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Partnerségi megállapodást kötött Nyíregyháza város
önkormányzata és a Master Good Kft. – a korábban a
Bige Holding Cégcsoporttal kötött szerzõdés szerves foly-
tatásaként. Az együttmûködés értelmében a felsõ-szabol-
csi cégcsoport szabad felhasználásra – a város kulturális
és sportéletének támogatására – három év alatt összesen
50 millió forintot ad Nyíregyházának.

 Az errõl szóló szerzõdést hétfõn írta alá a városházán dr.
Kovács Ferenc polgármester és Bárány László, a cégcsoport
tulajdonosa. A sajtótájékoztatón elhangzott, a jövõre nézve
ez az együttmûködés kiegészülhet TAO-s támogatásokkal is,
valamint megvizsgálják annak lehetõségét, hogy a Master Good
Kft. milyen fejlesztéseket tud megvalósítani a városban.

TÁMOGATANDÓ SÚLYPONT
Bárány László 1994-ben még 5 munkavállalóval üze-

meltette az akkori vállalkozását, a Baromfi-Coopot, most
a Master Good cégcsoport 2100 fõt foglalkoztat, és 32
településen végeznek termelõi tevékenységet.

ÚJABB PARTNERSÉGI TÍZMILLIÓK NYÍREGYHÁZÁNAK
– Ez a megye engem soha el sem engedett. Itt megtalál-

tam a vállalkozás szabadságát, a dolgos munkaerõt, az
önzetlen segítõ hozzáállást. A cégcsoportunk, ami fõként
Felsõ-Szabolcsban mûködik, kinõtte a szûkebb kereteit.
Úgy gondolom, akkor jó egy megyei élet, ha van egy súly-
pontja. Nyíregyháza a súlypont! Ide érdemes támogatást
nyújtani, látom a dinamikát, a fejlõdést. A Master Good
Kft. ki szeretné venni a részét ebbõl a dinamizmusból,
segíteni szeretnénk a város további fejlõdését – hangsú-
lyozta Bárány László.

Dr. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott, is-
mét egy példaértékû megállapodás jött létre. A Master
Good Kft. a saját területén Közép-Európa legjelentõsebb
vállalkozásának számít, többek között a Móricz Zsigmond
Színház kiemelt támogatója. Hozzátette, a mostani támo-
gatásból a városba érkezõk is profitálhatnak majd, hiszen
hasznos helyre kerül a kultúra és a sport területén.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZGYÛLÉS.
Tizenöt új térfigyelõ
kamerával gazdagodik
a város, valamint
látogatócentrum és
hópárduckifutó épülhet
az állatparkban.

NEW YORKBAN...
Kiss Krisztina, az
egykori nyíregyházi
muzsikus most két
ösztöndíj támogatásá-
val New Yorkban
tanul.

Tehetségnapot tartottak a hétvégén a Sóstói Múzeumfaluban, ahol az Arany János
Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Zelk Zoltán iskola diákjai több kategóriá-
ban is megmutathatták sokoldalúságukat. A színpadon vers, próza, tánc, ének,
jazzbalett, aerobik és hangszeres produkciók váltották egymást, de jutott idõ egy kis
szusszanásra is: a fiatalok  esküvõi fotózásban is segédkeztek. A múzeumfalus pezs-
gés mellett gyermeknapra (5. oldal) a Parkfürdõ is kinyitott. Indul a nyár!

ITT A NYÁR

INGYENES VÁROSNÉZÉS
Idén is megszervezik Nyíregyházán az ingyenes városnézõ programsorozatot, amely-

hez az önkormányzat a Városi Civil Pályázatból nyújt támogatást. A Nyírség Turizmu-
sáért Egyesület ebben az évben június 1-je és augusztus 31-e között minden szerdán
és pénteken 14 órától várja a belvárosi sétára a nyíregyháziakat és turistákat. Az in-
gyenes városnézõ séta a városháza elõl indul. Az 1 órás túra során az érdeklõdõk
megnézhetik a Kossuth teret, a Római Katolikus Társszékesegyházat, ahol Nyíregy-
háza vallástörténetérõl is hallhatnak, megcsodálhatják a Korona Szállót, a Takarék-
palotát, a Városalapítók szobránál Nyíregyháza történetérõl és a bokortanyákról kap-
hatnak érdekes információkat, a séta során megnézhetik a Hõsök terét, a megyehá-
za épületét, a túra utolsó állomása pedig a görögkatolikus templom. Az ingyenes
városnézõ túrára a Nyírség Turizmusáért Egyesületnél jelentkezhetnek azok, akik
szeretnének részt venni a nyíregyházi sétán.
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GENERÁCIÓK VETÉLKEDÕJE
A Diák-polgármesteri Iroda és a

Jósavárosi Gyertyafény Nyugdíjas Egye-
sület tagjai közös játékos vetélkedõt
szerveztek, melyen fiatalok és idõsek
egyaránt képviseltették magukat. A szó-
rakoztató feladatokon kívül a délutánt
egy közös fõzés tette izgalmasabbá.

JOGI KLINIKA
Együttmûködési megállapodást kö-

tött a Nyíregyházi Törvényszék és a
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara. Ennek értelmében a
bíróságon úgynevezett Jogi klinikát
hoznak létre. Ide jelentkezhetnek majd
gyakorlati képzésre a leendõ jurátusok.

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS
Nyíregyházán, az ország egyik je-

lentõs gazdasági központjában tartot-
ta az Exim Bank 10. exportélénkítõ
rendezvényét. A vállalkozóknak meg-
hirdetett fórumon az állami exportösz-
tönzés új lehetõségeirõl hallgathattak
meg elõadásokat az érdeklõdõk.

LEGÓS GYEREKNAP
Gyermeknapot szervezett a LEGO a

Jósa András Oktatókórház Gyermek-
osztályán. Az egész napos szórakozta-
tó eseményen a kicsik bûvésztrükköket
tanulhattak, kézmûves foglalkozásokon
vettek részt és természetesen kipróbál-
hatták a játékgyár újdonságait is.

BODZAVIRÁG
A Szent Imre Katolikus Gimnázium,

Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Mûvészeti Iskola ötödik al-
kalommal rendezte meg a „Bodzavi-
rág” versmondó versenyt. Az ered-
ményhirdetésen Pregitzer Fruzsina
adta át az elismeréseket.

90. SZÜLETÉSNAP
Károly Benjáminnét köszöntötte

90. születésnapja alkalmából Hal-
kóné dr. Rudolf Éva önkormányzati
képviselõ. Erzsike néni Tiszaladányban
született, a család 1965-ben költözött
Nyíregyházára, a Magyar Néphadse-
regben lettek polgári alkalmazottak.

NAGYDÍJAS TÛZOLTÓKABÁT
Második helyezett lett az az okos

tûzoltóruha a 25. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Verse-
nyen, amelyet bánkis diákok fejlesz-
tettek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
támogatásával közösen.

ÓRIÁSHEGYSÉGBEN JÁRTAK
A „Sto Lat” Lengyel-Magyar Baráti

Társaság májusban újra Lengyelország-
ban járt. Úticéljuk Jelenia Góra volt.
A résztvevõk túráztak, libegõztek, mi
több, meglátogattak egy üveghutát is.
A csapat már tervezi, hogy õsszel is-
mét elutaznak oda.

Már a felújított automatából vehetik a
parkolójegyeket a sofõrök Nyíregyháza
belvárosában. A NYÍRVV Nonprofit Kft.
4 parkolási zónában 3181 parkolóhelyet
és 65 parkolóautomatát üzemeltet. Ebbõl
13 gép a kiemelt zónában található. Eze-
ket újította fel a cég nettó 19 és fél millió
forintból.

Szalai István, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
mûszaki igazgatója azt mondta, a város
automatái már több mint 15 évesek, így
javításuk, fenntartásuk komoly gondot oko-
zott, ezért döntött úgy a városüzemeltetõ
cég, hogy inkább felújítja a gépeket. A
mûszaki igazgató hozzátette, ez költség-
hatékonyabb módszer, mintha kicserélték
volna az automatákat. Ráadásul, a kisze-
relt szerkezetek  javítóanyagul szolgálnak
a többi, meglévõ automatáikhoz.

EGYSZERÛ HASZNÁLAT

A megújított automaták használata egy-
szerû, nyomógombokkal mûködtethetõek,
és a kijelzõjük a kezelés minden lépését
kiírja. Változást jelent a billentyûzet meg-
jelenése a gépen, mert a kiemelt zónában
való megálláshoz be kell írni a jármû rend-
számát is, amelyet a gép a parkolójegyre
nyomtat. A menüben a kor elvárásaihoz
igazodva több nyelvbõl lehet választani.

ÚJ PARKOLÓAUTOMATÁK

A riasztórendszerrel felszerelt automaták
összeköttetésben állnak a központtal, és
központilag is programozhatóak.

INGYENESSÉ VÁLTAK

Ebben az évben változás volt, hogy in-
gyenesen lehet parkolni 366 olyan megál-
lóban, ahol korábban fizetni kellett. A Nyír-
egyházi Egyetemnél, a stadion környékén,
a Tokaji út 3. számnál, valamint a Rákóczi
utca egyes helyein lehet térítésmentesen
várakozni. Továbbá a NYÍRVV Nonprofit
Kft. idén kialakított új, mérsékelt áron hasz-
nálható parkolási zónát is, a zúzottköves
parkolókban. Ez azt jelenti, hogy a 3-as
zónában található, közel 300 parkolóhe-
lyen óránként 150 forintért lehet parkolni.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

OKTATÁSI KÖZPONT NYÍLT

Megnyílt az ország elsõ vidéki OK Ok-
tatási Központja Nyíregyháza belváro-
sában. Az OTP Fáy András Alapítvány
ingyenes képzõhelye a 8 és 18 év kö-
zötti fiatalok pénzügyi nevelését tûzte
ki célul.

Az OTP Fáy András Alapítvány által lét-
rehozott OK Projekt már 2014 óta mûkö-
dik a városban és környékén. Munkatár-
saik mobil eszközparkjukkal iskoláról is-
kolára járva, az elmúlt két esztendõben
mintegy 10 ezer gyermeket oktattak a tér-
ségben. Szerdától azonban már a belvá-
rosban, a Takarékpalota épületében folyik
a képzés.

ELKERÜLNI AZ ADÓSSÁGCSAPDÁT

Az Oktatási Központ ünnepélyes meg-
nyitóján dr. Kovács Ferenc polgármester
is jelen volt, aki beszédében hangsúlyoz-
ta, a tudatos pénzügyi gondolkodás és ne-
velés mind a város, mind a lakosság szem-
pontjából nélkülözhetetlen.

– 2010-ben komoly pénzügyi csõdhely-

zetbe került a város, de szerencsére kihoz-
tuk belöle. A devizahitel miatt nyíregyhá-
zi családok százai, ezrei kerültek adósság-
csapdába, nem kellene ennek még egyszer
megtörténnie. Ezért szükséges a pénzügyi-
gazdasági oktatás, képzés.

JÁTSZVA TANULNI

Ugyan az alapítvány már több éve mû-
ködtet pályaorientációt és karriertervezést
segítõ programot, a fiatalok jövõtudatos-
ságának fejlesztése érdekében két évvel
ezelõtt elindította átfogó karrierprogram-
ját is. Ennek során a résztvevõk szert te-
hetnek a pályaválasztáshoz szükséges ön-
ismeretre, az életvezetésüket segítõ önme-
nedzsmenthez szükséges fogásokat sajá-
títhatnak el, valamint betekinthetnek a
munka világába és az egyes szakmák sa-
játosságaiba is.

A nyíregyházi központban két helyiség-
ben folyik majd az ingyenes pénzügyi-gaz-
dasági képzés, amelyre várják az iskolá-
sok jelentkezését 8-tól 18 éves korig.
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Helyi Érték Díjat nyert  a Nyíregyházi Televízió. A Küz-
delmes út a diplomáig címû film az ország helyi televí-
zióinak versenyén kategóriájában elnyerte a fõdíjat. A
dokumentumfilm szerkesztõje Ferenczik Adrienne, ope-
ratõre Tudja Zsolt, a vágó Bélteczki Szilárd.

„A klasszikus értelemben vett dokumentumfilm kate-
góriában megjött Hollywood.” Így értékelte a Nyíregyhá-
zi Televízió dokumentumfilmjét a Helyi Érték Díj zsûrijé-
nek tagja, Krecz Tibor. Azt mondta: a film valóságot be-
mutató, megindító és érzelmeket felkavaró alkotás.

HELYI ÉRTÉK DÍJAT NYERT AZ                       DOKUMENTUMFILMJE

A 75 szerkesztõséget tömörítõ Helyi Televíziók Orszá-
gos Egyesülete Szegeden tartotta tavaszi találkozóját, ahol
átadták a Helyi Érték Díj pályázat elismeréseit.

PARÁDÉS FILMES FELDOLGOZÁS

A Nyíregyházi Televízió a dokumentumfilm, egész es-
tés film kategóriájában nyújtott be pályamunkát. A Gyurity
Mónika, Koltay Gábor és Krecz Tibor alkotta zsûri a kate-
góriában az NYTV filmjét ítélte a legjobbnak, a Küzdel-
mes út a diplomáig címû dokumentumfilm elnyerte a fõ-
díjat.

– A Nyíregyházi Televízió versenyfilmje egy több éven
át, szisztematikusan gyûjtött anyag parádés feldolgozása
úgy, hogy az érzelmes nézõ könnyre fakad, amikor meg-
nézi az alkotást, de a film valós sorsot valós helyzetben
mutat be Magyarországon. Azt mondhatom, hogy a pá-
lyamûvek között páratlan volt, de sok más alkotás is na-
gyon komoly teljesítményt vonultatott föl – mondta Krecz
Tibor zsûritag.

EGY KÜZDELMES ÚT

A díjat Ferenczik Adrienne, a dokumentumfilm szerkesz-
tõje és Zagyva Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje vette át Széles Tamástól, a Helyi Televíziók Országos
Egyesületének elnökétõl. A Küzdelmes út a diplomáig egy
nyíregyházi lány történetét mutatja be. Hegedüs Hajnalka
születésekor oxigénhiány lépett fel, amely a kislány egész
életére kihatott: Hajnalka beszédében és mozgásában is
korlátozott, ujjai merevek, nem tud fogni és írni. A kislány
általános iskolai tanulmányait Budapesten, a Petõ Intézet-
ben végezte, de minden vágya az volt, hogy olyan iskolába
járhasson, mint a többi gyermek, majd a gimnázium elvég-
zése után diplomát szerezzen. Édesapja maga épített a Krúdy
Gyula Gimnázium bejáratához rámpát, hogy mozgáskor-
látozott kislánya majd oda járhasson középiskolába.

A RIPORTERI PÁLYA NAGY SZTORIJA

Hajnalka sikeresen „vette az akadályokat”, elvégezte a
gimnáziumot és felvételt nyert a Debreceni Egyetemre.
Tanulmányaiban édesanyja végig segítette, nemcsak hoz-
ta-vitte lányát, hanem a gimnáziumi órák után a tananyag-
ról Hajni számára jegyzeteket készített, az egyetemi elõ-
adásokat pedig õ maga is végigülte és -írta. Hajnalka és
édesanyja sorsát a Nyíregyházi Televízió stábja folyama-
tosan figyelte, s a történetrõl dokumentumfilmet készített.
A film elsõ képkockái még 2003-ban, a rámpa megépíté-
sekor készültek, az utolsó snitteket pedig a stáb 2016 feb-
ruárjában, Hajnalka diplomaosztóján forgatta. Az ünnep-
ség meglepetéseként nemcsak Hajnalka vehette át a prog-

ramtervezõ informatikus oklevelet, hanem édesanyja is el-
ismerést kapott: Hegedüsné Éberhardt Ildikót a Debreceni
Egyetem tiszteletbeli hallgatójává fogadta.

A Nyíregyházi Televízió dokumentumfilmje anya és lá-
nya különleges kapcsolatába és nem mindennapi küzdel-
mébe avatja be a televízió nézõit, a történet azt mutatja
meg, hogy nincs lehetetlen, és a nagy álmokat nem sza-
bad feladni.

– Szerintem egy riporter életében egyszer adatik meg
egy ilyen szép feladat, úgy gondolom, Hajnalkáék törté-
nete riporteri pályám „nagy sztorija” – mondta Ferenczik

Adrienne, a dokumentumfilm szerkesztõje. – Ez egy cso-
dálatos munka volt, a stábbal azon dolgoztunk, hogy a
film szép, érdekes és megható legyen, és bemutassa azt a
küzdelmet, amit Hajnalka és az édesanyja végigcsinált.

A Küzdelmes út a diplomáért címû dokumentum-
film június 5-én, vasárnap este 19.30-kor (ismétlésben
hétfõn 8.00-kor) látható a Nyíregyházi Televízióban.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történô ÉRTÉKE-
SÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. június 17.
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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô
személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.

Munkája elismeréseként 18 pedagógus kapott kitünte-
tést a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen kedden, a Váci
Mihály Kulturális Központban, ahol az óvónõket és taná-
rokat köszöntötték.

A városi ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter beszédében hangsúlyozta, Nyíregyháza számára
fontos a jövõ generációja, hogy a gyermekek megfele-
lõ oktatásban részesüljenek, azzal együtt, hogy az el-
múlt idõszakban több változás is történt az oktatáspo-
litikában. A pedagógusok munkája és példamutatásuk
pótolhatatlan és a legfontosabb a város jövõje szem-
pontjából is.

MARGÓCSY-DÍJASOK

Nyíregyháza város közgyûlése 15 pedagógus mun-
káját „Oktató-Nevelõ Munkáért” „Vietórisz József-díj-
jal” ismerte el. Hárman pedig, Baskiné Majoros Éva, a
Búzaszem Nyugati Óvoda óvodapedagógus-gyógype-
dagógusa, Baracska Antal, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolájának szak-
mai igazgatóhelyettese és Váczi Józsefné, az Arany Já-
nos Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szõlõs-
kerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény vezetõje „Nyír-
egyháza Kiváló Pedagógusa” „Margócsy Emil-díjat”
vehettek át.

A Városi Pedagógusnapi Ünnepségen Kiss Benedek
Máté, a Vikár Sándor Zeneiskola növendéke, a Virtuózok
tehetségkutató döntõse furulyázott, akinek a televíziós sze-
replését ajándékkal jutalmazták a városvezetõk. Ezt kö-
vetõen a Mûvészeti Szakközépiskola diákjai adtak ünne-
pi mûsort.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

KITÜNTETTÉK A PEDAGÓGUSOKAT

Bezdán Jánosné, Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi
Telephelyének óvodapedagógusa, Czirjákné Budai Má-
ria, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagintézmény tanára, Csoma Péterné, a
Jókai Mór Református Általános Iskola tanára, Csorbáné
Bánfalvi Márta, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára, Hor-
váth Zoltán Tibor, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Inczédy György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kol-
légiuma tanára, Illés Balázsné, a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény
tanára, Jakab Péterné, a Nyíregyházi Arany János Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán An-
gol és Német Kéttannyelvû Tagintézmény tanára,

VIETÓRISZ-DÍJASOK
Kapisinszkyné Papp Mária, a Nyíregyházi Bárczi Gusz-
táv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakis-
kola és Kollégium intézményvezetõ-helyettese, Ligeti Jó-
zsef Péterné, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Isko-
la Petõfi Sándor Tagintézmény tanára, Medvéné Kendi
Tímea, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese, Nagy Endréné,
a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanára, Nagyné Vass Emma, a
Nyíregyházi Bem József Általános Iskola tanára, Skarbit
Józsefné, a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményve-
zetõje, Takács Zsolt Gusztáv, a Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium tanára és Török Edit, a Tün-
dérkert Keleti Óvoda intézményvezetõ-helyettese.



GYERMEKNAP
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MÓKA ÉS KACAGÁS A GYERMEKNAPON

Egész vasárnap színes programok várták a gyerekeket
Nyíregyházán. A Sóstói Múzeumfaluban és a Kossuth té-
ren színpadi produkciókkal és népi játékokkal szórakoz-
tatták a kicsiket. A belvárosban az Ezer Lámpás Éjszaká-
ján pedig világító lufikat engedtek fel, hogy felhívják a
figyelmet az eltûnt gyermekekre.

A Sóstói Múzeumfalu központjában a gyerekek maguk
is színpadra álltak, de a kicsik meséket, bábelõadásokat is
láthattak, dalokat hallhattak és táncosok elõadásait is meg-

AJÁNDÉK AZ OVISOKNAK

Gyermeknap alkalmából a mandabokori óvodásokat
a Kutyafája Közhasznú Egyesület csillámtetoválással
és hozzá egy szelet csokival, illetve gumicukorral aján-
dékozta meg. Az óvoda udvarára pedig a homokozó
fölé egy nagyon mutatós és praktikus tetõt készítettek,
amihez a faanyag egy részét a csoportba járó gyer-
mek apukája, Jakab István biztosított.

nézhették. A skanzenben gyermeknapon is a hagyomány-
õrzés kapta a fõszerepet. Kézmûves foglalkozásokat is szer-
veztek nekik, mesterek mutatták meg, hogyan készülnek
az ajándéktárgyak és játékok. A kicsik mindezt ki is próbál-
hatták, elkészíthették például az egykor igen népszerû gyer-
mekjátékot, a similabdát. A múzeumfaluban új idõszaki
kiállítás is nyílt. „Csak szeret és szolgál...” címmel  Szakács
Erzsébet keramikus és Boncsér Árpád szobrász népi ihleté-
sû alkotásaiból rendeztek tárlatot.

Nyíregyháza belvárosában gyermekzumbával kezdõ-

dött a Városi Gyermeknap. A Kossuth téren felállított szín-
padon Kalapos Tamás minden óvodást és iskolást arra buz-
dított, hogy álljon be a sorba, és mozgassa meg magát. A
kicsik egész délután zenés, táncos produkciókat láthat-
tak, a tér másik oldalán népi játékok várták õket. Az este
folyamán pedig megtartották az Ezer Lámpás Éjszakáját.
A kampányhoz idén 12 város csatlakozott, ahol koncer-
tekkel hívták fel a figyelmet az elcsellengett és nyomtala-
nul eltûnt gyermekekre. A Kossuth téren a Magidom, a
Kávészünet, Fekete Dávid és a Holdviola szórakoztatta a
közönséget. A program zárásaként világító lufikat enged-
tek égnek.                           (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)



KÖZGYÛLÉS
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LÁTOGATÓCENTRUMTÓL AZ ÚJ ÓVODÁIG
– NAGY EGYETÉRTÉS A KÖZGYÛLÉSEN

Tizenöt új térfigyelõ kamerával gazdagodik a város,
látogatócentrum és hópárduckifutó épülhet az állatpark-
ban, illetve jöhet a városkártya. Többek között ezekrõl a
kérdésekrõl született határozat a múlt hét csütörtöki köz-
gyûlésen. A képviselõ-testület emellett támogatta azt a
pályázatot is, amely segítségével új óvoda épülhet Nyír-
egyházán, a kórház területén.

gáltatási modellprogram. Ez olyan elemeket tartalmaz,
mint a városkártya, turistakártya bevezetése, valamint kül-
téri információs pultok létrehozása, emellett segítené a
kiterjesztett jelzõrendszeres házi segítségnyújtást is. Az
elõterjesztésbõl kiderült, a turistakártya – nevébõl adó-
dóan – a városba látogatók kártyája lenne, mely az erre
kijelölt helyeken lesz megvásárolható. Ezzel a turisták
egy korlátozott idõtartamban az elfogadóhelyeken ked-
vezményben részesülhetnek. A városkártya ugyanakkor
többek között a helyi fiatalok védelmét szolgálná. A ter-
vek szerint ezzel lehet majd az iskolákba belépni, az is-
kolai étkeztetésnél is használható lenne, sõt még akár a
szórakozóhelyekre is ezzel engednék be a helyi fiatalo-
kat.

POLGÁRMESTER: EZ NAGY LEHETÕSÉG
– A városkártya – amit szintén a digitális várospro-

jekt részeként indítunk el – egy sokat emlegetett és
vágyott dolog. Végignéztünk az országban, hol van
ilyen rendszer, de igazán olyan, jól mûködõ verziót
nem láttunk, amit szeretnénk megvalósítani. Ezért több
külföldi tapasztalatot is tervezünk hasznosítani. Azt
gondolom, hogy ebben nagyon nagy lehetõség van,
de itt fontos a folyamatosság, mert ezt csak fokozato-
san lehet megvalósítani – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester.

A polgármesterrel részben a közgyûlési témák kap-
csán készült interjút a Híregyháza címû mûsorban lát-
hatják pénteken 20.30-tól és szombaton 9.00 órától.

matikus jelzések adására áramkimaradás, illetve az akku-
mulátor kritikus töltöttségi szintje esetén.

ÖRÜLHETNEK A HÓPÁRDUCOK!

A közgyûlésen döntés született arról is, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújthat be az Integrált Területi Prog-
ram forrásaira az állatpark fejlesztése érdekében. A pro-
jekt két részbõl áll, egy látogatócentrum építésébõl, vala-
mint egy hópárduckifutó megvalósításából. Ez a kifutó
imitálja majd az állat természetes környezetét. A faj ugyanis
a kihalás szélén áll, és csak állatkerti körülmények között
menthetõ meg.

KITÜNTETETT EDZÕ
Elismerés átadásával kezdõdött a május végi közgyû-

lés. A napirendek elõtt a képviselõ-testület „Nyíregyhá-
za Város Sportjáért” „Kovács „Bütyök” József” díjat ado-
mányozott Kerekes László atlétaedzõnek sok éves áldo-
zatos munkájáért.

ZÁSZLÓVAL IS EMLÉKEZÜNK

Szintén a napirendi pontok elõtt jelentette be dr. Ko-
vács Ferenc polgármester, hogy egy lyukas magyar zász-
ló emlékezteti a várost az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc közelgõ 60. évfordulójára. Nyíregyháza ezzel csat-
lakozik a Megyei Jogú Városok Szövetsége által indított
kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy országszerte
minél több településen emlékezzenek meg az 1956-os
eseményekrõl.

15 ÚJ TÉRFIGYELÕ KAMERA

A napirendi pontok tárgyalásakor a közgyûlés elfogad-
ta, hogy a város újabb 15 pontján létesüljenek térfigyelõ
kamerák. A berendezések többsége a Jósavárosba kerül.
A Garibaldi utcán 2 fix, az Ószõlõ utcán 5 fix, a Korányin
pedig 4 forgó berendezés figyeli majd a történéseket, de
jut a Robinson dombhoz és az Erdei Tornapályához is.
Ezek mellett kamerákat helyeznek a Sóstói útra, a Kossuth
utcára, a Rákóczi utcára, a Vay Ádám körútra, az Egyház
utcára, a Debreceni úti felüljáróra, valamint a Móricz Zsig-
mond utcára is. Közös jellemzõjük, hogy rendszámfelis-
merésre is alkalmasak lesznek.

SZÜKSÉG VAN RÁJUK
Az érintett városrészek képviselõi, Halkóné dr. Ru-

dolf Éva és dr. Horváthné dr. Veisz Katalin támogat-
ják a telepítésüket, mert ugyan kettõ már most is mû-
ködik a Jósavárosban, azonban ezt kevésnek tartják.

Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-DK-EGYÜTT): Ja-
vulnak a statisztikák

– Az, amit ezelõtt 10 évvel, 2006-ban a térfigyelõ
kamerák kihelyezésével elkezdett az önkormányzat,
szerintem jó irány. Azt mindenki tudja és látszik a
bûnügyi statisztikákból, hogy azokon a területeken,
ahol térfigyelõ kamerák üzemelnek, az elkövetett bûn-
cselekmények száma is kevesebb.

Béres Csaba, önkormányzati képviselõ (Jobbik): Szub-
jektív biztonságérzet

– Fontos szerepet töltenek be a bûnmegelõzésben,
de nemcsak a megelõzésben, hanem a legfontosabb
szerepet a felderítésekben játszanak. A Jobbik is fo-
lyamatosan sugallja azt, hogy mindent meg kell tenni
a lakosok szubjektív biztonságérzetének érdekében.
Ez az eszköz pedig ehhez hozzájárul.

MÉLTÓ VENDÉGFOGADÁS

A látogatócentrumra pedig azért van szükség az elõter-
jesztés szerint, mert a vendégek fogadása az állatpark te-
rületére jelenleg körülményesen, korszerûtlen technikai
háttérrel mûködik. Modern információs rendszert alakíta-
nak majd ki, itt kapna helyet egy házi múzeum és állatbe-
mutató, de lenne benne pénzváltó, bankautomata, sõt
kerékpártároló is. A beruházás teljes összköltsége a terve-
zet szerint több mint 380 millió forint, azonban ha nyer a
város, csupán 19 millió forint önerõt igényel a költségve-
tésbõl.

ÓVODA A KÓRHÁZBAN

Döntés született arról is, hogy a Jósa András Oktatókór-
ház területén, a Czuczor Gergely és a Nagyvárad utca
sarkán egy óvoda létesüljön. A létesítmény a kórházi dol-
gozók és a környékbeli gyerekek elhelyezéséhez nyújta-
na segítséget. Az óvoda 3 darab, egyenként 25 fõs cso-
portszobával mûködik majd. A beruházáshoz a város pá-
lyázatot kíván benyújtani, melynek összköltsége 240 mil-
lió forint, ebbõl 90 milliót kell önerõként elõteremteni. Az
intézmény a Tündérkert Keleti Óvodához tartozik majd.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

DIGITÁLIS SEGÉLYHÍVÁS

Az is kiderült, hogy a digitális program részeként kiter-
jesztett jelzõrendszeres házi segítségnyújtást biztosítanak
majd 40 idõs ellátottnál. A tervek szerint a rendszernek
alkalmasnak kell lennie többek között automatikus segély-
hívásra, kihangosított beszédkapcsolatra, vagy akár auto-

JÖNNEK A (VÁROS)KÁRTYÁK!

A képviselõk döntöttek arról is, hogy a Digitális Nem-
zeti Fejlesztési Program részeként újabb fejlesztések va-
lósulhatnak meg a városban, például az intelligens szol-



Díjat Pápai László gépjármûvezetõ kapta, míg az Aranyce-
ruza Díjat Biriné Elek Éva dekoratõr vehette át. A rendkívüli
teljesítményért kiosztható Lipót Díjjal idén Horváth Margit
színésznõt és Kazár Pál zenei vezetõt ismerték el.

Kirják Róbert, a színház  ügyvezetõje elmondta: – Egy
nagyon mozgalmas, de jó és eredményes évadot tudha-
tunk magunk mögött. A Dollárpapa címû elõadás volt az
elsõ nagyszínpadi bemutatónk és rögtön meghívást is ka-
pott a Thália Humorfesztiválra. A másik nagyon fontos idei
produkciónk a Túl zajos magány címû elõadás, amelyre
még vár egy megmérettetés a POSzT versenyprogramján
Pécsett. A kamaraszínpadi mûvek közül a Taurin Trauma

KULTÚRA
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Kiss Krisztina, az egykori nyíregyházi muzsikus, a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola és a Vikár Sándor Zeneisko-
la ifjú reménysége 2010-ben szerezte mesterdiplomáját
a Zeneakadémián, mélyhegedû szakon. Rajong J. S. Bach
muzsikájáért. Most két ösztöndíj támogatásával New York-
ban egy Professzionális Diploma Programot végez a ran-
gos Mannes College of Music nevû intézményben. Taná-
ra Ms Cynthia Phelps, a New York-i filharmonikusok elsõ
brácsása. Életérõl, élményeirõl, terveirõl leveleztünk az
elmúlt hetekben.

–  Milyen kint az élet a hétköznapokon?
– Jól érzem itt magam! Nagyon más és közben ugyan-

olyan. Minden idegen környezetben nehéz a kezdet, aztán
megszokjuk és otthonunkká válik. Nyíregyházán 20 perc alatt
a Jósavárosból fel lehet sétálni a Hõsök teréig, amíg itt 15
perc csak a háztól a metrómegállóig. Észrevettem, hogy két-
szer olyan gyorsan megyek, mint régen. Étkezési szokásom
nagyon sokat változott az utóbbi években. Új kedvencem a
sushi és a vegán ételek. Nagyon szeretünk itthon fõzni, a
magyar ételek pedig mindig is az otthont fogják jelenteni
számomra. Szép lassan próbálom a férjemet bevezetni a
magyar konyha rejtelmeibe. Máris imádja a gulyáslevest! 

– A kollégák, a muzsikusok, na és a közönség? Szenve-
délyesek?

– Sokfélék, ahogy szerintem otthon is. A Mannes-ben a
diákok 43 százaléka külföldi, ez egy nemzetközi csapat,
a világ különbözõ országaiból. Minden diákot biztatnék
arra, hogy ha lehetõsége van rá, utazzon! Segít perspektí-
vát adni, alkalmazkodásra nevel, hogy másokat úgy fo-
gadjunk el, amilyenek. A közönség pedig mindig nagyon
hálás. Szerencsére az iskolával számos alkalmam nyílt a
Lincoln Center különbözõ színpadain fellépni.

NYÍREGYHÁZI MUZSIKUSKÉNT NEW YORKBAN
– Egyáltalán hogyan jut az ember innen, keletrõl egy

ilyen óriási lehetõséghez?
– Két ösztöndíjat nyertem el az elmúlt évben, az iskola

tanulmányi ösztöndíját és egy magyar-amerikai szervezet
ösztöndíját. Ez fedezte az elsõ szemesztert. A második
félév, amely lassan a végéhez közelít, még nincs kifizet-
ve. További ösztöndíjak után kutatok...

– Volt-e szerepe ebben a Tehetségekért Alapítvány-
nak?

– Természetesen. Az alapítvány táboraiban az ország
legjobb tanáraitól tanulhattam. Közvetve szerepe volt az
alapítványnak és Mária (Pálkövi Mária) néninek abban,
hogy nagyokat mertem álmodni. Állandóan szerepléseket
szervezett, így a fellépés a véremmé vált. Természetesen
lényeges szerepet játszott a Vikár Sándor Zeneiskola ki-
váló Piccoli Archi Zenekara, a Kodály Zoltán Általános
Iskola és a világhírû Cantemus Kórus is. A két csapattal
nagyon sok lehetõségem nyílt külföldre utazni gyerekként.
Nyíregyháza és környékérõl nagyon sok kiváló zenész
származik, ami nem véletlen.

– Megérte a dolog a sok munkát és lemondást?
– Ó, nagyon is megérte! Voltak nehéz idõszakok per-

sze. Általános iskolában operaénekesnõ szerettem volna
lenni. Aztán a Zeneakadémiára akartam felvételt nyerni
hegedûsként, végül a brácsa sikerült... és nagyon örülök,
hogy brácsás lettem. Bár szeretek szóló szerepet kapni,
általában jobban élvezem, ha másoknak biztos támaszt
nyújthatok, része lenni az egésznek, kitölteni harmóniá-
val a dallamot, ahogy ezt a brácsa is teszi egy quartettben,
vagy zenekarban. Nagyon fontos tisztában lennünk éle-
tünk igazi céljával, amit sokszor idõbe telik megtalálni.
Az én célom, hogy az emberekkel jót tegyek és örömet
szerezzek nekik. Édesanyám, dr. Fügedi Agáta orvosként
tette ezt, elismert gyógyító és természetgyógyász volt. Én
úgy érzem, ezt a játékommal és legfõképpen a zenével
tudom megteremteni.

Az interjú hosszabban elolvasható a www.nyiregyhaza.hu
oldalon.                                     (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

LEZÁRULT AZ ÉVAD A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZBAN

JÖVÕRE TÖBB KOMÉDIA

A Móricz Zsigmond Színház saját bemutatású fel-
nõtt elõadásai a 2016/2017-es évadban:

NAGYSZÍNPAD
– Déry Tibor–Pós Sándor–Presser Gábor–Adamis

Anna: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról.
Rendezõ: Tasnádi Csaba.

– Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti. Rende-
zõ: Keresztes Attila.

– Michael Frayn: Függöny fel! Rendezõ: Puskás Ti-
vadar.

– Hamvai Kornél: Castel Felice. Rendezõ: Göttinger
Pál.

– Thornton Wilder–Michael Stewart–Jerry Herman:
Hello, Dolly! Rendezõ: Szente Vajk.

KRÚDY KAMARASZÍNPAD
– Borisz Akunyin: Sirály. Rendezõ: Szabó K. István.
– Jimmy Roberts–Joe DiPietro: Ájlávjú... de jó vagy,

légy más! Rendezõ: Olt Tamás.
– Lars von Trier: A fõfõnök. Rendezõ: Koltai M.

Gábor.

Sikeres évadot zárt a Móricz Zsigmond Színház. A bér-
letek száma több mint kétszázzal nõtt, valamint közel
félezer elõadással, 90 ezer nézõvel és számos szakmai,
illetve és közönségsikerrel büszkélkedhet a társulat –
hangzott el a teátrum hétfõi évadzáró ülésén, ahol ezút-
tal a színészek is díjakat és elismeréseket vehettek át.

Tasnádi Csaba, a teátrum korábbi igazgatója, rendezõje a
Színház Örökös Tagja lett, a kollégák elismerését jelentõ
Móricz Díjat pedig Horváth László Attila vehette át, mint
ahogyan a Városi Nívódíjat is õ kapta. A Kelet Színésze Díjat
Horváth Sebestyén Sándor érdemelte ki. Az Aranykalapács

aratott olyan zajos sikert, hogy szeptembertõl még továb-
bi nyolc tájelõadásra kaptunk felkérést.

BIZTOS HÁTTÉR

A teátrum évadzáró ülésén elhangzott, a színház kiegyen-
súlyozott mûködéséért a fenntartó nyíregyházi önkormány-
zat garanciát vállal, továbbá igyekszik mindent megtenni a
jövõbeni fejlesztések érdekében. – Már évek óta folyamat-
ban van, hogy a színház melletti épületegyüttes önkormány-
zati tulajdon legyen. A Kállay-kúria és a HEMO esetében
az ez irányú törekvések sikerrel jártak, még a Toborzó Iro-
da van hátra. Amennyiben itt is eredményre vezetnek a tár-
gyalások, az újabb infrastrukturális lehetõséget jelenthet a
színház számára – fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgár-
mester. A színház által szervezett VIDOR Fesztivál még
színvonalasabbá tétele érdekében pedig megállapodás köt-
tetett a város és a Bige Holding között, amelynek értelmé-
ben a cégcsoport öt éven keresztül évente 30 millió forint-
tal támogatja az eseményt.               (Szerzõ: Piszár Tünde)

Óriási fegyvertény, hogy 2001 óta megszakítás nél-
kül jelen lehet társulatunk egy-egy alkotásával a hatá-
ron inneni és túli magyar teátrumok legnagyobb volu-
menû seregszemléjén. A vidéki színházak közül talán a
legtöbbször, 11. alkalommal mérkõzhetünk a „babéro-
kért” is, amibõl szerencsére többször jutott társulatunk-
nak. Olyan kiváló színészekkel érkeznek „versenytár-
saink” a baranyai megyeszékhelyre, mint Reviczky Gá-
bor, Bodrogi Gyula, Mácsai Pál, Gálffi László vagy Stohl
András. Ivo Krobot cseh rendezõ Hrabal-adaptációja
egy olyan ötvenes éveiben járó emberrõl szól, aki kény-
telen értékes gondolatokat tartalmazó könyveket be-

LESZ-E A POSZT-ON HAB A TORTÁN?

zúzni. Társulatunk két egymást követõ napon, június 9-
én és 10-én is bemutathatja a produkcióját. Közel öt-
venfõs lesz a szabolcsi delegáció, akik mindent meg-
tesznek azért, hogy a megszokott színvonalat kapják az
ottani nézõk. Egy beugrásra is sor kerül, ugyanis a
Mancsinkát alakító kismama Fridrik Noémi helyére
Dézsi Darinka lép. Az maga örömteli esemény, hogy a
szakma és a színházszeretõ közönség figyelmének fó-
kuszába a nyíregyházi színház kerül. Bár ellenkezõ eset-
ben sem lesznek szomorúak, de egy gyönyörû álom
valósulna meg, ha ez tárgyiasult formában is megjelen-
hetne!                                           (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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Hulladékgyûjtô
akció!

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. 2016. június 6-án, hétfôn, a környezetvé-
delmi világnap alkalmából hulladékgyûjtô akciót szervez.
Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korá-
nyi F. u. 3., valamint Kerék u. 1.  sz. alatti Hulladékud-
varokba a különválogatott papír-, mûanyag, üveg-, fém-,
elektronikai hulladékokat és a kiürült italos kartondo-
bozokat, jelképes ajándékot vehetnek át.

Az akció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Környezetvédelmi Alapjának támogatásával való-
sul meg.

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Tel./fax: 42/594-508; 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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Kedden ünnepelte századik születésnapját Bajkó Ka-
rolina, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ el-
látottja, az orosi idõsek otthona lakója. Karolina néni
1916. május 31-én született a régi nagy Magyarorszá-
gon, Ditró helységben. Édesapja ácsmester, édesanyja
cukrász volt. A 7 gyermekes családban harmadikként
született. Az utolsó szülésbe belehalt az édesanyja, at-

tól kezdve egy mostohamama nevelte õket. Német ne-
velõszülõk akarták õt örökbe fogadni, de testvéreit nem
tudta elhagyni. 19 évesen férjhez ment egy asztalos-
mesterhez, 3 gyermekük született. 50 éves boldog há-
zasság után 1985-ben hunyt el párja. Utána átköltözött
Magyarországra a lányához. 2013. május 18-ától lakik
az orosi idõsek otthonában.

100 ÉVES NYÍREGYHÁZI

Rácz Gergõ „Ha lehunyod a szemed” címmel ad élõzene-
karos koncertet június 10-én 19.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központ színháztermében. Közremûködik a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola Glória Gyermekkó-
rusa. Jegyek a helyszínen elõvételben már kaphatóak.

NAGY IMRÉRE EMLÉKEZNEK
A Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szervezete az 1956-os mártír miniszterelnök születésé-
nek 120. és halálának 58. évfordulója alkalmából június
10-én, pénteken 12 órától megemlékezést tart a megye-
háza dísztermében. Az ünnepi köszöntõt Seszták Osz-
kár, a megyei közgyûlés elnöke tartja meg, majd ezt kö-
vetõen a szervezet szavalatokkal, népdalokkal és dr. Sallai
József szervezeti alelnök emlékbeszédével fog tiszteleg-
ni Nagy Imre személye elõtt. A program 13 órától a Nagy
Imre dombormûnél folytatódik, ahol a Nagy Imre Társa-
ság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete közösen
helyez el koszorút a Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság tag-
jaival, köztük Jánosi Katalinnal, Nagy Imre unokájával.

Holmár Zoltán
megyei elnök

A Régészet Napján a Zöld Kerék Alapítvány vezetésével
indult kerékpáros túra az Árpád-kori faluba

KERÉKPÁRTÚRA
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Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
(4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.)

2015. évi közhasznú jelentése

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. kiemelten köz-
hasznú szervezet, tevékenységét az Alapító okiratában, illetve a
közszolgáltatási szerzõdésében foglaltak szerint végezte a 2015-
ös üzleti évben. Közhasznú tevékenységének körébe tartozik az
utánpótlás-nevelés, a BUSZACSA mûködtetése, szabadidõs sport-
események szervezése. A társaság alapcélja, hogy az alapító ön-
kormányzat mûködési területén segítséget nyújtson a helyi test-
nevelési és sporttevékenység támogatásában, a testnevelés és
a sport fejlesztési célkitûzéseinek megvalósításában.

Eredménykimutatás
(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS Közhasznú Vállalkozási Összesen
tevékenység tevékenység

Értékesítés nettó árbevétele 26 395 63 816 90 211
Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
Egyéb bevételek 557 158 4 557 162
Pénzügyi mûveletek bevételei 188 20 208
Rendkívüli bevételek 22 0 22
ÖSSZES BEVÉTEL 583 763 63 840 647 603
Anyagjellegû ráfordítások 289 238 23 550 312 788
Személyi jellegû ráfordítások 277 914 5 303 283 217
Értékcsökkenési leírás 26 032 823 26 855
Egyéb ráfordítások 4 588 1 709 6 297
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 86 86
Rendkívüli ráfordítások 1 097 1 097
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 598 955 31 385 630 340
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY -15 192 32 455 17 263
TÁRGYÉVI EREDMÉNY -15 192 32 369 17 177

Mérleg
(adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök: 123 694
Immateriális javak: 2 771
Tárgyi eszközök: 120 923

B. Forgóeszközök: 199 272
Követelések: 9 835
Pénzeszközök: 189 437

C. Aktív idõbeni elhatárolás 44 062
Eszközök összesen: 367 028

D. Saját tõke: 87 239
Jegyzett tõke: 3 000
Eredménytartalék: 66 291
Lekötött tartalék: 771
Mérleg szerinti eredmény: 17 177

E. Céltartalékok: 0
F. Kötelezettségek: 30 268

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0
Rövid lejáratú kötelezettségek: 30 268

G. Passzív idõbeli elhatárolások: 249 521
Források összesen: 367 028

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2016. 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, fotográfus), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének,
vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének és már önálló mûvészi tevékeny-
séget 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 2017. 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) 2016.
június 13. napjáig lehet benyújtani.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2016. június 13. (hétfô) 16.00 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: 2016. június 13. (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.

FEHÉR
LÁSZLÓ:
ÓRÁRÓL
ÓRÁRA

2013-ban Nyíregy-
háza mások mellett Fe-
hér Lászlónak ítélte
oda az Inczédy György
életmûdíjat a város el-
ismerésének jeléül. Öt-
ven éve már, hogy az
órásmester elindult
édesapja nyomdokain
és a mai napig minden
reggel ugyanazzal a
lelkesedéssel megy
munkába. Szerinte az
órák ketyegése meg-
mutatja a szerkezet tö-
kéletességét. Ezek a
hangok teszik a megbe-
csült és elismert órás-
mester mindennapjait
igazán teljessé. Az el-
múlt öt évtizedben Fe-
hér László az életmûdíj
mellett megkapta a
Magyar Kézmûvesség-
ért díjat és kiérdemelte
az Év órásmestere elis-
merést is. Tervei szerint
választott munkáját
egészen addig végzi
majd, amíg bírja.

A vele készült portrét
a Jeles nyíregyháziak
címû mûsorban láthat-
ják vasárnap 20:30 órá-
tól a Nyíregyházi Tele-
vízióban.

ROMA INTEGRÁCIÓS NAP
Gyere közelebb! – Roma Integrációs Nap június 3-án.

Programok: 14.00–15.00 Kossuth tér: Meglepetés flashmob.
Zenél a Szikes zenekar és a Ham ko Ham. 15.00–17.00
Szabadság tér, VMKK elõtt: Gyere közelebb és játssz ve-
lünk – közös alkotás és játék, gyerekprogramok. Szikes
zenekar és Ham ko Ham mini koncert. 18.00–22.00 Mó-
ricz Kert: Beszélgetés sikeres roma fiatalokkal (Oláh Ger-
gõ énekes, Farkas András, a Zeneakadémia hallgatója).
Somnakaj – dalok egy cigány musicalbõl, sztárokkal a szín-
padon. Parno Graszt – koncert és buli.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

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 2016. június 10.
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 Hivatal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

Munkakör megnevezése: 4 fô közterület-felügyelô.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre, 6 hónap próbaidôvel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô, változó munkarend.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor utca 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltôje által ellátandó feladatok: A Közterület-felügyelet tevékenységi körébe tar-
tozó feladatok ellátása, a Közterület-felügyelet üzemeltetésébe kerülô ügyeleti köz-
pontban ellátandó ügyeleti feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint
a Nyíregyháza MJV Címzetes Fôjegyzôjének 12.714/2013. XIII. számú utasítása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatá-
ról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvôképesség.
– Büntetlen elôélet.
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
– Az I. besorolási osztályban:

Felsôoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsôoktatásban szer-
zett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

– A II. besorolási osztályban:
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelôi vizsga.

– „B” kategóriás jogosítvány.
Elônyt jelent:
– közterület-felügyelôi vagy rendvédelmi munkakörben szerzett gyakorlat,
– városismeret,
– térfigyelô kamerarendszer mûködésének az ismerete,
– rendôrségnél vagy közterület-felügyeletnél mûködô térfigyelô ügyeleti központ-

ban szerzett munkatapasztalat,
– gépjármûvezetôi gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
– megbízhatóság, felelôsségtudat,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,
– problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezôkészség,
– monotóniatûrés,
– gépjármûvezetôi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: a pályázat elbírálását követôen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Me-
nedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erô-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu
címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2016. június 3-ai megjelenés),
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

varoshaza.nyiregyhaza.hu,
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu.
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HÕSÖK NAPJA
Nyíregyházán több helyszínen is megemlékeztek az

I. és a II. világháború áldozatairól. Május utolsó vasár-
napját 1925 óta szentelik a magyar hõsök emlékének.

TÁNCMÛVÉSZETI FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZÁN

Táncmûvészeti Fesztiválnak adott otthont szombaton
Nyíregyháza. A néptáncosok a Pulyabálon a Váci Mihály
Kulturális Központban mérhették össze tudásukat, dél-
után pedig a Kossuth téren léptek közönség elé.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legismertebb gyermek-
és ifjúsági néptánctalálkozóját, a Pulyabált már 30. alka-
lommal tartották meg a nyíregyházi önkormányzat és az
Igrice Néptáncegyüttes közös szervezésében. 31 csoport
750 táncosa mutatta be koreográfiáját.

MINÕSÍTÉSEKET SZEREZHETTEK

A Pulyabál eredményhirdetésén dr. Ulrich Attila alpol-
gármester köszöntötte a táncosokat.

– Úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik õrzik a
hagyományainkat, és a népi kultúrával foglalkoznak, csak
jót tanulhatnak – mondta dr. Ulrich Attila. – A néptánc
edzi a testüket, szellemüket, közben pedig valami olyat
nyújtanak, ami nemcsak számukra és a szüleiknek öröm,
hanem a közönségnek is.

A Pulyabál résztvevõinek ünnepélyes keretek között
átadták a fesztivál minõsítéseit. A néptánccsoportok arany,
ezüst, illetve bronz minõsítéseket kaptak, de a legjobbak-
nak különdíjakat is odaítélt a zsûri. A 2016. évi Pulyabál
Fesztiváldíját a Móra-Garabonciás Táncegyüttes nyerte el.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás után a
Táncmûvészeti Fesztivál zárásaként gálamûsort tartottak.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

A Hõsök napján a nyíregyházi önkormányzat és a
Városvédõ Egyesület közös rendezvényt szervezett. A
megemlékezõk a Hõsök temetõjében, a Hõsök terén
az I. világháborús emlékmûnél, majd az Északi teme-
tõben a II. világháborúban hõsi halált halt nyíregyhá-
zi katonák emlékmûvénél is koszorúzást tartottak.

Az Orosért Közéleti Egyesület az orosi katolikus te-
metõben lévõ Hõsi Emlékmûnél szervezett ünnepséget

Dr. Szabó Géza díszpolgár mondott beszédet
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 5., vasárnap 21.00  Nyíregyhá-
za Spartacus–Hatvan labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Június 3–5., péntek–vasárnap Con-
tinental Aréna, Nõi Röplabda Európa-
liga mérkõzések
Június 5., vasárnap 18.00 Városi Stadi-
on, Nyíregyháza Spartacus–Hatvan
labdarúgó-mérkõzés, utána: bajnok-
avató ünnepség.

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ELISMERÉS
Elismeréseket vehettek át Budapes-

ten azok, akik munkájukkal segítették
a magyar sportot. Az ifjúság testedzé-
se, a diáksport szervezése és az úszás
sportágban kiemelkedõ szakmai tevé-
kenység elismeréseként Kerezsi Endre-
díjat kapott a nyíregyházi Dallos Sán-
dorné, melyet az emberi erõforrások
miniszterétõl, Balog Zoltántól és dr.
Szabó Tünde sportállamtitkártól vehe-
tett át. Gyöngyike évtizedek óta dol-
gozik testnevelõként és úszóedzõként,
kezei alatt több ezer gyerek tanult meg
úszni Nyíregyházán.

EB ARANY
Dr. Szokol Diannát Londonban sem

lehetett legyõzni. A Nyírsenior úszója
azok után, hogy több számban is meg-
nyerte a magyar bajnokságot és meg-
döntötte az országos csúcsokat, most a
Senior Európa-bajnokságon ért elsõként
célba a 800 méteres gyorsúszásban. Ide-
je 9:45:30, és ezzel 23 másodperccel
elõzte meg a második brit és majdnem
egy perccel a harmadik holland úszót.
A nyíregyházi versenyzõ gyõzött 400
méter gyorson is, 200-on pedig máso-
dik lett. (A kontinensbajnokkal az NYTV
Szieszta Plusz címû mûsorában beszél-
getünk pénteken 19.25-tõl.)

WALDLÄUFER FUTÁS
Közös bemelegítéssel indult, koco-

gással és sétával folytatódott, és jó han-
gulatú tombolasorsolással zárult az 5.
Waldläufer futás. Ezúttal is sokan dön-
töttek úgy szombaton délelõtt, hogy
mozgással töltik a napot. Az Erdei Tor-
napályánál több mint ezren gyülekez-
tek, majd közösen teljesítették a 3 kilo-
méteres távot a Sóstói-erdõ legszebb
részein. A szervezõk külön jutalmazták
a legsportosabb iskolákat, illetve vállal-
kozást is, a tombola fõdíja pedig egy
tablet volt. Az eseményen Helebrandt
Máté olimpikon is részt vett.

RANGOS TORNA
A Nyíregyházi Sportcentrum ülõröp-

labda-csapata is részt vett a Szarajevó-
ban rendezett nemzetközi tornán. A csa-
pat az elsõ mérkõzését a világbajnoki 2.
helyezett brazil válogatottal játszotta,
ahol majdnem meglepetést okozott. Ké-
sõbb a mieink kikaptak a német váloga-
tottól és legyõzték a Zágrábot, így a 29-
szeres német bajnok Leverkusennel játsz-
hattak a nyírségiek a 7. helyért. Az el-
vesztett elsõ, majd a megnyert második
szett után a döntõ játszmában 10–5-rõl
fordított a Sportcentrum és ezzel meg-
nyerte a nap legszorosabb mérkõzését.

A hét elejétõl Nyíregyházán készül a nõi
röplabda-válogatott. A csapat péntektõl
Európa-liga mérkõzéseket játszik a meg-
újult sportcsarnokban. Közben a Fatum-
Nyíregyháza bejelentette, három váloga-
tott játékossal is szerzõdést kötött.

A nõi röplabda-válogatott tagjai kedden
vették birtokba elõször a Continental Aré-
nát, a nyíregyházi származású Szakmáry
Gréta pedig megtisztelõnek tartja, hogy õk
avathatják az új sportcsarnokot.

Szintén a szabolcsi megyeszékhelyen
folytatja a válogatott Vacsi Evelin és Szom-
bathelyi Szandra is.

– Amikor a Vasassal néhány hónapja itt
voltam, még nem gondoltam, hogy Nyír-
egyházán játszom majd. Szezon közben
nem foglalkozik az ember átigazolásokkal,
most viszont örömmel vettem a megkere-
sést, és igent mondtam. Tudom, hogy sokat
várnak tõlem a vezetõk és a szurkolók is,
igyekszem megfelelni az elvárásoknak –
mondta Szombathelyi Szandra.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke Jan De Brandt
szövetségi kapitánnyal és a röplabda-válogatott szakmai stábjával egyeztet a szerdai

edzés elõtt

– Az utolsó meccsemet nyíregyháziként
a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban játszottam,
a Continental Arénában pedig elsõként sze-
repelhetek. Nagyon szép lett a létesítmény,
és remélem, jó játékkal emlékezetessé
tesszük az avatót a szurkolók számára –
mondta Szakmáry Gréta.

A nõi válogatott péntektõl vasárnapig há-
rom találkozót játszik az Európa-ligában. A
címvédõ magyar csapat Szlovénia, Görög-
ország és Románia ellen lép pályára. A ke-
ret megfiatalodott, Jan De Brandt szövetségi
kapitány több olyan játékosnak is lehetõsé-
get ad a hétvégén, akik nem voltak ott a leg-
utóbbi EB-n. Leidgeb Noémi is közéjük tar-
tozik, aki bár center, de a válogatottban ütõt
is játszik. Õ tavaly az Újpest játékosa volt,
de bejelentették, a röplabdás a következõ
szezonban a Nyíregyházát erõsíti.

– Néhány poszton forgunk a válogatott-
nál, mivel most több a center mint az ütõ.
Ami a nyíregyházi szerzõdésemet illeti,
nagy tervekkel érkeztem. Már két éve és
tavaly is szeretett volna leigazolni a csa-
pat, és tetszett, hogy ilyen kitartóak, illetve
tetszett a célkitûzés is, hogy az elsõ három-
ban kellene végeznünk. Bízom abban,
hogy ebben segíthetem majd az együttest
– mondta Leidgeb Noémi.

Jan De Brandt szövetségi kapitány Leidgeb Noémi, Szombathelyi Szandra és
Szakmáry Gréta társaságában

Új játékos a nyíregyháziaknál Villám Lil-
la és Kalotai Zsófia is. Az Európa-liga mér-
kõzésekre a jegyek 70 százaléka elõvétel-
ben elkelt. A szervezõk mindenkinek azt
tanácsolják, hogy érdemes online, a szö-
vetség internetes oldalán keresztül belépõ-
ket venni. Az aréna már készen áll a csa-
patok és a szurkolók fogadására.

– Ha csak egy mérkõzésrõl lenne szó,
könnyebb dolgunk lenne, de mivel három
napon át több csapatot kell kiszolgálnunk,
így izgatottan várjuk mi is a hétvégét. A
sportcsarnok, a szervezõbizottság felké-
szült, minden adott ahhoz, hogy egy sike-
res tornával nyissuk meg az Arénát – mond-
ta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje.

MÉRKÕZÉSEK IDÕPONTJA:
Június 3. 16.00 Görögország–Románia
Június 3. 18.30 Magyarország–Szlové-
nia
Június 4. 16.00 Románia–Szlovénia
Június 4. 18.30 Magyarország–Görögor-
szág
Június 5. 17.30 Szlovénia–Görögország
Június 5. 20.00 Magyarország–Románia

KEZDÕDIK – VÁLOGATOTT
MECCSEKKEL NYIT AZ ARÉNA!
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. június 6., 17.00 óra.

Helyszín: Rákóczi u. 23. sz.

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.

páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).

Idõpont: 2016. június 6., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. június 6., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. június 6., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. június 7., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.

ELNÉMULT A PIROS GITÁR...

Egy nyárindító koncertet tervezett a Kaland Old
Rock zenekar a Bencs Villa udvarán a közelmúltban,
azonban az élet átírta a forgatókönyvet...

A zenész öregfiúk csapatának egy tagja, Buss Béla
szólógitáros, bár nagyon készült rá, már csak az égi
páholyból hallgathatta társai koncertjét.

Az esten a Kaland Old Rock zenekar mellett Pillard
William, Gerome, a Szimering Együttes és a Hölgyko-
szorú is fellépett.

A CAFE FREI GELATO NATURALE
NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZETT!

Június 7-én 14 órától a 4 For Dance együttes tagjai
kínálják a fagylaltot a Pék Bisztró elõtt Nyíregyházán,
a Bethlen Gábor utca 2. szám alatt.                         (x)

SZÜNIDÕVÁRÓ GYERMEKNAPRA invitálják az érdeklõ-
dõket június 4-én 10.00–15.00 óra között az Alvégesi Mûve-
lõdési Házba. A színes színpadi programok, bemutatók, kéz-
mûves foglalkozások mellett lehetõség nyílik focis kártyák,
albumok és más gyûjthetõ matricák cseréjére is. A belépés
díjtalan, az asztalfoglalás ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött! Információ: 42/462-400.

IGEHIRDETÉS. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
június 4-5-én fogadja a szlovákiai Léváról érkezõ 50 fõbõl
álló evangélikus küldöttséget. Vezetõjük Martin Riecky lel-
kész, aki június 5-én 10.00 órakor az evangélikus nagytemp-
lomban igehirdetéssel szolgál. A vendégek programjában sze-
repel egyházi intézmények megtekintése, városnézés, sóstói
séta, az állatpark és élményfürdõ, valamint a múzeumfalu-
ban a szlovák hagyományok, értékek megtekintése.

AZ EGÉSZSÉGES LÉTÉRT. A Reuma klub várja az érdeklõ-
dõket június 6-án 14.00 órától „Gyógynövényekkel az egész-
séges létért – Szabó György bükki füvészmester elõadása”
címû filmvetítésre. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B
Megyei Egyesülete, Esély Centrum, Konferenciaterem (Nyír-
egyháza, Tiszavasvári út 41.).

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN. A Nefelejcs Egyesület a
Nemzeti Együttmûködési Alap „Szakmai program” támoga-
tásával 10 alkalomra szóló rendezvénysorozatot indít, május
30. és szeptember 6. között, Gyógyítsunk másképpen cím-
mel. Június 7-én 10.00: „A zene gazdagítja a kedélyt, neme-
síti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt”. Elõ-
adó: Vitkai Éva zeneterapeuta. Helyszín: DE Egészségügyi Kar,
Sóstói út 2. A ép. alagsor 2. terem. A részvétel ingyenes.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYRE várja az érdeklõdõ-
ket június 7-én 19.00 órától a Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társ-
székesegyházba. A mûsort a Nyíregyházi Cantemus Kórus
szolgáltatja. Az adományokat a rejtett cukorbetegség kiszû-
résére és a betegek oktatására fordítják.

AZ „ERÕ A VÁLTOZÁSÉRT” csoport június 10-én 10.00
órától tartja elsõ rendezvényét, Lelki gondok, depresszió, szen-
vedélybetegségek napjainkban címmel az Alvégesi Mûvelõ-
dési Házban. Szakmai segítséget nyújt Lipusz Tünde addik-
tológiai konzultáns hallgató, pedagógiai tanácsadó, gyermek-
és ifjúságvédelmi szakember, valamint Nagy Zsófia addikto-
lógiai konzultáns hallgató, szociálpedagógus. 11.30-kor Titkó
István parókus tart elõadást „Közelebb Istenhez” címmel, majd
ezt követõen a témával kapcsolatos filmet vetítenek le. A prog-
ram keretében ingyenes jogi tanácsadást is kaphatnak a hely-
színre látogatók. A belépés díjtalan!  Információ: 30/683-8595.

FARAGÓ-KIÁLLÍTÁS. Faragó Miklós várja az érdeklõdõ-
ket elsõ nyíregyházi vernisszázsára június 10-én 17.00 órá-

tól a Hotel Centrál konferenciatermébe. A kiállítást megnyit-
ja: Felbermann Endre. Közremûködik: Ilyés Szabó Anna ének-
mesemondó. Láthatók és kaphatók lesznek a legújabb alko-
tásai: olajfestmények, grafikák, kézzel festett porcelán csil-
lagjegy plakettek; illetve bemutatja mûvészeti albumát, mely-
bõl egy személyre szólóan dedikált példányt kisorsolnak a
vásárló közönség között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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NYÍREGYHÁZA „ÕSRÉGI EGYHÁZA”
Városunk legrégibb történetére az 1896 májusában

emelt millenniumi obeliszk emlékeztet a Kálvin téren.
Az emlékoszlop egyik felirata szerint „ezen emléktõl
délnyugotra 46 méter távolságra feküdt a Nyírségnek
1654-ben már megújított s 1873-ban elbontott õsrégi
egyháza, melytõl Nyíregyháza község nevét vette”. A
felirat azt az elsõ városmonográfiákban olvasható ro-
mantikus elképzelést tükrözi, miszerint Nyíregyháza
nevének eredete államalapító királyunk egyházat erõsí-
tõ egyik törvényére vezethetõ vissza, melyben elrendelte,
hogy minden tíz falu építsen egy templomot. E feltevést
azonban oklevelek nem igazolják. A településnév ere-
dete máshol keresendõ, ami viszont bizonyos, hogy
Nyíregyháza elsõ temploma a 13. század második felé-
ben már állt.

Ezt az elsõ templomot Z. Szalay Pál is megörökítésre
méltónak találta azon a monumentális festményén, ame-
lyen a város újratelepítésének fõbb mozzanatait örökí-
tette meg 1930-ban (képünkön a részlet). E templom-
nak eredetileg nem volt tornya, az egyetlen kazettás
deszkamennyezetû hajóhoz keskenyebb, egyenes zá-
ródású dongaboltozatos szentély csatlakozott, melynek
északi falához épült a reformáció ideje alatt lebontott
sekrestye. A templom anyaga túlégetett, mázasnak tûnõ
tégla volt. Ipolyi Arnold leírása alapján a téglák színe
„túlnyomólag zöld, még pedig egy neme a szürkés zöld-

nek, változó erõsebb s halaványabb színezettel; e mel-
lett gyakoriabbak még a sárga és a fekete színûek”. Né-
hány tégladarabon pedig „vegyes, tarka színezet vehe-
tõ észre, például zöld és viola, sárga és vörös, sárga és
zöld”. Az elsõ bejárat a hajó déli oldalán lehetett.

A templomot 1873-ban kicsinysége és rossz állaga miatt
lebontották. Addig azonban sok átalakításon ment keresz-
tül. Román és gótikus részleteirõl leírások és rajzok ma-
radtak fenn, hála Ipolyi Arnoldnak és Rómer Flórisnak,
akik személyesen is megtekintették a templomot.


