a tájékoztatása során ki-
emelte, a rendszer bevezetésének célja a közlekedésbiz-
tonsági helyzet javulása és az Európai Unió közúti közle-
kedésbiztonsági programjának Magyarországra vonatko-
zó kiemelt stratégiai céljainak megvalósulása.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fix kamerarendszer a László utcában
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A jó idõ beköszöntével egyre több biciklis jelenik meg
Nyíregyháza kerékpárútjain. A közlekedés résztvevõinek
nem árt tisztában lenni azokkal a szabályokkal, amelyek
a biztonság érdekében mindenkire vonatkoznak.

Nyíregyházán közel 600 millió forintos fejlesztési prog-
ramnak köszönhetõen jelentõsen megnõtt a várost átszelõ
kerékpárút-hálózat hossza. Már több mint 50 kilométeren,
biztonságos körülmények között tekerhetnek a biciklisek.

ÉPÜLÕ BICIKLIUTAK
A fejlesztések ezen a téren is folytatódnak Nyíregy-

házán. Ismert, hogy a Modern Városok Program ré-
szeként elvileg már év végére kiépül Nyíregyháza és
Tokaj között a biztonságos kerékpárút, s az egyik köz-
gyûlésen elhangzott: egészen Borbánya (és a város)
végéig, a Csárda utcáig kígyózik majd a bicikliút, a
Szarvas utcai körforgalomból a Kígyó utcán kiágazó
sáv folytatásaként. De a Szegfû utcán készülõ négysá-
vos, új szakasz is kap kerékpárutat – egyebek mellett.

VAN KÖTELEZÕ ÉS AJÁNLOTT

Dr. Vajtó Levente, rendõr századost, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõ-helyette-
sét kérdeztük, milyen felszereléssel kell kétkerekûre pattan-
ni. A százados azt mondta, elsõdlegesen a jármûvet kell biz-
tonságossá tenni. Lényeges, hogy rendelkezzen a kerékpár
megfelelõ fékberendezéssel, hiszen a közlekedés során kel-
lõ idõben megfelelõ hatékonysággal meg kell tudni állni. A
kerékpárt elsõ és hátsó lámpával, prizmával és hangjelzést
adó berendezéssel, vagyis csengõvel is el kell látni. Ha la-
kott területen kívül sötétedés után, vagy rossz látási viszo-
nyok között kerékpározunk, kötelezõ a láthatósági mellény,
de nappal is sokkal messzebbrõl észreveszi az autós azt a
biciklist, aki ilyen mellényt visel. Nem kötelezõ, de a bizton-
ság érdekében érdemes fejvédõt használni, hiszen egy bal-
eset során védtelen a jármû vezetõje. Mindezeken túl gyer-
mekeknek ajánlott könyök- és térdvédõt is használni.

SZÜLÕI FELELÕSSÉG

Mivel minden család közlekedik, így elsõsorban a szü-
lõk felelõssége az, hogy a kiskorúakat megtanítsák rá. Fon-
tos a szülõi példa, de az is, hogy közlekedéskor elmagya-
rázza a gyermeknek, hol kell megállni, és mit jelentenek
a KRESZ-táblák. A rendõrség munkatársai Baleset-megelõ-
zési Program keretein belül tanítják meg az óvodás és is-
kolás gyerekeknek a közlekedés legalapvetõbb szabálya-
it. A program oktatói nem csupán elméleti órákat tartanak
a kicsiknek, hanem kerékpáros közlekedési versenyen is
gyakoroltatják velük a szabályokat. Mivel a kerékpárutakra
is a KRESZ szabályai vonatkoznak, így az azon haladók-

KÖZLEKEDJÜNK SZABÁLYOSAN – KERÉKPÁRRAL IS!

lyai az irányadóak. Ennek értelmében jobbra tartási köte-
lezettség van. Ha két kerékpáros szembe találkozik, mind
a kettõnek le kell húzódni jobbra, amíg elhaladnak egy-
más mellett. Elõzéskor pedig mindig balról kell kikerülni
az elöl haladót.

ben nem szállítanak utast, és fejvédõt viselnek, akkor 50
km/órás sebességgel közlekedhetnek, ha nem vesznek fel
sisakot, akkor 40-nel tekerhetnek. Kerékpárúton 30 km/
órával, gyalogos- és kerékpáros zónában pedig 20 km/
órával közlekedhetnek. Járdán 10 km/órával hajthatnak a
biciklisek, de ezt csak akkor vehetik igénybe, ha a mellet-
te haladó út kerékpározásra alkalmatlan, mert például zsú-
folt, forgalmas.

A kerékpárosokra a szeszesital-fogyasztás tilalma nem
vonatkozik, viszont befolyásolt állapotban nem lehet bi-
ciklit hajtani. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos alkohol-
mennyiség felett, ami egyénenként eltérõ lehet, már nem
szabad kerékpárt vezetni. Rendõri intézkedés során, ha a
befolyásoltság megállapítható, akkor szabálysértési eljá-
rást indítanak az illetõ ellen.

KERÉKPÁROSBARÁT TELEPÜLÉSEK

Lapszámunk megjelenése napján, pénteken tartják a
városházán a Kerékpárosbarát Település és Munkahely Pá-
lyázatok díjátadó ünnepségét. Így a biciklis témát jövõ
heti számunkban is folytatjuk.          (Szerzõ: Mikita Eszter)

A KRESZ az irányadó a bicikliúton is

nak a táblákat kell figyelni. Külön meg kell említeni a
STOP-táblát, az elsõbbségadás kötelezõ táblát, valamint
a kerékpárút vége táblákat! Ha ezekkel a jelzésekkel ta-
lálkoznak a közlekedõk, akkor mindenféleképpen elsõbb-
séget kell biztosítani a forgalomban már részt vevõknek.

ELEKTROMOSAN IS KERÉKPÁRÚTON

A hiedelemmel ellentétben a kerékpárúton elektromos
kerékpárral is lehet közlekedni, hiszen az ide vonatkozó
szabály értelmében a „kerékpárút a kétkerekû jármûve-
ké”. Lakott területen kívül a segéd-motorkerékpárosok is
igénybe vehetik a kerékpárutakat, de a motorkerékpáro-
sok nem használhatják.

A kerékpárutakon, hogy ne alakuljon ki baleset, min-
den közlekedõnek figyelni kell. Rájuk is a KRESZ szabá-

Számos új kerékpárút ingatlanok kapuja elõtt vezet el.
Ilyenkor az udvarból, garázsból kihajtónak kell az elsõbb-
séget megadni a kerékpárúton közlekedõknek, hiszen a
KRESZ értelmében a forgalomba bekapcsolódó jármûnek
van elsõbbségadási kötelezettsége.

A TÁBLA „ERÕSEBB” A FESTÉSNÉL

Nézzünk példát is azért, hogy egyszerûbb legyen a köz-
lekedés! A Korányi Frigyes utcai körforgalomban van fel-
festett biciklis átvezetés, de elsõbbségadás tábla is figyel-
meztet más közlekedõkre. Ebben a csomópontban elsõd-
legesen a táblát kell figyelni. A kerékpárosnak nem kell
megállni, áthaladhat a másik oldalra, amennyiben elsõbb-
séget adott a keresztezõ forgalomban haladóknak.

A Magyar Közút Zrt. kérdésünkre elmondta, a vonatko-
zó közlekedési szabályok értelmében, ahol a jelzõlámpa
jelzési képében mind a gyalogosok, mind pedig a kerékpá-
rosok jelképe is elhelyezésre került, ott a kerékpárosok a
kerékpáron ülve áthajthatnak az út túlsó oldalára, függetle-
nül attól, hogy a burkolati jelek kopottak, vagy adott eset-
ben nem láthatók. Ilyen csomópont a körút–Kállói út talál-
kozásánál található.

TÍZZEL (SEM...) A SÉTÁLÓBAN

Nyíregyházán, a Kossuth téren és a sétálóövezetben
lehet kerékpárral közlekedni, ezt a behajtási pontokban
elhelyezett KRESZ-tábla teszi lehetõvé. Viszont csak 10
km/órával tekerhetnek ezeken a helyeken a biciklisek.

Nagyobb rendezvények idején (például VIDOR Feszti-
vál, Helló Nyíregyháza) a közút kezelõje mobil KRESZ-
táblákat telepít a behajtási pontokra, amelyek megtiltják
azt, hogy rendezvények alatt kerékpárral közlekedjenek
az emberek a belvárosban.

MENNYI AZ ANNYI?

Sebességhatár a kerékpárosokra is vonatkozik. A fõ sza-
bály szerint lakott területen, az úttesten 40 km/órával köz-
lekedhetnek a biciklisek. Lakott területen kívül, amennyi-

EGYRE TÖBBEN KEREKEZNEK

Bringás reggelire invitálták múlt csütörtökön a ke-
rékpárosokat Nyíregyházán. Péksüteménnyel, gyü-
mölcslével, vízzel és egy kis édességgel jutalmazták
azt, ha valaki sportos, és egyben védi a környezetet.
Az akcióval a Magyar Kerékpárosklub és a 
bringazok.hu  a kerékpáros közlekedést népszerûsí-
tette. A megyeszékhelyen évente kétszer vendégelik
meg reggelivel a kerékpárosokat, a szervezõk azt ta-
pasztalják, a városban egyre többen közlekednek bi-
ciklivel. – Támogatjuk a biciklizést, és támogatjuk azt,
hogy a lakosság és a nyíregyháziak minél többet hasz-
nálják a biciklijüket – mondta Pataki Roland, a 
bringazok.hu  túravezetõje. – Egy nagyon szép város-
ban élünk, amelynek folyamatosan fejlesztik a brin-
gás útvonalait, és mi szeretnénk ezt kihasználni, és
támogatni a bicikliseket – tette hozzá. A  bringazok.hu 
a nyíregyházi NYÍRFA KÖR Közhasznú Egyesület égi-
sze alatt mûködõ civil összefogás, amelynek célja a
kerékpáros közlekedés népszerûsítése és az, hogy a
két keréken közlekedõknek és a túrázás kedvelõinek
szabadidõs programokat biztosítsanak, csapatukhoz
bárki csatlakozhat a szervezet közösségi portálon lét-
rehozott oldalán.            (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Itt le kell szállni kerékpárunkról és áttolni azt
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KIS VÁROSVÉDÕK – 4. FORDULÓ

A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület idén
is meghirdette a Kis Városvédõk vetélke-
dõt általános iskolák ötfõs csapatainak. A
vetélkedõ célja, hogy minél több fiatal is-
merje meg Nyíregyháza történetét, kapcso-
lódjon be az értékeink védelmébe, ha-
gyományaink ápolásába, megõrzésébe.

A játék négy írásbeli fordulóból áll, a
döntõ pedig már élõben, a Jósa András
Múzeumban zajlik a legjobb csapatok kö-
zött a fõnyereményért, a balatoni nyara-
lásért. A gyõztes csapat jutalma ugyanis,
akárcsak tavaly – a fõvédnök, dr. Kovács
Ferenc polgármesternek köszönhetõen –,
egy turnus a város szigligeti üdülõjében.
A döntõ résztvevõi közül természetesen
senki sem távozik majd üres kézzel.

A GYÕZTES CSAPAT DÍJA:
BALATONI NYARALÁS

A negyedik, utolsó írásbeli forduló kér-
dései:
1. Ki volt Nyíregyháza elsõ polgármes-

tere?
2. Melyik volt Nyíregyháza elsõ és so-

káig egyetlen mûemléke? Mikor épült,
ki tervezte?

3. Kik a tirpákok?
4. Ki volt Barzó Mihály és ki volt Barzó

Endre?
5. Ki volt a nyíregyházi tûzoltóság elsõ

fõparancsnoka?

A megfejtéseket május 23-áig a
kisvarosvedok@gmail.com címre kell el-
küldeni.
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Modern körülmények között tölthetik el szabadidejük
egy részét a nyíregyházi fiatalok, hiszen megnyitotta ka-
puit az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér. A Kes-
keny utca 16. szám alatti központban 10 és 18 óra között
fogadják a diákokat.

A szervezet korábban már mûködött Nyíregyházán,
hiszen elõször a Korzóban Kontaktpont néven segítettek a
fiataloknak, de onnan a hely szûke miatt elköltöztek a
Galéria Üzletházba. Mivel egyre többen vették igénybe
az iroda szolgáltatásait, már ott sem fértek el, ezért dön-
töttek fenntartóik az újabb költözés mellett. Az új irodá-
ban több mint 140 négyzetméteren, különálló helyiségek-
kel fogadják a fiatalokat. Egy idõben pedig több rendez-
vényt is le tudnak bonyolítani a szervezõk.

MEGVALÓSÍTHATJÁK ÖNMAGUKAT

Szilágyi Gábor, a közösségi tér vezetõje azt mondta,
várják azon fiatalok jelentkezését, akiknek van olyan ren-
dezvény-  és programötletük, amelyhez helyet keresnek.
Fontos, hogy minden esemény a közösség érdekét szol-
gálja.  Ingyenesen biztosítanak lehetõséget közösségi prog-
ramok lebonyolításához, de azok is betérhetnek az irodá-
ba, akik beszélgetni, internetezni szeretnének.  Hozzátet-
te, céljuk az, hogy olyan befogadóteret biztosítsanak a fi-
ataloknak, ahol megvalósíthatják önmagukat és haszno-
san tölthetik el szabadidejük egy részét.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester hozzátette, a város
nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra, hiszen az ifjúságban

KÖZÖSSÉGI TÉR VÁRJA A FIATALOKAT

rejlik a megyeszékhely jövõje. Az alpolgármester kifej-
tette, az Új Nemzedék Pont is tagja annak az Ifjúsági
Kerekasztalnak, amely Nyíregyházán a fiatalok ügyét ko-
ordinálja. A Keskeny utcai közösségi tér a Magyar Ál-
lamnak egy kihelyezett, megnyújtott „keze”, hiszen itt
az állam és a város együtt tud mûködni a fiatalok érde-
kében.

EU-KONFORM JÁTSZÓTÉR NYÍREGYHÁZÁN

Játszóteret avattak a Göllesz Viktor Speciális Szakis-
kola és Általános Iskola udvarán. Az EU-konform játék-
sziget a Michelin Hungária Kft. és Nyíregyháza önkor-
mányzata támogatásával valósult meg.

Dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. gyárigazga-
tója a megnyitón elmondta, alapvetõ céljuk az, hogy az a
közösség, amelyikbõl táplálkoznak, és ahonnan a munka-
erõt alkalmazzák, egy boldog közösség legyen, ahol az

emberek fejlõdnek és megtalálják a saját számításaikat. Az
intézmény udvarán kialakított játszópark játékait a nyíregy-
házi önkormányzat támogatásával szerezte be az iskola.

FONTOS A SEGÍTSÉG

Batizi Tamás kabinetvezetõ hozzátette, önmagában is
nagyon fontos a segítség, a speciális problémával élõ gyer-
mekeknek pedig különösen, éppen ezért érzékeny az ön-
kormányzat a hasonló kezdeményezésekre és elõszere-
tettel támogatja is.

TORNAÓRÁN IS HASZNÁLJÁK

A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
ugyan rendelkezik sportudvarral, tornateremmel, valamint
tornaszobával, azonban mióta bevezették a mindennapos
testnevelést, nehézséget okozott, hogy ezt egyszerre több
osztályban valósítsák meg. A játszótér ezért különösen
nagy segítséget fog jelenti a jövõben, hiszen ott megvaló-
sítható a gyerekek finommotorikai, valamint nagymotorikai
mozgásainak fejlesztése.                 (Szerzõ: Piszár Tünde)

ÚJABB HELY SZÜLETIK

Nyíregyházán mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a fiatalok megfelelõ körülmények között  töltsék el
idejük egy részét. A közeljövõben átadnak egy olyan, hasz-
nálaton kívüli épületet is, amelyben egy ifjúsági szervezet
hoz majd létre közösségi teret.        (Szerzõ: Mikita Eszter)

Képünkön Béres Levente, a megyei közgyûlés tagja, dr. Süveges Antal Pál, a Kontaktpont Iroda ügyvezetõ igazgatója,
Szilágyi Gábor, a nyíregyházi közösségi tér vezetõje és dr. Ulrich Attila alpolgármester a szalagátvágáskor

Május 21-én, szombaton 6-tól 16 óráig teljes útle-
zárásra  kell számítani a Szegfû utca Géza és Hunya-
di utca közötti szakaszán a Szegfû utca négysávossá
bõvítését megelõzõ tereprendezési munkálatok miatt.
A jármûvezetõket arra kérik, hogy az Ibolya, illetve a
Bujtos utcák felé kerüljék el a lezárt útszakaszt. A for-
galomkorlátozás az autóbusz-közlekedést nem érinti.

TEREPRENDEZÉS

A Szegfû utca kiszélesítésével felgyorsul a belváros
forgalma és egyszerûbbé válik a felújítás alatt álló
Continental Aréna megközelítése is.



HIRDETÉS

2016. MÁJUS 20. 9

Otthon... A béke érzése egy nyugodt, esõs vasárnap
délután. A megkönnyebbülésé, amikor leparkolunk a ház
elõtt munka után. Ahol lehet lepkékre vadászni a kert-
ben, madarak csicsergését hallgatni a tó mellett, és meg-
érezni a természet illatát a levegõben. A hely, ami egy-
szerre a biztonságot nyújtó otthon és a kikapcsolódást
biztosító üdülõ. Álom, elérhetõ közelségben, a „hídon
túl”: Õzdomb Lakókert.

Az Õzdomb Lakókert Nyíregyháza-Sóstóhegy festõi kör-
nyezetében, a dombokkal és erdõvel körülölelt kertvárosi
részen található. A közel 23 hektáros területen a jövõben
olyan természetközeli kisváros hangulatát keltõ lakókertet
alakítanak ki, ahol nemcsak családi házak és sorházak sze-
repelnek – biztonsági védelemmel és akár portaszolgálat-
tal –, hanem ahol helyet kapnak közösségi terek is.

ÕZDOMB LAKÓKERT: A CSALÁDOK PARADICSOMA
centrikus körben helyezkednek el a pihenõkertes sorházak,
mögöttük pedig a családi házak. A nagyobb házak alapte-
rülete 100 és 200 négyzetméter közötti, 400–500 négyzet-
méteres telekkel, a kisebbeké pedig 100 és 130 négyzet-
méter közötti, 300–400 négyzetméteres telekkel. Az ott élõk
biztonságát a városrészt körülvevõ kerítés, a 24 órás porta-
szolgálat és õrzés (opcionálisan), valamint beléptetõ rend-
szer biztosíthatja, amennyiben az ott élõk igénye úgy kí-
vánja. A lakókertben egy kispatak is található, a tóparti sé-
tányon pedig nemcsak a víz látványát, hanem egy mûködõ
vízimalomnak köszönhetõen a természet csodáját is élvez-
hetjük. A sok ezer négyzetméteres lakókertben természetes
anyagokból felépített játszóterek, parkok, és sétányok biz-
tosítják a nyugodt körülményeket.

ÁLLATSIMOGATÓTÓL A FITNESZTEREMIG

Helyet kap itt állatsimogató, bolt, piac, étterem,
fitneszterem, sportolási lehetõségekre alkalmat adó par-
kok, kávéház, étterem, fodrászat-kozmetika, golfpálya
és még ökumenikus kápolna is. Az építészeti hagyomá-
nyok ápolásáról tervezõi gárda által elkészített organi-
kus stílusú, ám mégis modern típusházak gondoskod-
nak, amelyek között mindenki megtalálhatja családja
kedvencét. Ezek azonban ötletek, személyre és család-
ra szabhatók, a szakemberek pedig még a lakberende-
zésben is segítenek.

KÖRNYEZETKÍMÉLÕ ÉS
KÖLTSÉGHATÉKONY HÁZAK

Az Õzdomb Lakókertben a hagyományos infrastruktú-
rák mellett megjelennek a természetközeli alternatív mód-
szerek is. A villany és gáz mellett választható lehetõség a
geotermikus energia használata. Az itt épülõ házak a leg-
modernebb alternatív megoldásokkal készülnek, nemcsak
belesimulnak a környezetbe, hanem költséghatékonyak
is, akár 0 százalékos energiafelhasználással.

Telefon: 06-20/526-4203, 06-20/277-2911, www.ozdomblakokert.hu, e-mail: info@ozdomblakokert.hu

ÁLOM, A HÍDON TÚL

Amikor az élet tele van nehézségekkel, olyan jó becsuk-
ni magunk mögött az ajtót, és egyszerûen hazaérkezni. Este
befeküdni a pihe-puha ágyba, magunkra húzni az illatos
takarót, és álmodni. Álmodni egy olyan lakókertrõl, mely-
nek szíve a központi tó, és ahol sétálni felüdülés. Ennek
partján, sugaras elrendezõdésben, két egymás mögötti kon-

AHOL SZERETHETÕ AZ ÉLET...

Újra reggel van. Csörög a vekker, nyitódik az ajtó. Vé-
get ért az álom... Vagy csak most kezdõdik? Az álomból
könnyen valóság lehet. Az Õzdomb Lakókert korrekt ára-
ival, megbízható ajánlataival várja azok jelentkezését, akik
számára fontos a kényelem, a biztonság, az egészség, és
fontos a jövõ. Mert az álom elérhetõ közelségben van:
Sóstóhegyen, a kispatakon átívelõ hídon túl, a természet
lágy ölén: az Õzdomb Lakókertben. (x)



KULTÚRA

2016. MÁJUS 20.10

PÜNKÖSDÖLÉS

RÉGÉSZ, AKI ÉLÕVÉ TESZI A MÚLTAT

VILÁGNAPI KAPUNYITÁS

Különleges programok várták a látogatókat a Múzeu-
mi Világnap alkalmából a Sóstói Múzeumfaluban. Életre
kelt a falumúzeum: megnyíltak a skanzen raktárai, s a
mûhelyekben a mesterek megmutatták, hogyan készítik
portékáikat.

Az ünnep célja, hogy ezen a napon komolyabb figyel-
met fordítsanak a múlt emlékeit õrzõ és bemutató intéz-

ményekre. A nyíregyházi skanzenben a kádár a hordóké-
szítés fortélyaival ismertette meg a látogatókat, a másik ház-
ban mézeskalács sült, az anarcsi porta konyhájában pedig
kõttest, közismert néven kakaós csigát dagasztottak, s a tész-
tát kemencében sütötték meg. Újra megnyitották a borbély-
mûhelyt is, a fényképész mûhelyben pedig a látogatók akár
népviseletbe is öltözhettek, úgy készíttethettek magukról
korabeli, fekete-fehér fotót.   (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Pillanatkép egy régészeti feltárásról

Megelevenedtek a pünkösdi hagyományok a Sóstói
Múzeumfaluban. Az ünnepen egész nap színes progra-
mokkal várták a látogatókat. A gyerekeknek kézmûves
foglalkozásokat szerveztek, s a kicsik játékokkal próbál-
hatták ki ügyességüket.

Hétfõn a skanzen jánkmajtisi portájánál a Lókötõ
Néptáncegyüttes tagjai mutatták be az ünnepi népszoká-
sokat. Pünkösdi királynét és királyt választottak, majd a
táncosok lebontották a májusfát. Dr. Szabó Sarolta, a Sós-
tói Múzeumfalu igazgatója azt mondta, fontosnak tartják
a népszokások felelevenítését, mert ezek sajnos mára már
eltûntek a falvakból is.

Pünkösdhétfõn a skanzenben mindezek mellett lovas
kocsizás és kirakodóvásár is várta az érdeklõdõket.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Istvánovits Eszter a Magyar Régész Szövetség alapító
tagja. Kandidátus. Egyetemi-fõiskolai oktató. Diploma-
munkája óta megszámlálhatatlan tudományos publikáci-
ója jelent meg. Nemzetközi szakmai konferenciák meg-
hívott elõadója. 1990-tõl szerkeszti a Jósa András Múze-
um Évkönyvét.

Általános iskolában matematikaversenyt nyert, és a ter-
mészettudományok irányába indult. Nem érdekelték a
piramisok, nem akart egyiptológus lenni. 1981-ben érke-
zett Budapestrõl Nyíregyházára, a Sóstói Múzeumfaluban
kezdett, s azóta elsõ és egyetlen munkahelye a Jósa And-
rás Múzeum.

„Gyertek, és mondjátok meg mit ástam, mert nekem
fogalmam nincs róla.” Ez a kérés hangzott el a Jósa múze-
umban, egy hétköznapi munkamegbeszélésen.

– Vajon mennyire hiteles a történettudomány, mely tá-
voli múltban kutat. Van-e helye a romantikának a múlt
ábrázolásában?

– A régészet egy speciális történettudomány, és a spe-
cialitása a forrásbázisában van. Olyan korokkal foglalko-
zik, ahol nincs – vagy nagyon kevés – írott forrás. Mód-
szertanában köztes tudomány a természet- és a humán

tudományok között. Az csak illúzió, hogy a természettu-
dományok objektívek. Egyetlen objektív tudomány van,
az a matematika. Ami a régészetet illeti, az a forrásbázi-
sában egy objektív valami. Vannak nekem kis mozaikkoc-
káim, amelyeket nem lehet megkérdõjelezni, hogy a múlt-
ból való.

– Nem lehet, hogy a dédi eltört cserépdarabkái?
– Jogos a kérdés, de van egy tudáshalmazunk, mely alap-

ján meg tudjuk mondani a leletrõl, hogy régi. Maradjunk
ennyiben. Mindenképpen 1711 elõtti, tehát beleesik a ré-
gészeti kategória forrásbázisába.

– 1711? Ez csak egy évszám, vagy konkrét adat?
– A törvény szerint a régészek az 1711 elõtt készült

dolgokkal foglalkoznak, ami utána jön, az már helytörté-
net. Tehát a régészetnek van egy tudásbázisa, hiszen 200
éves tudományról van szó. Nem kérdés, hiszen több száz,
ezer darab átmegy az ember kezén, tehát biztosan tudja,
hogy eredeti vagy sem. Az is árulkodó, milyen környezet-
ben találja a leletet. Ezért tartanak velünk a fotósok és a
rajzolók, hogy dokumentálják – amennyire lehet – a lelõ-
helyet. Tehát adva van a forrásanyag, és számítunk a meg-
figyelésekre. A kérdés az, hogy mit tudok ebbõl kihozni!
Errõl szól a régészet, tudok-e belõle tudományt írni.

– És vajon a régészet erõsíti a történettudományt, vagy
a történelem hitelesíti a régészetet?

– Nem így mûködik! Közös munka ez a nyelvésszel, a
néprajzossal, a történésszel. Mindnek más forrása és tech-
nikája van, de nyilván hasonló eredményre jutunk! Külön-
bözõ kor nemigen lehet, csak más interpretáció. A társtu-
dományok mindenképpen pontosítanak, s így hitelesítik a
múltat. Volt egy jónevû régész, Kovrig Ilona, aki azt tartot-
ta, hogy idõvel kiszélesedik a humán kutatók látóköre, és
összeáll a kép. Ezért fájó, hogy elküldik a 60 körüli kutató-
kat nyugdíjba, pedig akkorra tudnak a legtöbbet. Utalok
most Németh Péterre, a Jósa múzeum korábbi igazgatójá-
ra. Tehát kell egy jó ideig dolgozni, míg egy darab cserépre,
vagy egy gödörnyi anyagra ki mered mondani, hogy nem
tudom, mi ez. Szóval nem kell elmélyedni a barokk építé-
szetben, hogy felismerj egy barokk templomot.

SÁRBAN, HÓBAN, KÁNIKULÁBAN

– Jöhet a slusszpoén!
– Igen. Nyíregyháza mellett, a nyugati elkerülõ teljes

leletanyagára kértem véleményeket a kollégáktól. Tudjuk,
hogy római kori. Vannak tippek. Ezért kell megnézetni
másokkal, talán látott már valaki ilyet. 1981-ben kezdtem
dolgozni a Jósa András Múzeumban. 20 éve nyilván na-
gyobb zavarban lettem volna egy ilyen helyzetben. A ré-
gészet nem az ásatás, az forrásgyûjtés. Sárban, hóban,
kánikulában is dolgozni kell! Ha szép az idõ, és minden
rendben halad, nem fizikailag fáradok el. A régészet igen-
is szellemi tevékenység. Az én legjobb ásatásom 2003-
ban volt az autópálya nyomvonalán, ahol egy császárkori
temetõ került elõ. Nekem ez a fõ témám. Mindent be-
gyûjtöttünk. Eltettem a fekete kis bigyó-bogyókat is. Egy-
szer csak olvasom a keleti irodalomban, hogy bitument
tettek a sírokba. És akkor leesett a tantusz! A sztyeppérõl
hozták magukkal a szokást, hogy szurokdarabot helyez-
tek el a sírokban. Valószínû, hogy máshol is volt ilyen, de
ki figyelt addig erre? Tehát nagyon nem mindegy, hogy ki
rajzol és ki szedi fel a tárgyakat! De nagy a restaurátor
felelõssége is.

– Lehet még jelentõs leletanyag a térségben?
– Hogyne, rengeteg! Keleten vagyunk. Az ország egyik

leggazdagabb vidéke. Két nagy bevezetõ út jött erre Ke-
letrõl. Mindennap várjuk a megbízást!

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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NYÍLIK AZ AUSZTRÁL HÁZ
Ígéretükhöz híven a Nyíregyházi Állatparkban – a

20. születésnap alkalmából – minden hónapban meg-
lepetés várja a látogatókat.

A május 20-ai ajándék az állatpark vendégeinek,
hogy megnyílik a régóta várt  Ausztrál ház. A parkban
Bennett-kengurukat szinte a kezdetektõl tartanak, de
most elõször sikerült a földrész emblematikus állatait
a megszokott geográfiatematika szerint bemutatni.

A nagyközönség többek között találkozhat a Föld
legnagyobb erszényes állatával, a vörös óriáskengu-
ruval, csakúgy mint Ausztrália vadkutyájával, a din-
góval vagy a Föld második legnagyobb madarával, az
emuval. A velük átellenben lévõ kifutóban a vizes élõ-
helyekre jellemzõ fekete hattyúk és különös külsejû
tyúkludak élnek együtt, míg egy nagy volierben a jel-
legzetes laposfarkú papagájok láthatóak.

A nagyobb termetû kakadufajok, mint az inka-, ró-
zsás- vagy a sárgabóbitás kakadu a park külsõ röpdéi-
ben élnek, míg a legnagyobb jégmadár-féle, a kacagó-
jancsi a kenguruk mellett került bemutatásra. Az auszt-
rál õslakók szókészletébõl kölcsönzött hangutánzó
szóval kokaburrának is nevezett madár, jellegzetes,
gurgulázó kacajáról kapta mind nemzetközi, mind
pedig magyar elnevezését. Az Ausztrál ház belsõ te-
rében egy fotókiállítás mellett növénytárlattal is vár-
ják a vendégeket.

Huczman Melinda idén január-
ban a Duna House nyíregyházi iro-
dájának franchise jogát vásárolta
meg tulajdonostársával együtt. Az
ország legismertebb
ingatlanközvetítõ há-
lózata országosan
122 irodát számol, a
nyíregyháziak a for-
galom és a szerzõ-
déskötések alapján
stabilan az elsõ tíz-
ben szerepelnek.

A településmérnö-
ki diplomát megszer-
zõ Melinda korábban
a NYITÖT pályázati
referense, majd a
nyíregyházi polgár-
mesteri hivatal város-
rendezési ügyintézõ-
je volt, 2012 márciu-
sában értékesítõként érkezett a
Duna House nyíregyházi csapatá-
hoz. Még ugyanabban az évben iro-
davezetõvé nevezték ki, jelenleg
közel 20 fõs stabil csapatot irányít,
emellett továbbra is megtartotta az
értékesítéseket.

NÁLUNK MINDEN IGÉNY

TALÁLKOZIK!

Duna House Nyíregyháza
Nyíregyháza, Búza utca 34. (lottózó mellett)
Nyitva: hétfõtõl péntekig 9–18 óra, szombaton 9–13 óra
Telefonszám: 42/430-176
E-mail: nyiregyhaza.buza@dh.hu, web: www.dh.hu

A Nálunk minden igény találkozik!
szlogen alapján komplex szolgálta-
tást kínálnak az ügyfeleknek, legyen
az lakótelepi vagy luxus ingatlan, be-

építésre váró telek,
vagy ipari bázis, de
akár parlagon lévõ
vagy megmûvelt föld-
terület. A CSOK-hoz
már induláskor kap-
csolódtak, egy olyan
átfogó projektet kínál-
nak az ügyfeleknek,
amely a vevõi igény
alapján akár a telek
megvásárlásától, a fel-
épített társas- vagy
családi ház átadásáig
tart. Ehhez pedig a
megfelelõ pénzintéze-
ti kapcsolatot társítják.
Számukra már régen

megtörtént az a szemléletváltás, mely
szerint a minõségi szolgáltatás az el-
sõdleges. Érdemes böngészni a kíná-
latukban, illetve eladással, vásárlás-
sal, akár egy jövõbeni elképzeléssel
kapcsolatban keresni a Duna House
nyíregyházi csapatát!

Huczman Melinda
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„Olyan színész, aki a szó szoros értelmében bármire
képes” – írta nemrég az egyik kritikus a pályáját Nyír-
egyházán kezdõ Thuróczy Szabolcsról a Tiszta szívvel
címû Till Attila-film kapcsán, melynek vetítést követõ kö-
zönségtalálkozóján a közelmúltban fõszereplõként õ is
részt vett.

Zsúfolásig megtelt a Krúdy Art Mozi. A jelen lévõ egyko-
ri Kölcsey gimnáziumi osztálytársak, barátok, kollégák, is-
merõsök vagy éppen filmrajongók számára kétség sem fért
hozzá: napjaink egyik legfoglalkoztatottabb actoraként nem
lehetett könnyû az eszmecserére idõt szakítania. Ez év ele-
jén vetítették ugyanitt a Szerdai gyerek címû – Indiában,
Csehországban és Németországban is díjakat kiérdemlõ –
filmjét, az HBO-n nagy sikerrel megy az Aranyélet címû
kiváló sorozat, melynek folytatásán dolgoznak, örömmel
fedeztük fel a Ketten Párizs ellen címû tévésorozatban, ját-
szik a hamarosan bemutatott Budapest Noirban, s akkor
még nem is beszéltünk arról a legalább fél tucat elõadásról,
amiben mostanában láthatják a szerencsések a fõváros kü-
lönbözõ színpadain... Mindennek persze nagy ára van: oly-
kor csupán napi fél órája jut alvásra, le kell mondania olyan
filmszerepet, melyet Mundruczó Kornél rendez, akinek
Fehér Isten címû opusával Cannes-ban nyertek...

LELKI AKADÁLYMENTESÍTÉS

„Miért mindig én vagyok a nyomorék? Most végre le-
gyen valaki más!” – tör fel a fájdalom a Tiszta szívvel címû
film egyik szereplõjébõl, melyben Szabolcs egy balesetet
szenvedett, tolókocsiba kényszerült tûzoltót alakít, aki úgy
érzi, feleslegessé vált mások számára, most már minden
mindegy, ezért bérgyilkosként kívánja megszerezni az élet
„élvezéséhez” szükséges pénzt. „Tiszta szívvel betörök...”
Miközben érezték a nézõk a mondatok gyermekjátékokra
hajazó komikumát, szinte könnyekig hatódtak a sors ke-
gyetlenségén. De szabad egyáltalán nevetnünk a fogyaté-
kosokon? Márpedig óhatatlanul mosolygunk az akcióvíg-
játék egy-egy jelenetén, amelyik ugyanakkor reális képet
ad a kerekesszékhez kötött emberek életérõl, s rengeteget
tesz a „lelki akadálymentesítésükért”.

– Azért szeretem különösen ezt a filmet, mert végre be
tudtuk emelni a filmbe az esendõt, a törékenyt, a szánan-
dót – mondta el lapunknak az élete egyik legjelentõsebb
munkájának tartott alkotásról. – Egy furcsa befejezéssel
ugyanakkor helyére teszi a mû azt, hogy mit gondolunk

KEREKESSZÉKES GENGSZTER LETT THURÓCZY SZABOLCS

errõl. Bátran menjünk oda hozzájuk, mert imádnivaló
emberek! Most nem tudott itt lenni velünk Fenyvesi Zoli
mellett a másik, az életben is mozgáskorlátozott fõszerep-
lõ, Fekete Ádám, aki a színmûvészeti egyetem dramaturg-
szakos hallgatója. Vele korábban már játszottam együtt a
TÁP Színházban; nagyon okos, remekül poentíroz. Zoli
igazi szupermen: kerekesszéke ellenére intenzíven spor-
tol, például handbike-ozik, New Yorkban maratoni verse-
nyen vett részt, tánccsoportba járt hat éven át, kommuni-
kációt tanul... Reklámfilmekben már játszott, de nagyjá-
tékfilmben még nem. Remek hangulatban zajlott a forga-
tás. Volt olyan jelenet, amit több mint harmincszor kellett
felvennünk, mert „szétröhögtük”.

VÉGRE ÉNEKELHETETT

Szabolcs ifjabb kori énjét idézi, hogy a filmben hosszú
haja van. Kinézetének „mintájául” egy kolumbiai futballis-

ta, Mario Yepes szolgált. Így kicsit „visszafiatalodott”, s kis-
sé az arca is eltér a megszokottól. Ehhez meg kellett növel-
nie a saját haját, amihez másfél órai munkával hozzádol-
gozták a parókát. A filmben kedvenc idõtöltésének, az ének-
lésnek is hódolhatott az Árva fiú címû Cserháti Zsuzsa-szám
jóvoltából. Hogy hiteles szereplõ lehessen, meg kellett is-
merkednie a kerekesszékkel közlekedõk gondjaival, ami-
ben segítette õt Pataky Zsuzsa mozgásterapeuta. Volt olyan
helyzet, amikor úgy érezte, képtelen egyedül boldogulni a
kerekesszékben, Budapest bizonyos helyeire például szin-
te lehetetlen eljutni. Mivel szereplõtársaival ellentétben õ
nem mozgáskorlátozott, ezért volt olyan a stábban, aki csak
arra figyelt, véletlenül se mozgassa a lábát.

– Bízom a szómágiában, hogy egyik nézõ ajánlja majd
a másiknak a filmünket, így minél többekhez eljut majd, s
megszûnik a magyar filmekkel szembeni ellenszenv.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Jelenet a Tiszta szívvel címû filmbõl. A képen Fenyvesi Zoltán és Thuróczy Szabolcs. Forrás: Laokoon Filmgroup.
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CSOBBANÓS NYÁRRA SZÁMÍTANAK
Nyakunkon a nyár, így hamarosan megkezdõdik a

strandszezon, és a következõ hét vasárnapján megnyit
az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ is. Idén is lesz lehetõ-
ség éjszakai fürdõzésre, megrendezik az elsõ sóstói
"Barkácsbogrács" amatõr fõzõversenyt, és többek között
a SóstóSerFesztet is.

– Változatlan árakon és a megszokott kedvezmények-
kel várja idén is a pancsolni vágyókat az Aquarius Él-
mény- és Parkfürdõ – tájékoztatta szerkesztõségünket
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigaz-
gatója. A nyitásra pedig már nem kell sokat várni, hiszen
gyermeknapon, május 29-étõl újra lehet mártózni az
Aquarius Élmény- és Parkfürdõ habjai között. Ráadásul
ezen a napon a gyermekeknek ajándékkal is kedvesked-
nek, hiszen a 10 év alattiak ingyen léphetnek be, csak a
lakcímkártyájukat kell felmutatni a pénztárnál. A nap
folyamán ingyenes búvárkodási lehetõség is várja a ki-
csiket, a nagyobbaknak pedig egészségügyi szûréseket
és szaktanácsadást biztosítanak, térítésmentesen, mind-
ezek mellett az aqua-zumba és aqua-torna szolgáltatá-
sok is elérhetõk lesznek majd.

KEDVEZMÉNYES BELÉPÕ
2016. május 30. és június 17. között idén is várják

az óvodai és iskolai csoportokat, akik – ha elõzetesen
regisztrálnak a sostort@sostort.hu címen – 1000 Ft/fõ
áron vehetik igénybe a fürdõszolgáltatásokat.

FOLYAMATOS PROGRAMOK

– Az önfeledt lubickolás és a napozás mellett idén sem
maradhatnak el a nyári programok. A szezonban június
közepétõl minden vasárnap ingyenes bábszínházi elõadá-
sok várják a gyermekes családokat, szintén június köze-
pétõl pedig minden szerdán és pénteken éjszakai fürdõ-
zés is lesz. A Tófürdõ nyitásáról az idõjárás és természete-
sen a vízhõmérséklet tükrében döntünk, melyrõl a késõb-
biekben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

PROGRAMNAPTÁR
Sóstó Noise: június 10.
SóstóFeszt: július 1-2. Tófürdõ
Országos Strandfoci Fesztivál: július 14–17.
Sárkányhajó viadal és amatõr fõzõverseny: július 23.
SóstóSerFeszt: augusztus 5–7.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.

Mint arról már korábban beszámoltunk, még az idei
tanévben elsõ vidéki központként Nyíregyházán is meg-
nyitja kapuit – a Kossuth téri Takarékpalotában – az OK
Oktatási Központ. Mindez újabb nagy elõrelépést jelent
Nyíregyháza oktatási-nevelési életében, mivel a már
most is fontos szerepet betöltõ ingyenes pénzügyi, gaz-
dasági, gazdálkodási oktatási program, az OK Projekt
révén tovább fejlõdhet a város és a régió pénzügyi kul-
túrája. A képzéseken tapasztaltakról Takács Félixszel, a
Krúdy Gyula Gimnázium tanulójával beszélgettünk.

„Gyakorlatias, jól érthetõ, az ifjúságra szabott, rend-
kívül hasznos, ráadásul ingyenes. Néhány dolog, amely
egybõl eszembe jut a képzésrõl” – összegzi gondolatait
fiatalos lendülettel Félix, aki az elmúlt két évben már
több tréningen is részt vett, sõt, januárban 5 nyíregyhá-
zi iskolatársával együtt a világ egyik legnagyobb okta-
tási kiállításán, a londoni Bett Show-n is önkéntesként
segítette a programot megvalósító OTP Fáy András Ala-
pítvány munkatársait. Személy szerint nagyon eredeti-
nek és – ahogy õ fogalmazott – „forradalminak” tartja
az ötletet, hogy az átadni kívánt tudást különbözõ inte-
raktív gyakorlatokon keresztül közelítik meg a trénerek
és ezek segítségével tárják a fiatalok elé a jövõtudatos-
ságra nevelõ gondolatokat. Az OK Projekt alapvetõen
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapismeretek átadá-
sával foglalkozik, amely szerinte sem éppen a leg-
könnyebb és legizgalmasabb témák közé tartozik egy
átlagdiák számára. Az, hogy a gyerekek játékos felada-
tokon keresztül sajátíthatják el az ismereteket, nagyban
megkönnyíti a bonyolult fogalmak és összefüggések
megértését, és nem mellesleg sokkal érdekesebbé teszi
a korábban száraznak tûnõ ismereteket, tényeket.

„A téma maga fontos. Nagyon fontos. Fõleg a mi ge-
nerációnk számára, ugyanis én is nap mint nap hallok
arról, szembesülök azzal, hogy mennyire könnyû pénz-
ügyileg a padlóra kerülni. Ezt mindenképpen el szeret-
ném kerülni, ezért is tartom kiváló kezdeményezésnek,

 – A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSE EGY NYÍREGYHÁZI FIATAL SZEMÉVEL

„A TÉMA MAGA FONTOS. NAGYON FONTOS.”

amit az alapítvány csinál” – foglalja össze gyakorlatiasan
gondolatait a krúdys diák.

A program iránti társadalmi igényekrõl mindent elmond,
hogy csak az Észak-Alföldi régióban az eltelt két évben
közel 10 000 diákhoz jutottak el az OK Projekt képzései,
amelyek nem mûködhetnének ilyen hatékonyan megfele-
lõ trénerek nélkül.

Amint szóba kerülnek a trénerek, óriási mosoly jelenik
meg a fiatal fiú arcán. „Nagyon könnyû egy hullámhossz-
ra kerülni velük és így nekünk is könnyebb a tanulás, mi-
vel a trénerek és köztünk nem igazán a tipikus tanár-diák
viszony áll fenn, sokkal inkább partnerként tekintenek ránk.
Ennek nagyon nagy elõnye, hogy bármikor kérdezhetünk
és szabadon el is mondhatjuk a véleményünket egy-egy
témával kapcsolatban. Ettõl hitelesebbé válik az egész.”
Majd külön kiemeli, hogy saját életére is hatással voltak a
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningek: „Nem kell
feltétlenül nagy dolgokra gondolni, csupán apróságokra,
mint például tudatosabban osztom be a zsebpénzem, még
inkább takarékoskodom, egy-egy esetleges kiadást jobban
átgondolok. Azt vettem észre, hogy bár csak egy picit kell
odafigyelnem, mûködnek ezek a dolgok.”

Az OK Projekt az elmúlt években nemzetközivé vált,
sikeresen mûködik már Romániában és Szlovákiában is,

továbbá bemutatkozott Londonban is a már korábban
említett Bett Show-n. „Hatalmas öröm és megtisztelte-
tés volt, hogy önkéntesként én is utazhattam. Már ko-
rábban is rajongtam az angol fõvárosért, de ez a hat
nap életem egyik legnagyobb élménye volt. Nekünk,
diákoknak az egyedi OK módszertan interaktív bemu-
tatása volt a feladatunk, nem egyszer a látogatók bevo-
násával. Tényleg király érzés volt, hogy ennek a része-
se lehettem. Persze azért nem tagadom, a szabadidõs
programok tetszettek a legjobban, amelyekre minden
nap jutott idõ városnézés formájában. Külön érdekes
volt számunkra, hogy ezekre Zsani, a nyíregyházi in-
tézményvezetõ kísért el minket, akivel nagyon jó kap-
csolatot alakítottunk ki.”

És hogy Félix valóban hasznosnak tartja a képzése-
ket, arról azok a gondolatok vallanak, amelyeket bú-
csúzóul oszt meg: „Nemcsak ajánlanám, ajánlom is ezt
a programot ismerõseimnek, barátaimnak. Ugyanis biz-
tos vagyok benne, hogy minden diák tud benne olyan
dolgokat találni, amelyek nagyon nagy hasznukra vál-
hatnak majd. Ráadásul ezeket az ismereteket máshol
nem igazán tudjuk megszerezni, pláne ingyen, holott
elengedhetetlenek lesznek a jövõnket tekintve. Éppen
emiatt már most nagyon várom a következõ tréninget
és persze a nyári tábort is!”

Az OK Projekt keretén belül májustól immáron
Nyíregyházán, a Kossuth téri Takarékpalota épü-
letében is intézményi keretek között fogadják az
OTP Fáy András Alapítvány munkatársai a pénz-
ügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningekre jelent-
kezõ diákcsoportokat.

Érdeklõdni Heim Anettnél, a nyíregyházi OK Ok-
tatási Központ oktatásszervezõjénél lehet az
info@oknyiregyhaza.hu e-mail címen vagy telefo-
non a +36-42/889-159 számon.

További információk: www.oknyiregyhaza.hu.
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VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 22., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–RKSK labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése

Május 21., szombat 18.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–RKSK
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

VÁLTOZÁSOK ELÕTT A KÉZISEK

MECCSEL NYIT AZ ARÉNA

BAJNOKI EZÜST
Debrecenben rendezték a fiú kadett

kosárlabda-bajnokság országos döntõ-
jét. A fináléba a Nyíregyházi Sportcent-
rum együttese is bejutott. Boczkó Ádám
csapata a csoportmeccseken a házigaz-
da Debreceni Kosárlabda Akadémia, a
Szeged és a Budapesti Honvéd ellen
lépett pályára, és hatalmas bravúrral a
döntõbe jutott. Itt nagy csatában kika-
pott ugyan a Vasastól, de így is szépen
csillog az ezüstérem, különösen, hogy
egy éve a hatodik helyen végeztek a
nyíregyháziak.

NYÍRSPORT KUPA
Rangos Nemzetközi Meghívásos

Kötött- és Szabadfogású birkózóver-
senyt és gyermekgálát rendeztek Nyír-
egyházán. A III. Nyírsport Kupára Szlo-
vákiából, Ukrajnából és Romániából
is érkeztek csapatok, míg hazánkból
több mint harminc egyesület, köztük
a Vasas, az ESMTK és a Diósgyõr is
eljött. A viadalon ovistól felnõttig min-
den korosztály valamennyi súlycso-
portja szerepelt. A házigazda Nyír-
sport Egyesület hét éremmel zárta a
viadalt.

ÚJ VEZETÕEDZÕ
Horváth András lett a Fatum Nyíregy-

háza nõi röplabdaegyüttesének vezetõ-
edzõje. A tréner az elmúlt években
Gödöllõn ért el sikereket, nyártól pedig
õ készíti fel a következõ szezonra a röp-
labdásokat. A korábbi vezetõedzõ, Kõ-
halmi Richárd is marad a klub mellett,
õ lesz a másodedzõ. Jelenleg három
válogatott játékossal tárgyal a vezetés,
akikkel szeretnék megerõsíteni a kere-
tet, velük napokon belül megállapod-
hatnak. Az már korábban eldõlt, hogy
Nelmaira Valdez és Genesis Francesco
marad, és egy venezuelai liberó is érke-
zik. Szeretnék úgy kialakítani a játékos-
állományt, hogy dobogón végezzen a
csapat a következõ szezonban.

MÁSODIK HELY
Második helyen végzett a magyar fiú

serdülõ kézilabda-válogatott a Görög-
országban rendezett nemzetközi tor-
nán. A mieink a csoportküzdelmek so-
rán mindenkit legyõztek, többek között
Izraelt, Szerbiát, Görögországot és
Horvátországot is, akivel késõbb a fi-
nálét vívták. A döntõben a horvátok
visszavágtak, így a magyar válogatott
második lett. Az együttest Bartha Dé-
nes személyében nyíregyházi szakve-
zetõ irányítja. A bõ keretben 2-3 sza-
bolcsi fiatal is van, akiket folyamato-
san tesztelnek. Rövidesen újabb talál-
kozókat játszik a csapat Szerbia és Szlo-
vákia ellen, majd novemberben Prágá-
ban vesz részt egy rangos tornán.

A harmadik helyen végzett a férfi kézi-
labda NB I/B-ben a Nyíregyházi KC. A csa-
patnál a nyári szünetben nagy mozgás vár-
ható, és a játékoskeret mellett a stáb is
megváltozhat. Varga Zsolt szakmai igaz-
gatóval értékeltük a szezont.

– Tavaly ezüst, idén bronz. Hasonlóan
sikeres volt ez a szezon is?

– Mindenképp siker, hogy harmadik éve
ott vagyunk a dobogón. Persze jó lett vol-
na elõrébb lépni, de látni kell, hogy nem
rendelkeztünk olyan feltételekkel, hogy
megcélozhattuk volna az NB I-et. Egyrészt
a Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása mi-
att csak esténként tudtunk edzeni, és az
élvonalhoz a támogatói kört is bõvíteni kell.
A bronzérem szépen csillog.

– Együtt lehet tartani ezt a keretet?
– Sajnos nem. Nagy Levente az utolsó

mérkõzés után elköszönt, õ a Ferencváros-
ban folytatja, de van ajánlata Gubó Alex-
nek is, félek attól, hogy szétszedik a csapa-
tunkat. Korábban már nyilatkoztam, hogy
úgy lehet bajnokságot nyerni, ha van 16

profi játékos a keretben, akik délelõtt és
délután edzenek. Így gyõzött tavaly az Eger,
korábban a Mezõkövesd és a Balmazújvá-
ros. Ha fel akarunk jutni, nekünk is ezt az
utat kell követnünk. Jó az utánpótlásunk,
de még annyira fiatalok, hogy egy egész
csapatot nem lehet rájuk építeni. Két év
múlva egycsoportos lehet az NB I/B, így
nekünk az elsõ hatban kell majd végeznünk
jövõre, ami nagyon nehéz lesz.

– Mi a helyzet a szakmai stábbal? Meg
lehet oldani egy személyben az edzõi és a
klubvezetõi teendõket?

– Az elmúlt három évben két ezüst- és
egy bronzérmet szereztem edzõként. De azt
látni kell, hogy nekem van egy fõállásom,
és közben az anyagi hátteret is próbáltam
megteremteni a csapatnak, így nagyon ne-
héz dolgozni. Háttérbe vonulok, a napi
edzéseknél nagyobb hangsúlyt kap majd
Bécsi János és Grandjean Gábor, én inkább
a támogatói kört akarom felépíteni, és nem
titok, szeretnék a családdal is több idõt töl-
teni, mert a kislányom lassan kétéves, egyre
nehezebben enged el otthonról.

Nyíregyházán rendezik a nõi röplabda
Európa-liga egyik csoportjának mérkõzé-
seit. Június 3–5. között a magyar váloga-
tott mellett Románia, Szlovénia és Görög-
ország lép pályára. Ez lesz az új Continen-
tal Aréna elsõ rendezvénye.

– Nehezebb dolgunk lesz a szervezés-
sel, mivel még minden szokatlan. A világí-
tás, a szellõztetés, a hangosítás mind meg-
újult a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban, és
köszönhetõen a Magyar Röplabda Szövet-
ségnek, egy ilyen rangos eseménnyel nyit-
hatunk. A magyar válogatott már május
utolsó napjaiban megérkezik Nyíregyhá-
zára, majd a többi együttes is csatlakozik.

Nagyon komoly igényeik vannak, igyek-
szünk minden kérésüket teljesíteni. Erõs
csoportba kerültek a mieink, nehéz lesz
kivívni a továbbjutást, de bízunk a szurko-
lókban, akik segíthetnek majd a csapatnak
– mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sport-
centrum ügyvezetõje. A csoport elsõ tor-
náját Magyarország rendezheti, a második
fordulót egy héttel késõbb Görögországban
játsszák. A négyes döntõbe a rendezõ vá-
logatott mellett a három csoportgyõztes
kerül. Amennyiben a rendezõ is csoport-
gyõztes lesz, úgy a legjobb csoportmáso-
dik kerül még a fináléba. Egy éve a magyar
csapat nagy bravúrral megnyerte az Euró-
pa-ligát.

Harmadik lett az NYKC a bajnokságban

Nyíregyházán játszik a röplabda-válogatott
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INGYENES VÁROSNÉZÉS
Június 1. és augusztus 31. között minden szerdán

és pénteken 14.00 órától ingyenes városnézésre várja
a turistákat és a városlakókat Nyíregyháza belvárosá-
ba a Nyírség Turizmusáért Egyesület. Gyülekezõ és
indulás a városháza fõbejáratától, a túra idõtartama
1 óra. Részvételi szándékot a következõ elérhetõsé-
gen kell jelezni: Nyírség Turizmusáért Egyesület, 4400
Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424;
koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

MÚZEUMI GYEREKNAP
Múzeumi gyereknapot tartanak május 29-én a Jósa

András Múzeumban. Ezen a délelõttön tartják a „Hon-
foglalás színes ceruzával” rajzpályázat díjkiosztó ünnep-
ségét, és megnyitják a gyerekrajzokból készült tárlatot.
A kicsik és nagyok, vagy akár szülõk és nagyszülõk ked-
venc játékaiból pedig kiállítást rendeznek. Vasárnap 9
órától várják a legszebb és legkedvesebb babákat, koc-
kákat, vonatokat, állatfigurákat és egyéb tárgyakat.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 21., szombat 11.00 Koppélia, Bérletszünet,
MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
Május 23., hétfõ 19.00 Szárnyalás – a Kecskemét City
Balett és az Esszencia Zenekar közös elõadása, Bér-
letszünet, Nagyszínpad
Május 26., csütörtök 19.00 Tudós nõk, Hevesi bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Õze bérlet, Krúdy Kamara
Május 27., péntek 19.00 Tudós nõk, Kelet bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Idõsutazás, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Rákóczi Ildikó (8. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. május 23., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 6.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Athos: Körülbelül 5 és fél éves, ke-
verék, kan, akit még pici korában fo-
gadtak örökbe. Most költözés miatt
újra az Állatotthonba kellett kerülnie,
amit nagyon nehezen visel. Alapve-
tõen nagyon kedves, barátságos ter-

mészetû kutyus, aki ha
túl lesz az õt ért traumán,
remélhetõleg örök társra
talál.

Debóra: 2015 augusztusában született
keverék szuka, akit állatbarátok találtak
Nyíregyházán, a Nyírfa téren. Kedves,
barátságos, játékos kutyus! Chip sajnos
nincs benne! 2 hétig eredeti gazdiját vár-
ja, ezt követõen örökbe fogadható!

RÉGÉSZET
NAPJA

Május 28-án a Ré-
gészet Napját ünnepli
látogatóikkal a Jósa
András Múzeum. Reg-
gel 9 órakor kerékpá-
ros csapat indul a Sós-
tói Múzeumfaluba,
ahol megtekintik az
Árpád-kori falut, majd
visszatekernek a bel-
városba, a Benczúr
térre. Sóstón és a Jósa
András Múzeumban is
étellel-itallal várják a
kerékpáros túra részt-
vevõit. Örömmel ve-
szik további kereke-
zõk jelentkezését az
info@josamuzeum.hu
e-mail címen, vagy te-
lefonon a 42/315-722-
es számon, illetve sze-
mélyesen a Benczúr
tér 21. szám alatt. A re-
gisztráció természete-
sen csupán technikai
segítség a szervezõk-
nek, de szombat reg-
gel 9 óráig bárki csat-
lakozhat a kerékpáro-
zókhoz a Jósa András
Múzeum elõtt.

GYERMEKKÖNYVHÓNAPI rendezvény a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Május 20-án 16.00: A vízimadár. Mesé-
vel egybekötött kreatív foglalkozás.

BÁNKIS ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ. Május 21-én 8.30-tól
rendezik meg a II. Bánkis Öregdiák Találkozót a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolája
és Kollégiumában. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

RESZKESSETEK EGEREK. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: május 21-én 16.00: Reszkessetek egerek. 22-én 10.00:
Varázslatos plüssmackó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emelet.

OLVASÓVÁ NEVELÉS. A Móricz Zsigmond könyvtár prog-
ramjai: május 23-án 9.00: Szakmai továbbképzés. Olvasóvá
nevelés a könyvtári gyakorlatban. 24-én 16.00: A Móricz Zsig-
mond Olvasókör találkozója. Emlékezés az 50 éve elhunyt
Tamási Áronra – írásai tükrében. 25-én 17.00: Zsirai László
hármas könyvbemutatója. 26-án 17.00: A Bessenyei Társa-
ság találkozója.

A SZERETHETÕ TUDOMÁNY – Nyíregyházán címû ren-
dezvényre várja az érdeklõdõket május 23-án 10.00 órától a
TIT Jurányi Lajos Egyesülete (Országzászló tér 8. IV. emelet,
konferenciaterem). Elõadások: A jobb agyfélteke és a mûvé-
szetek kapcsolata. A TIT Jurányi Lajos Egyesületének helye a
megye tudományos életében és az anyanyelvi ismeretterjesz-
tésben. A 175 éve alapított TIT mai ismeretterjesztõ port-
fóliójáról. A Természet Világa diákpályázatának negyedszá-
zada. A 70 éves Élet és Tudomány a mai hazai ismeretterjesz-
tõ lappiacon. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

„KISAUTÓK A MÚLTBÓL” játékautó-kiállítás a Vasutas Mû-
velõdési Házban május 23–július 23-áig, hétköznapokon 10.00–
18.00 óra között. Megnyitó: 10.30-tól. A belépés ingyenes!
Amerikai típusú kisautók, retro autók a keleti blokkból.

KÖTETBEMUTATÓ ÉS MÛVÉSZPORTRÉK. A Bencs Villa
programjai: május 23-án 18.00: Üzenet a keleti szélekrõl
(Vaskóné dr. Süle Ilona) kötetbemutatója. Közremûködik: a
Tirpák Népzenei Együttes és Ácsné Bezdán Andrea. 25-én
17.30: Film, bor, zene – „Érték-Tár” Mûvészportrék bemuta-
tása (Szikora Tamás festõmûvész és Szepessy Béla grafikus-
mûvész) Balogh Attila és barátai zenei közremûködésével.
Díszvendég: Gerome és Takács Julianna. A Borháló borait
Girhiny Gyula kínálja.

MOZOGJON TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT címmel ingyenes
egészségmegõrzõ programok várják az érdeklõdõket május
23–29. között a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel
elõzetes regisztrációhoz kötött. Információ: 42/448-005.

„VIRÁGOKRÓL VERSBEN...” A Jósavárosi Irodalmi Kör
következõ összejövetelét május 25-én 10.00 órakor az Erdei
Tornapályán tartja „Virágokról versben és prózában” cím-
mel. Gyülekezõ az Ózon panzió bejáratánál. Információ: 42/
448-005.

A MAGAS VÉRNYOMÁSRÓL. A Városmajori Mûvelõdési
Házban dr. Szilágyi Attila fõorvos május 25-én 17.00 órától
a magas vérnyomásról és annak kezelésérõl tart elõadást a
Szív klub meghívott vendégeként. A belépés díjtalan!

VÁROSAIM. Baráth Pál grafikus és festõmûvész Városaim
címû kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban május 25-
éig tekinthetõ meg.

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS. A VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház Gyermeknapi Vasútmodell-kiállításra várja az érdeklõ-
dõket május 28-án 10.00–18.00 és 29-én 10.00–16.00 óra
között. Különleges tereptárgyak, játékok, nyeremények. Di-
gitális terepasztal vonatvezetéssel. 30 méter H0 modulrend-
szerû terepasztal.

BORBÁNYAI KÉZMÛVES TÁBOR. A VMKK Borbányai
Mûvelõdési Háza a nyári szünidõben 5 napos, napközis jel-
legû kézmûves tábort hirdet 5–12 éves gyermekek számára.
1. turnus június 27–július 1. Jelentkezési határidõ: június 22.
Információ: 42/491-295, 20/350-9186, valamint www.vaci-
muv.hu.

KÖNYVBEMUTATÓ. Grandpierre Attila Héliosz címû
könyvének bemutatóját tartják május 20-án 17.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban. A belépés díjtalan.
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A NYÍREGYHÁZI MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEK 2.
A millenniumi ünnepségek máso-

dik napja kivilágítással ért véget.
Este 8 órakor mozsárlövés jelzésére
kigyulladtak a fények a magán- és
középületeken. A vármegyeháza
112 ablakában 1400 gyertya lángja
lobbant, míg a városháza erkélyén
villamos izzólámpákból egy hatal-
mas „1000”-es számot formáztak,
amelynek „fénye szinte nappali vi-
lágosságot árasztott a katolikus
templomig”. Tíz óráig „olyan élénk-
ség uralkodott mindenfelé, amely a
mi csöndes, zajtalan estéinkhez ké-
pest szinte teljesen átalakította a vá-
ros képét”. Az evangélikus fõgimná-
zium ifjúsága és a kereskedõ ifjak
bejárták a város utcáit, majd a vár-
megyeháza és a városháza elõtt az
ünneplõkkel közösen elénekelték a
Himnuszt és a Szózatot.

Május 11-én a vármegye tartotta
emlékünnepét. A helyi lelkészek kö-
zös istentiszteletet mutattak be, majd
a díszmenet a római katolikus templom elõtti térrõl a
vármegyeháza elé vonult. A díszközgyûlést a városi da-
lárda éneke, majd Kállay András fõispán beszéde nyi-
totta meg. Az ünnepség szónokaként az elmúlt ezer esz-
tendõre Vay Ádám gróf, a vármegye egykori fõispánja

emlékezett és mondott hálát a ma-
gyarság megmaradásáért. Beszédét
követõen az ünneplõ közösség az
Egyház (ma: Kálvin) térre vonult,
ahol a vármegye a nap mementójá-
ul egy emlékoszlopot emelt „ama
helynek örök idõkre való megjelö-
lése végett, hol régi leírás szerint az
Ecclesia de Nyír, a város legelsõ
temploma, a régi Nyíregyháza éle-
tének e legelsõ monumentuma ál-
lott”. Az obeliszket (képünkön)
Mikecz János alispán beszédét kö-
vetõen leplezték le, majd a város ne-
vében Bencs László polgármester
vette át, ígérve, hogy „ezen emlék-
oszlopot Nyíregyháza város oly fél-
tõ gonddal fogja oltalmazni, mint
szeretõ anya féltett kincsét, gyerme-
két, s kívánja, hogy Nyíregyháza vá-
ros addig éljen, amíg ezen hazafias
emléket becsben tartani és gondoz-
ni fogja”.

100 évvel késõbb, 1996-ban a vá-
ros elöljárói egy harmadik feliratot vésettek az obeliszk-
re: „A honfoglalás ezeregyszázadik évfordulójára em-
lékezett Nyíregyháza lakossága 1996. május 11-én”.


