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beépítése és a gipszkartonozás.

10

6
RÉGI PROBLÉMÁK... A
közgyûlésen tárgyalták a
nyírszõlõsi kerékpárút
csapadékvíz-elvezetésének problémáját, és egy
tulajdonjogi anomáliát
Örökösföld északi
lakóparkjában.

GASZTRONÓMIA

12
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ERÕS SZPONZOR

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS
Nyolc lista sorrendjét állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság, ennyi lista szerepel majd a május 25-ei európai parlamenti választáson, a szavazólapon. A választópolgárok ezúttal pártokra szavazhatnak. A 2014. május 25-ei európai parlamenti választásokon minden EU tagország állampolgárai megválasztják az õket a következõ öt évben képviselõ összesen
751 EP-képviselõt. Az európai parlamenti választásról szóló
értesítõt már kipostázták a választópolgároknak. Aki nem kapta meg a nyomtatványt, az azt a polgármesteri hivatalban, a
Választási Irodán jelezheti. A Nemzeti Választási Iroda országosan mintegy 8 millió 300 ezer választásra jogosultnak küldött levelet. Nyíregyházán az európai parlamenti választáson 96 ezer választópolgár járulhat az urnákhoz.
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REKORD!
Fotó: Máté János

Sõt, dupla rekord! Megdõlt az egy helyen, egy idõben egy (zumba)koreográfiát táncolók létszámának rekordja (is) Nyíregyházán. De nem csak ettõl lesz emlékezetes
a múlt pénteki, már hagyományos, harmadszorra rendezett Helló Nyíregyháza! címû
turisztikai idénynyitó. A Mosoly Napján közel 46 ezren köszöntek, s valóban felpezsdült a belváros az egész napos programra látogató sokaságtól. (Részletek a 8-9.
oldalon.)

ELKEZDÕDÖTT A SÓSTÓI SÉTÁNY ÉPÍTÉSE
Elkezdték a Sóstói-tó körüli sétány építését. A városlakók
tavaly döntöttek arról, hogy térkõvel és egy rekortán futópályával vegyék körbe a tó körüli sétányt. A munkálatok már megkezdõdtek, a beruházás elsõ üteme várhatóan a hónap végére elkészül. A fejlesztés része a mintegy
kétmilliárd forintos komplex sóstói beruházásnak.
Egy évvel ezelõtt a városlakók dönthették el, hogy milyen borítást kapjon a Sóstói-tó körüli sétány. Két hétig
voksolhattak a nyíregyháziak, akik három változat közül
választhatták ki a nekik tetszõt. A terveket a Kossuth téren
be is mutatták akkor, a gyõztes térkõ és rekortán burkolat
mellett lehetõség volt arra is, hogy a két méter széles térkõ mellett egy méter széles fa burkolata legyen a sétánynak, de választhatták volna azt is, hogy három méter széles kavicságy legyen a tó környékén.

Dr. Podlovics Roland projektvezetõ kedden az építési
területen mutatta meg a sajtó képviselõinek a két ütemben megvalósuló, tó környéki sétány kialakításának munkálatait. Ismertette: a fejlesztés része a mintegy kétmilliárd forintos komplex sóstói beruházásnak. Ahogy arról már
több alkalommal is írtunk, a Sóstó fejlesztését célzó 2,1
milliárdos, 100 százalékban támogatott fejlesztés hatására Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célt jelent az eltérõ célcsoportok
számára is.
A fejlesztés tartalmi elemei között szerepel – többek
között még – a múzeumfalu mellett egy helyi pálinkákat
ismertetõ, bemutató fõzõ és hozzá kapcsolódó rendezvényterem építése. Megújulnak az utak és a sétányok,
virágágyakkal, virágdézsákkal lesz komfortosabb a kör-

nyék. A sétány mentén vendéglátó-egységek, kávézók
sorakoznak majd.
Ha már van remek gyógyvíz, akkor fontos az egyedi
gyógyászati profil kialakítása, így az élményfürdõ funkciója a gyógyvízre, gyógyellátásra hangsúlyt fektetve bõvül.
Az épület bõvítésével komplex gyógyászati kezelõk jönnek létre. A fejlesztés érinti az állatparkot is, ahol megjelenik az Andok élõvilága és egy dél-amerikai kifutó is elkészül.
A most elkezdett beruházással a tó körüli sétány futósávval és gyalogsétánnyal bõvül. De már a húsvéti ünnepek elõtt elindult a fejlesztés. A nyári parkolási gondok
enyhítésére az állatpark és a parkfürdõ mellett új parkolókat építenek. Ezeknek egy részét, bár még ideiglenes mûszaki tartalommal, de már az ünnepek alatt is használhatták az autósok. / Folytatás a 2. oldalon.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

ÁPRILIS 25., PÉNTEK

ÁPRILIS 26., SZOMBAT

EGÉSZSÉGNAP

HÁRY JÁNOS A KODÁLYBAN

Egészség- és sportnapot rendeztek a
Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben. A nyírszõlõsi gyerekek
sportoltak, egészséges ételeket kóstoltak és szûrõvizsgálatokon vettek részt.
A program célja, hogy felhívják a tanulók figyelmét az egészséges életmódra.

A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar elõadásában Kodály: Háry Jánosának részleteit hallhatták az érdeklõdõk a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Az est folyamán Bakó Levente
vezényelt. Számos ismert mûvész mellett
közremûködött a Cantemus kórus is.

ÁPRILIS 26., SZOMBAT

ÁPRILIS 26., SZOMBAT

ANYÁK NAPJÁRA

BALLAGÁS 2014.

A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület és a Nyíregyházi Babaklub rendezvényén az édesanyákról emlékeztek meg. A találkozón
szó volt gyermekneveléssel kapcsolatos
szemléletmódokról, tanácsokkal szolgáltak gyakorló anyukáknak.

A város számos intézményében több
száz végzõs búcsúzik iskolájától a napokban, akik majd érettségi vizsgán adnak
számot tudásukról. Szombaton a Zrínyi
Ilona Gimnázium és Kollégiumban ballagási ünnepségen köszönték meg a végzõsök az elmúlt éveket tanáraiknak.

ÁPRILIS 26., SZOMBAT

ÁPRILIS 28., HÉTFÕ

MOTOROS VÉRADÁS

AZ ELNÖKSÉG AJÁNLÁSÁVAL

7. alkalommal rendezték meg a motoros véradást a múzeumfaluban, ahová
több mint 2200 motoros gurult ki. A gyülekezõt a Kossuth téren tartották, innen
indult el a konvoj. A véradás mellett, melyen 700-an vettek részt, színes programok várták a résztvevõket.

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. meghívására itt tartotta ülését a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Elnöksége, akik
megismerkedtek a gyógyszolgáltatási kínálattal, valamint a terület turisztikai attrakcióival. Az elnökség ajánlást tesz tagjai felé a turisztikai lehetõségekrõl.

VÁLTOZIK A SÉTÁLÁSI REND
A TÓ KÖRÜL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Elsõ lépésben a két tó közötti sétányrendszert kezdik el átalakítani a tófürdõ bejáratától egészen a két tó keleti partjáig. A
szakaszt csak lezárással tudják megépíteni, ezért táblákkal jelzik a kerülési útvonalakat. A munkálatok miatt folyamatos a
teherautó-forgalom is – ezért akár balesetveszélyes is lehet –, emiatt kérik a lakosságot arra, hogy ne ezt az útvonalat használják.
Dr. Podlovics Roland projektvezetõ arról is tájékoztatott, hogy a tervek szerint
május huszadikáig ezzel a szakasszal teljes egészében elkészülnek, utána kezdik
el a csónakázótó északi sétányrendszerének kiépítését. Az a szakasz – várhatóan –
június elejéig lesz elzárva a forgalom elõl.
Május huszadikáig ideiglenes közlekedési rendszer lép életbe. A kivitelezõ megnyitott egy utat az Igrice csatorna fölött,
amelyen keresztül a Sóstóra érkezõk a sziget irányába meg tudják kerülni a tavat.
A felújítással a tó körüli és a központi
sétányrendszeren 5800 négyzetméter térkõ burkolatot raknak le. Nemcsak a sétányok változnak meg azonban Sóstón, hanem új padokat, kandelábereket és

PARKOLÁSI REND
VÁLTOZÁSA
ÁPRILIS 29., KEDD

ÁPRILIS 29., KEDD

EZÜSTÉRMES A VASVÁRI

KICSERÉLTÉK A PADOKAT

Három napon keresztül, két miskolci
helyszínen rendezték meg a Röplabda
Diákolimpia V. korcsoportos országos
döntõ küzdelmeit, melyen a nyíregyházi lányok sikeresen szerepeltek. A döntõben második helyen végzett a Vasvári
Pál Gimnázium leány röplabdacsapata.

Megújultak a Kossuth téri padok is. A
régi ülõalkalmatosságok már annyira
tönkrementek, hogy rendkívül balesetveszélyesek voltak, ezért a városüzemeltetés a teljes felújítása mellett döntött. A
beruházás a Posta köztõl a Hõsök teréig
átnyúló fix padozat cseréjét érinti.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014.
május 1-je és 4-e között ingyenes lesz
a megállás a társaság által üzemeltetett fizetõparkolókban. Május 10-én,
szombaton a pénteki munkanapnak
megfelelõen, 8.00 és 17.00 óra között minden parkolóban fizetni kell.
A parkolási ügyfélszolgálat május 10én a pénteki nyitva tartás szerint,
7.30–13.00 óráig várja az ügyfeleket.

szemetesedényeket is elhelyeznek. A régi,
elöregedett és a vandálok által rendszeresen megrongált filagóriák is újak lesznek,
a tófürdõ város felõli sétányának lezárásaként pedig egy közel száz négyzetméteres
napozóteraszt is kialakítanak a stégek egyidejû felújítása mellett.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Május 1-jén és 2-án a NYÍRVV Nonprofit Kft. valamennyi ügyfélszolgálata
zárva tart. Május 10-én a pénteki nyitva tartás szerint, 8.00–12.00 óráig várják az ügyfeleket a telephelyükön (Tüzér u. 2–4.). A parkolási ügyfélszolgálat
(Hõsök tere 9.) 7.30–13.00 óráig tart
nyitva. Az ügyfélfogadási szünet alatt
bejelentéseiket, észrevételeiket az alábbi elérhetõségeken tehetik meg: fax: 42/
548-461; e-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu; levelezési cím: 4403
Nyíregyháza, Pf. 14.

LEZÁRJÁK A VASÚTI ÁTJÁRÓT
A MÁV Zrt. baleset-megelõzési és baleset-elhárítási
munkákat végez Sóstóhegyen, az Igrice utcai vasúti átjárónál május 7-én 5.00 órától május 9-én 21.00 óráig. A
munkálatok ideje alatt teljes pályazárra kell számítania
az arra közlekedõknek. Kérik a lakosságot, lehetõség szerint kerüljék el ezt az útszakaszt a megjelölt idõpontban.
2
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SZÜNETEL AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
A Polgármesteri Hivatalban május 2-án (pénteken) az ügyfélfogadás
szünetel.
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PÉNZÜGYI ALAPISMERETEKET A FIATALOKNAK? O.K.!
Az országban elsõ vidéki központként Nyíregyházán kezdi meg mûködését az OTP Fáy András Alapítvány Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontjának intézménye. A megyeszékhelyen saját oktatói csapat dolgozik majd azon, hogy
a város, a megye és a régió fiataljai a hétköznapokban is hasznosítható tudást szerezzenek a mindennapi pénzügyekkel kapcsolatban.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Az O.K. Központ Budapesten 2012 õszén nyitotta meg
kapuit, képzésein eddig közel 10 ezer diák vett részt. Az
intézmény oktatási módszerének középpontjában a szórakoztatva tanítás áll, a fiatalok úgy sajátíthatják el a pénzügyi ismereteket, hogy közben pozitív élményeket szerezhetnek, játszhatnak, és a hallottakat rögtön a gyakorlatban is alkalmazhatják. Az országban elsõ vidéki központként Nyíregyházán kezdi meg munkáját az intézmény.
Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvivõje elmondta, céljuk, hogy minél több nyíregyházi fiatalt és gyereket az általános iskola második osztályától
egészen a középiskola negyedik osztályáig megtanítsanak
a pénzzel bánni. Tehát minden alapvetõ gazdasági ismeretet ingyen szeretnének átadni, amelyekre egy XXI. századi embernek már szüksége van.

régióba is eljuttassák. Az itt élõ fiatalok számára kiemelten fontos, hogy megtanulják, hogyan lehet kicsibõl is sokat kihozni, a hátrányból elõnyt kovácsolni, és a hiányok
helyett a meglévõ potenciális lehetõségeket észrevenni és
kihasználni, vagyis éberen, jövõtudatosan élni, tervezni.
Kokas Attiláné, az OTP Bank Nyíregyházi Fiókjának
igazgatója arról tájékoztatott, hogy az OTP Fáy András
Alapítvány irodája a Takarékpalotában kap helyet. Öt fiatal nyíregyházi trénert választottak ki pályázat útján, õk
látogatnak el a középiskolákba, és ott tartják meg a nemzetközileg is elismert módszerrel, valamint technikai háttérrel mûködõ képzéseket és tréningeket.

EGYEDI MÓDSZERTAN, SAJÁT TANANYAG

NYÍREGYHÁZA BEFOGADÓ, TÁMOGATÓ

A nyíregyházi iroda azzal a céllal jött létre, hogy az
egyedi módszertanra és saját kidolgozású tananyagra alapozott oktatási modulokat ebbe a dinamikusan fejlõdõ

Nyíregyháza és az OTP Fáy András Alapítvány, illetve
az O.K. Központ kapcsolata már nem új keletû, a városvezetés nagyon befogadó és támogató. Az intézmény tré-

A városvezetést Kósa Tímea alpolgármester képviselte

nerei tavaly nagy sikerrel mutatták be programjaikat a
Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulóinak. Az intézmény
nemcsak az oktatóközpont egyik partneriskolája, de több
más középiskolával együtt részt vett az alapítvány Könyvhullám Akció elnevezésû könyvtárfejlesztési programjában is. Emellett a tavalyi évben az alapítvány nyári táborában szintén számos helyi diák vendégeskedett.
Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta:
minden embernek meg kell hoznia olyan döntéseket, amelyek évtizedekre meghatározhatják akár az egyéni, akár a
családja jövõjét. Ezért nagyon fontos, hogy a nyíregyházi,
megyebeli fiatalok minél több pénzügyi-gazdasági ismerettel bírjanak és olyan jó döntéseket hozzanak, amelyek
segítségével megvalósíthatják céljaikat.
Az O.K. Központ szeretettel várja az érdeklõdõ iskolákat, diákokat, pedagógusokat, nemcsak Nyíregyházáról,
hanem a környezõ településekrõl is. Az oktatásról további információkat a www.okkozpont.hu oldalon találhatnak az érdeklõdõk.

SZERKEZETKÉSZ A TÖMBKÓRHÁZ PROJEKT HÁROM ÉPÜLETE
Szerkezetkész állapotba került a Tömbkórház
mindhárom tömbje, így megkezdõdtek a belsõ szigetelések, a nyílászárók beépítése és a gipszkartonozás. A leghamarabb az onkológiai tömb átadását tervezik a szakemberek, elõreláthatóan idén õszre.
Egy hónappal ezelõtt tartották a Tömbkórház bokrétaavató ünnepségét, elkészült az épületegyüttes legmagasabb pontja, mostanra újabb jelentõs elõrelépés történt.
Gõzerõvel folynak a szárazépítési munkálatok. Elkezdõdtek a szigetelések, a nyílászárók beszerelése és a gipszkarton falak felállítása. Már jól látszanak a leendõ folyosók és betegszobák is.
Kun József, a projektiroda vezetõje arról számolt be,
hogy a projekt nagyjából 30–35 százalékos készültségben van mind pénzügyi, mind pedig mûszaki tartalmát
illetõen. A legnagyobb hangsúlyt az onkológiai épületre

kell helyezni, ami a szülészet és a felnõtt rehabilitációs
osztályok között helyezkedik majd el. Azt kell leghamarabb átadni a gyógyítómunka zavartalansága érdekében.

Azt is megtudtuk: mostanra a másik két épület is szerkezetkész állapotba került. Jelenleg a szív- és érrendszeri
tömb aljzatbetonozása zajlik, a gyerektömb tetején pedig
már lezárult a helikopter-leszálló vasbeton alapjának az
elkészítése. A 14 és fél milliárd forintos Tömbkórház projekt keretében 3 épületegyüttes létesül összesen 27 ezer
négyzetméteren. Ezekben új otthont kap az onkológia, a
szív- és érrendszeri betegségekkel küzdõ részleg, valamint
a gyerekosztály. A projekt befejezésének várható idõpontja
2014 tele. A Tömbkórház projekttel szorosan összefügg
az új Rehabilitációs Központ építése, a kivitelezõi szerzõdéskötést május közepére ígérik a szakemberek. A pályázat során új épületet építenek és a régit is felújítják. Az
osztály az építkezés ideje alatt másik helyszínre kerül,
melyrõl további tájékoztatást adnak a szakemberek.
A projekttel kapcsolatban május közepén lakossági fórumot tartanak, s az olvasók kérdéseit, észrevételeit az
info@nyiregyhazitv.hu e-mail címre várjuk.
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MEGSZENTELTÉK A TEMPLOMOT
Örökösföldön három év alatt épült fel a nyíregyháza–örökösföldi görög katolikus egyházközség
temploma, melyet a hét végén szenteltek fel. A templom különlegessége, hogy oltárában a szentté avatott II. János Pál ereklyéjét helyezték el, az udvarán
pedig a lengyel pápa szülõvárosából származó fát
ültettek.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Már pénteken, egy nappal a templom szentelése elõtt
ünnepeltek a görög katolikusok Örökösföldön. A megyés
püspök Rómából hozott egy különleges ajándékot a templomnak, ezt helyezték el az oltárában. Kocsis Fülöp egy
II. János Pál pápától származó ereklyét kért a Vatikántól,
amit kivételesen kaptak meg a nyíregyházi görög katolikusok.
Szabó Tamás paróchus elmondta, az örökösföldi templom alapkövét II. János Pál pápa 2011. április 30-án tartott
boldoggá avatásával egy idõben helyezték el és a szentelés most egybeesik az egykori egyházfõ szentté avatásának idõpontjával.

házközség. A szelencébe zárt ereklyét Kocsis Fülöp püspök hozta el Rómából és helyezte el a péntek esti körmenet és vecsernye után az imaházban.
A szombati templomszentelés után, vasárnap az imaház kertjében elültetették II. János Pál pápa emlékfáját,
amelyet lengyelországi szülõfalujából, a Krakkó melletti Wadowicébõl hoztak. A tervek között szerepel,
hogy az imaház körül, az egykori pápa tölgyfája mellett
egy „szent kertet” szeretnének kialakítani, a szentekkel kapcsolatos fákat ültetik majd oda. Továbbá létesítenek egy „élet kertjét” is, ahol a gyermekeiket megkeresztelõ szülõknek ajánlják fel, hogy fát ültethetnek utódaik tiszteletére.
A 300 személyes nyíregyháza–örökösföldi görög katolikus templom Kulcsár Attila nyíregyházi építész tervei
alapján épült, a bizánci liturgikus elõírásoknak megfelelõen. A 140 millió forint építési költség kétharmada álla-

ÚJÉLETFA-LIGET

II. JÁNOS PÁL EMLÉKEK
II. János Pál pápa tiszteletére, aki 1978. október 16-ától
2005. április 2-án bekövetkezett haláláig volt a katolikus
egyház vezetõje, az új templom oltárában szent ereklyét
helyeztek el, amelyet a Vatikán Hittani Kongregációjától
kapott a nyíregyháza–örökösföldi görög katolikus egy-
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mi és egyházmegyei támogatás volt, míg egyharmada a
hívek adománya.

Szombaton bizánci rítus szerint szentelte fel a templomot Kocsis Fülöp megyés püspök

Nemrégiben Nyíregyháza önkormányzata is elindította – városszépítõ programja részeként – az Újéletfaliget „betelepítését”. Elültették az elsõ újéletfát az Alkotás utcai játszótér mellett kialakított területen. Ezzel
egy régi hagyományt elevenítenek fel. Az akcióban a
gyermekük születése alkalmából pályázó szülõknek egy
hosszú életû hársfacsemetét ajándékoz az önkormányzat. Minden csemete elé kihelyeznek majd egy kis táblát is az újszülött nevével és születési dátumával. Az
elsõ turnusban az idei év január 1. és június 30. között
született gyerekek szülei pályázhatnak.

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

EURÓPAI VÁROSVEZETÕKET FOGADTUNK INGYENES SZÛRÉSEK

Nyíregyháza adott otthont az Európai Közepes Méretû Városok Együttmûködési Hálózat tavaszi ülésének. A nemzetközi konferencia témája az Európai Unió
2014–2020-as költségvetésének hatásai a közepes
méretû városokra, valamint az önkormányzatok mozgásterei és lehetõségei volt.
Az uniós pályázatok nagy lehetõséget jelentenek az európai városok számára, az viszont, hogy a forrásokat hogyan tudják kihasználni, az önkormányzatokon múlik. Ezt
mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az
Európai Közepes Méretû Városok Együttmûködési Hálózat
tavaszi ülésének konferenciája elõtti sajtótájékoztatón. A
polgármester szerint hiteles információkra és jó tervezésre
van szükség az uniós pályázati források segítségével történõ fejlesztésekhez, ezért fontos, hogy az európai városok
rendszeresen megosszák egymással tapasztalataikat.
1995-ben alakult meg az Európai Közepes Méretû Vá-

rosok Együttmûködési Hálózata, amelynek Nyíregyháza
mellett még két magyar város, Székesfehérvár és Nagykanizsa is a tagja. A 12 európai ország 34 városával mûködõ hálózat félévente tart ülést. A tavaszi, nyíregyházi ülés
témája az Európai Unió 2014–2020-as költségvetésének
hatásai a közepes méretû városokra, valamint az önkormányzatok mozgásterei és lehetõségei volt. A városhálózat elnöke, az ausztriai St. Pölten polgármestere szerint a
téma kiemelten fontos az európai városok számára.
– Nagyon fontos, hogy az uniós pályázatok lehetõségeirõl és megvalósításáról az európai városok megosszák egymással tapasztalataikat – mondta Mag. Matthias Stadler. –
A városok közötti együttmûködés azért is elengedhetetlen, mert számos olyan pályázatot írnak ki, amelyhez három-négy város összefogására van szükség. A következõ
uniós ciklus Magyarország számára azért fontos, mert 3
milliárd euró áll a magyarországi projektek rendelkezésére.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta: Nyíregyházán jelenleg 25 európai uniós pályázatot
valósítanak meg, 6 pályázat lezárása zajlik, 6 pályázat
pedig bírálat alatt áll. A most zajló pályázatok összértéke
több mint 28 milliárd forint, amelyek támogatási intenzitása 85 százalék.
A Nyíregyházán megtartott nemzetközi konferencián a
résztvevõk elõadásokat hallhattak az EU várospolitikájáról, az önkormányzati együttmûködési lehetõségekrõl,
valamint a 2014 és 2020 közötti tervezési idõszak térségi
és városfejlesztési eszközeirõl.

Ingyenes egészségügyi szûrõnapot szervezett a Lions
Nap keretein belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Oktatókórház, valamint az Elsõ Nyíregyházi Lions Club.
Vérnyomás- és vércukormérés, szemfenék-vizsgálat,
diabetológiai tanácsadás. Többek között ezekkel a szûrõvizsgálatokkal is várta a városlakókat az Elsõ Nyíregyházi
Lions Club, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Oktatókórház. Ötödik alkalommal rendezték meg az ingyenes vizsgálatokat annak érdekében, hogy
a városlakók jobban odafigyeljenek egészségükre.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere elmondta, hogy a rendezvénnyel egy idõben
zajló HELLÓ Nyíregyháza! mottója: A mosoly napja, de
mosoly csak akkor van, ha egészség is van, amit védeni
kell.
A vizsgálatok segítségével idõben felfedezhetõek a késõbb veszélyt jelentõ betegségek. Dr. Adorján Gusztáv,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Oktatókórház fõigazgató-helyettese azt mondta, a megelõzés, a prevenció minden orvos számára nagyon fontos. Hozzátette,
minden olyan civil kezdeményezést szívesen támogatnak,
amelyekkel közelebb tudnak jutni a lakosokhoz.
Ugyanezen a napon, csakúgy mint országszerte negyven szûrõállomáson, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Oktatókórház két intézményében, Nyíregyházán és Mátészalkán is meghosszabbított nyitva tartással várták elsõsorban azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket, akik behívót kaptak a térítésmentes emlõszûrésre. A
szûrések éjszakája kampány a szûréseken való részvétel
fontosságára kívánta felhívni a figyelmet.
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NAPRÓL NAPRA

HÍREK

RÉGI PROBLÉMÁK IS A TESTÜLET ELÕTT
Az áprilisi közgyûlésen döntöttek a labdarúgás középtávú, átgondolt szponzori támogatásáról és a nagyrendezvényekrõl. Tárgyalták a Nyíregyháza–Nyírszõlõs között megvalósult kerékpárút csapadékvíz-elvezetésének problémáját, és egy 19 évvel ezelõtt kezdõdött tulajdonjogi anomáliát, mely a mai napig megkeseríti az Örökösföld északi lakóparkjában élõk mindennapjait.
Szerzõ: Sipos Marianna, Erdõs József
Kitüntetések átadásával kezdõdött Nyíregyháza áprilisi
közgyûlése. Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek
Ferenc-díjat vehetett át Cidor Mihály, nyugalmazott rendõr
alezredes, polgárõrvezetõ, a Város Sportjáért járó Kovács
(Bütyök) József-díjat pedig Hadobás István, a Kölcsey Ferenc Gimnázium testnevelõ tanára, kézilabdaedzõ kapta.
A két közgyûlés között történt eseményeket felsorakoztató napirendhez kapcsolódva merült fel kérdésként a Búza
utcai kerékpárút problematikája. Jeszenszki András (MSZP)
a városlakók panaszaira hivatkozva kérdezte a városvezetést, hogy a Búza utcai kerékpárút ebben, az úttest szélére felfestett formában marad-e? Hagymási Gyula, pályázatkezelési referatúra-vezetõ válaszában azt hangsúlyozta, hogy az említett problémával kapcsolatban már tartottak helyszíni szemlét közlekedési szakemberekkel, akik
szakmai érvekkel támasztották alá, hogy ez a kerékpárútszakasz ebben a formában megfelel az elõírásoknak. Hozzátette: ez az útszakasz egy fontos része volt a városi kerékpárút-hálózatnak.

REÁLIS VOLT AZ ADÓBEVÉTEL
Elfogadták a város 2013-as évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló elõterjesztést. A napirend
tárgyalása során elhangzott: az önkormányzatok életében
a legjelentõsebb változást 2013. évben az jelentette, hogy
a korábban ellátott feladatok jelentõs része az államhoz
került. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen történt, az intézmények mûködése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a város megtartotta fizetõképességét. Az elmúlt évben a helyi
adóbevételekbõl 7 milliárd 893 millió forintot irányoztak
elõ, ebbõl 7 milliárd 717 millió forint teljesült. Az iparûzési adó befizetése hasonló képet mutat, ott a módosított
5 milliárd 830 millió forintos elõirányzatnak a 96 százaléka teljesült, mintegy 5 milliárd 619 millió forintot fizettek
be a vállalkozások.

VISSZAHÍVÁS ETIKÁTLAN
MAGATARTÁS MIATT
Két, nem képviselõ bizottsági tag visszahívásáról is döntöttek a városatyák. A szocialisták delegáltjait: a Pénzügyi
Bizottságból Dévényi Józsefet, a Köznevelési, Kulturális
és Sport Bizottságból Aranyos Gábort azért javasolta visszahívásra dr. Kovács Ferenc polgármester, mert az önkormányzati munkában való részvételhez méltatlan viselkedést tanúsítottak azzal, hogy a lap impresszumának tanúsága szerint írói és szerkesztõi voltak az MSZP által, a
kampány során kiadott mocskolódó idõszaki kiadványának. Ebben a városvezetésrõl, az önkormányzati cégek
vezetõirõl jelentek meg olyan személyeskedõ, rágalmazó
írások, melyek valótlanságokra épültek. Az elõterjesztés
ellen kifogással élt Nagy László, az MSZP frakcióvezetõje, aki úgy véli, hogy ez nem jogszerû. Hozzátette: egy
másik politikai kiadvány is jelent meg hasonló tartalommal, mely ellen a szocialisták jogorvoslati kérelemmel is
éltek. Dr. Adorján Gusztáv FIDESZ-KDNP frakcióvezetõ
azt nyomatékosította, hogy ez a döntés legyen mindenki
számára intõ példa, aki hasonló eszközökkel él. Dr. Kovács Ferenc a vita zárásaként elmondta, hogy pártállástól
függetlenül fog eljárni a jövõben is azokkal szemben, akik
gyûlölködõ, személyeskedõ, lejárató tartalmú szennylap
megjelenését segítik elõ. A megüresedett biztossági he6
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lyekre – természetesen – a szocialisták delegálhatnak külsõs bizottsági tagot.

TÁMOGATÁS SZIGORÚ FELTÉTELEKKEL
Nyíregyháza képviselõ-testülete hosszas vita után fogadta el azt a szakmailag elõkészített, teljesítményhez
kötött megállapodást, mely a nyíregyházi futball támogatását teszi lehetõvé. /Részletek a 14. oldalon.

polgármester hozzátette, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül, ezzel együtt már több mint 110 kamera pásztázza majd a közterületeket.

A VÁROS NAGYRENDEZVÉNYEI

Döntés-elõkészítõ munka folyik Nyíregyháza közösségi közlekedésének optimalizálásáról. Az errõl készült szóbeli tájékoztatót a „Városi és elõvárosi közösségi közlekedés Nyíregyházán” tervezõ konzorcium képviselõi
mutatták be a testületnek. Nyugat-európai példák alapján
készült el a koncepciótervezet, hiszen az országban még
nincs olyan Nyíregyháza méretû város, melyben az elképzelések mindegyike megvalósult volna – hangzott el.

Kérdés és hozzászólás nélkül fogadta el a közgyûlés
Nyíregyháza 2014. évi idegenforgalmi és városmarketing
szempontból jelentõs nagyrendezvények támogatásáról és
tartalmi elemeirõl szóló elõterjesztést. A megyeszékhely
költségvetésében 40 millió forintot határoztak meg 11,
idegenforgalmi szempontból is jelentõs nagyrendezvény
színvonalas megvalósítására, melynél figyelembe vették
a programtervek szakmai megalapozottságát, s az elõzõ
évek tapasztalatait is. Ennek alapján, az alábbi nagyrendezvények lebonyolítását tervezik: HELLÓ Nyíregyháza!
(április 25-én nagy sikerrel lezajlott, ld. 8-9. oldal), Városnapi programsorozat, Gyermeknap – Ezer Lámpás, Múzeumok éjszakája, Cantemus Kórusfesztivál, Sunshine születésnap, Tirpák Fesztivál, Krúdy Napok, Ovis Karácsony,
Retro fesztivál, Évbúcsúztató rendezvények.

EGY ÚJABB RÉGI PROBLÉMA

1995-TÕL HÚZÓDÓ PROBLÉMA

Napirendre került a Nyíregyháza–Nyírszõlõs közötti
kerékpárút csapadékvíz-elvezetésének problémája is. Bár
már befejezõdött a kerékpárút építése, de végleges forgalomba helyezésére, valamint a projekt lezárására 2011
óta nem kerülhetett sor. Kósa Tímea alpolgármester a kialakult problémáról elmondta: gyökerei oda nyúlnak
vissza, hogy a közbeszerzés 2010 elõtt úgy lett kiírva, hogy
nem állt még rendelkezésre a csapadékvíz-elvezetés terve, így ezt késõbb kellett elkészíteni. Nehezítette a helyzetet az, hogy a kivitelezés során elvégzett beméréskor
derült ki, hogy az árkok nyomvonalában húzódó középfeszültségû földkábel olyan mértékben közelítené meg az
árok szelvényét, amely annak biztonságos fenntartását
veszélyeztetné. A kialakult helyzet halaszthatatlanná tette a mielõbbi kárenyhítést, még ha ez nagyobb áldozatot
igénylõ költségráfordítással is jár. Szakemberek különbözõ vízelvezetõ rendszerek kialakítására tettek javaslatot.

Az utolsó napirendek egyikeként tárgyalta a képviselõtestület az Örökösföld északi területén lévõ lakópark több
mint 200 lakójától érkezett beadványt, melyben azt kérik:
az önkormányzat vegye át a településrész úthálózatának
kezelését. A napirend tárgyalásánál elhangzott: a történet
1995 augusztusában kezdõdött, amikor a város a Pazonyi
út és a Szalag utca közötti területet belterületbe csatolja.
A becsatolandó területbõl 14 hektár egy kft. tulajdonában
volt, melyet építési telekként értékesített a gazdasági társaság. Ekkor a cég vállalta, hogy a kiosztással keletkezõ
közterületeket és útterületeket térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja. A víz, villany, közvilágítás,
szennyvíz közmûvek és szilárd burkolatú út megépítését
pedig önerõbõl, illetve a leendõ telektulajdonosok által
finanszírozva, önkormányzati forrás, támogatás igénybe
vétele nélkül vállalta. A gazdasági társaság azonban azóta sem építette meg a szilárd burkolatú utakat, és a közterületeket sem adta át az önkormányzatnak, ezek rendezetlensége viszont megnehezíti az ott élõk mindennapjait, ezért fordultak az önkormányzathoz. A közgyûlésen
Nyíregyháza jelenlegi fõépítésze, Veres István elsõ kézbõl tájékoztatta a képviselõket a közel két évtizede fennálló problémáról, hiszen 1995-ben ez volt az az ügy, ami
miatt lemondott akkori városfejlesztési irodavezetõi tisztségérõl, mert már akkor látható volt, hogy a kft. nem fogja
teljesíteni a szerzõdésben vállaltakat. Kósa Tímea alpolgármester hozzászólásában arra világított rá, hogy ebben
az esetben nemcsak az önkormányzat szándéka a mérvadó, hanem, hogy a jelenleg érvényben lévõ megállapodás lehetõvé teszi-e a jogszerû intézkedést.

ÚJRATERVEZIK NYÍREGYHÁZA
TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉT

ÚJABB KAMERÁK LÉTESÜLHETNEK
Nyíregyháza önkormányzata pályázatot nyújtott be egy
belügyminisztériumi felhívásra, ezzel lehetõség nyílhat
további térfigyelõ kamerarendszerek kiépítésére. Dr. Kovács Ferenc polgármester azt hangsúlyozta: fontos, hogy
az önkormányzat folytassa a lakosság biztonságérzetének
javítása érdekében a közterületi bûnözés visszaszorítását
célzó rendszer kiépítését. A pályázat keretében a Jósavárosban, illetve közvetlen közelében, a Ferenc körúton
és a Csaló közben tervezik a kamerák elhelyezését. A

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

KIMAGASLÓ ELISMERÉS A
MINÕSÉGÜGYBEN VÉGZETT MUNKÁÉRT

Galambos Sándor úrnak, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. mûszaki vezérigazgató-helyettesének a minõségügy területén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként, az ISO 9000 Fórum elnöksége
április közepén Budapesten, a „MINÕSÉGÉRT EGYÉNI VÁNDORDÍJAT” adományozta.
(x)
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NEGYVENHATEZER HELLÓ NYÍREGYHÁZA! HANGZOTT EL

ZUMBAREKORDOKKAL
NYITOTT A HELLÓ
NYÍREGYHÁZA!

Megdõlt az egyszerre, egy idõben egy koreográfiát
táncolók (zumbázók) rekordja Nyíregyházán, ezzel
együtt pedig az egy helyen, egyszerre egy (zumba)
koreográfiát tanulók száma is. A városban tanuló iskolások, tanáraik és lelkes támogatók összefogásának
köszönhetõen összesen 6945-en regisztráltak, ám a
végül elfogadott adat szerint kb. hatezren zumbáztak
egyszerre a stadion mögötti parkolóban.

Pénteken HELLÓ Nyíregyháza! volt a hivatalos köszönés
a szabolcsi megyeszékhelyen. Az üdvözlésért tallér és ajándék járt. A Mosoly, a Tavasz és a Kölyök utczában különbözõ programok várták a városlakókat, este pedig a koncertek
után, egy látványos fényjáték zárta a mosoly napját.

A rekordról szóló tanúsítvány átvétele utáni
pillanat. Balról: Hornyák Enikõ sportreferens,
Batizi Tamás kabinetvezetõ, dr. Kovács Ferenc
polgármester, Sebestyén István magyarországi rekordok regisztrátora, és a
Kalapos testvérek (Tamás és
Tibor), akik a színpadról
vezényelték a közös
zumbázást

A szervezõk ezúttal is számos újdonsággal színesítették a
programot. A reggeli zumbarekord után, a belvárosban már az
ovisok versenyeztek és mókás tánctanulás is várt a kicsikre.
Délben a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsora települt
ki a térre. A Kossuth térrõl közvetített mûsor természetesen a
HELLÓ Nyíregyháza! programjait járta körül, melynek kereté-

A hagyományokhoz híven, az idén is a köszönésé volt a
fõszerep a tavaszköszöntõ HELLÓ Nyíregyháza! rendezvényen. Az elmúlt évben 9876 HELLÓ hangzott el, ezt a
számot idén 46 ezer fölötti üdvözléssel szárnyalták túl a
nyíregyháziak, melybõl közel hétezer volt csak a rekordkísérletre érkezõ zumbázók hellózása.

Hömpölygött a tömeg a stadion mögötti parkolóban péntek reggel. Csak jöttek és jöttek hosszú sorokban a nyíregyházi iskolások, diákok és tanáraik a nem
mindennapi zumbára. Közel 7 ezren jelezték, hogy
részt kívánnak venni az egyszerre, egy idõben zumbázók Guinness-rekord-kísérletén.
Amikor a parkolóban szinte már egy tût sem lehetett
leejteni, elkezdõdött a közös tánc. A Kalapos fivérek egy
nagy színpadról magyarázták el, hogyan is néz majd ki a
koreográfia. Csak becsülni lehetett, hányan zumbáznak.
A rekordkísérleten résztvevõket egy szakértõ igyekezett megszámolni. A becslései alapján hamar kiderült:
a nyíregyháziak meg fogják dönteni a zumbarekordot,
melyet eddig a budapestiek tartottak. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy
a három éve elindított Helló Nyíregyháza! programsorozat ilyen népszerûségnek örvend.

A Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorának
felvétele is a rendezvényen zajlott

ben hivatalosan is bejelentették, Nyíregyháza újabb rekordot
állított fel! A hitelesítés elõtt álló teljesítményt tanúsító okiratot
dr. Kovács Ferenc a Szieszta címû mûsorban vehette át.
A Kölyök utczában a gyerekekre egész napos meglepetések vártak, óriásbuborék-fújó játék, LEGO-sarok, cukorágyú és még számtalan különlegesség. Azért, hogy az idõ8
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sebbek se unatkozhassanak, megnyílt a Tavasz utcza is,
vásári forgatagot tartottak a Takarékpalota elõtt, volt iparmûvészeti bemutató, madárkiállítás, virágvásár és -bemutató, de a divatos frizurák készítésének titkát is meg lehet
ismerni. A Mosoly utczában pedig színpadi produkciók
kavalkádjával és civil kultúrpiaccal várták a sétálókat.
Délutántól koncertek sora várta a Kossuth térre érkezõket.
Színpadra lépett a HoneyBeast, akiknek A legnagyobb hõs címû
száma hamar sláger lett a fiatalok körében. Este fellépett a Street
Dance School Hip-Hop Tánciskola, majd koncertet adott Kocsis Tibor, Zséda, valamint Éliás Gyula Jr. és zenekara. A
mosoly napját egy látványos fényjáték zárta lézershow-val.
Fotók: Trifonov Éva, Máté János

2014. MÁJUS 2.

9

AKTUÁLIS

ELISMERÉSEK

SOKAT TETTEK A KÖZBIZTONSÁGÉRT ÉS SPORTÉRT
rületén mûködõ 18 polgárõr egyesület közel 600 polgárõrrel eredményesen végzi munkáját. Szoros munkakapcsolatot alakított ki a rendõrséggel, annak vezetõivel. Több új
polgárõr egyesület létrehozását segítette. Megszervezte a
polgárõr szakalegységek létrehozását, oktatását, vizsgáztatását, amelyet dr. Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke is országosan példaértékûnek minõsített.
Nyíregyházán, valamint Borbányán nagy tiszteletnek örvend. A lakosság elismeréssel nyilatkozik munkájáról.

SIKERES KÉZIS LÁNYOKAT NEVEL

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Hadobás István
és Cidor Mihály a díjátadón
Ahogy azt lapunk hatodik oldalán írtuk, Nyíregyháza képviselõ-testülete áprilisi ülésén Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díjjal jutalmazta
Cidor Mihályt, a Város Sportjáért járó Kovács (Bütyök)
József-díjat pedig Hadobás István vehette át. Dr. Kovács Ferenc polgármester a kitüntetések átadása elõtt
hosszasan méltatta a két kiválóság szakmai munkáját.
Munkásságukról a díjak odaítélésének alapjául megfogalmazott méltatásokkal szólunk.
Cidor Mihály 2002 óta polgárõr. Évek óta fáradhatatlanul szervezi, irányítja szûkebb lakóhelyének, Nyíregyháza–Borbánya településrészen mûködõ polgárõr egyesületét, mai napig aktívan részt vesz az aktuális feladatok végrehajtásában. Ügyvezetõ alelnökként meghatározó szerepe van abban, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város te-

Hadobás István több mint 35 éve dolgozik a Kölcsey
Ferenc Gimnázium nevelõtestületében. Pedagógus diplomája mellett kézilabdaedzõi képesítést is szerzett. Az iskolai testnevelés és diáksport eredményes szakembere,
irányítója, a tanulók tömegsport-foglalkozásának színvonalas vezetõje, a gimnáziumban 6 sportágban mûködtet
ilyeneket.
A Nyíregyházán mûködõ Városi Diáksport Egyesület elnökségének tagja, középiskolai szakágvezetõ. Ezen minõségében a városi és megyei kézilabda diákolimpiákat
szervezi. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda
Szövetség edzõbizottságának a vezetõje, a megyei utánpótlás bizottság elnöke. Hadobás István az évtizedek során kimagasló eredményeket ért el. A leány kézilabda
sportágban folyamatos és tervszerû utánpótlás-nevelõ tevékenységet folytat. 20 alkalommal jutott be a kölcseys
csapattal a diákolimpia országos döntõjébe. A Magyar
Testnevelõ Tanárok Országos Egyesülete 2013-ban több
évtizedes munkáját „Az év testnevelõje” díj adományozásával ismerte el.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT LENNI NAGYSZERÛ ÉRZÉS
Ebben az évben a tanítóképzõk hallgatói számára
magyar nyelv és irodalomból Kaposvárott, a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskolájában rendezte
meg az Apáczai Kiadó az Országos Apáczai Tanítási
Verseny országos döntõjét, ahol szép nyíregyházi siker született.
Az országos megmérettetés három fordulóból állt. Az
elsõ fordulóban a kiadó tankönyvei alapján egy komplex
óratervezetet kellett készíteni. Ezt szakértõk bírálták, sokféle szempontot szem elõtt tartva.
A második fordulóba jutott tanítójelölteknek a tanítási
óráról készült videofelvételt kellett beküldeniük, amit szintén több szempont alapján bíráltak el. Ezután kerülhetett
az országos döntõbe az az öt legjobb jelölt, akik mindkét
fordulóban kiválóan megfeleltek az elvárásoknak.
Nagy elismerés, hogy az öt hallgatóból hárman a Nyíregyházi Fõiskola Tanítóképzõ Intézetének a növendékei
(Szuhár Eszter, Sándor Éva Fanni és Szolnoki Lilla), akik
az Eötvös gyakorlóban, Béres Mária tanítónõ vezetésével
készültek hivatásuk gyakorlására.
Szuhár Eszter az országos döntõben második helyezést
ért el. Nagyszerû érzés volt számára a sok dicséret, amit a
zsûri tagjaitól kapott. A szép siker annak köszönhetõ, hogy

Eszter jó tanítóvá szeretne lenni, és ennek érdekében mindent megtesz. Szakmailag jól felkészült, de nem elégedett, ismereteit állandóan bõvíteni kívánja. Szereti, tiszteli a tanítványokat, mert ez is fontos számára. Már gyermekként a tanítói pályára gondolt, amikor babáinak naponta megtanította azt, amit õ az iskolában tanult, feleltette õket, naplót vezetett.
A játék most már komoly
hivatássá lett, rövidesen a
záróvizsgájára készül.
Eszter az országos verseny elõtt a Tanítóképzõ
Intézet és a gyakorlóiskolák
által szervezett õszi tanítási versenyt is megnyerte.
Akkor egy szövegfeldolgozó órája hozta meg számára a sikert.
Büszkén mondja, hogy a
nyári szüneteket is mindig
a gyermekek körében tölti.
A tavalyihoz hasonlóan
idén is a Kis Vakond Gyermektáborban fõmunkatársként akar dolgozni a vizsSzuhár Eszter
gák után.

UNIÓS VETÉLKEDÕT NYERT AZ ÉVISZ
Az ÉVISZ csapata nyerte meg az „Európa a te választásod” címû regionális vetélkedõt. A versenyen azt
kellett bizonyítani, hogy az adott iskola diákjai tudnak
a legtöbbet az Európai Unióról.
Egy záhonyi, egy debreceni, egy szolnoki és egy nyíregyházi 4 fõs csapat mérkõzött meg egymással a Bencs
Villában, az „Európa a te választásod” címet viselõ, a
Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár által egy nyertes projekt keretében szervezett regionális vetélkedõn. Az unió
történetétõl a környezetvédelemig számos területen mérték össze tudásukat. A vetélkedõ aktualitását fokozta, hogy
egy hónap múlva az unió minden tagállamában választások lesznek. Most derül ki, hogy kik fogják képviselni a
tagállamok állampolgárait az Európai Parlamentben. A
zsûri elnöke azt mondta, a most tinédzser diákok, ha több
információval rendelkeznek az Európai Közösségrõl, ak10
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kor késõbb nagyobb valószínûséggel vesznek részt az
uniós választásokon. A jó hangulatú vetélkedõt az ÉVISZ
csapata nyerte meg, másodikként a szolnokiak végeztek,
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a debreceniek léphettek fel.

A GASZTRONÓMIA KÖVETE:
DR. KOVÁCS MIHÁLYNÉ VALIKA
Gasztronómia, bokortanyák, Krúdy életmûve,
Cantemus – csak néhány a helyi értékeink közül. Ki ne
ízlelte volna már Nyíregyházán a savanyú krumplilevest,
a juhtúrós sztrapacskát vagy éppen a mákos gubát? A
város azonban nemcsak a helyi ízeire lehet büszke, hanem olyan lokálpatriótáira is, mint dr. Kovács Mihályné
Valika, aki a gasztronómia területén jeleskedik.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A nyíregyházi születésû
Valika mióta belecsöppent a
vendéglátó-ipari szakmába,
azóta ezt a tevékenységet fáradhatatlanul, önzetlenül,
õszinte elhivatottsággal végzi.
Nemcsak a megyében, hanem országosan is elismert
szaktekintély. Munkáját a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Országos Elnöksége is jutalmazta, márciusban, Budapesten, a Syma
csarnokban átvehette a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Dr. Kovács Mihályné
Szövetség Közgyûlésén a
Valika a díjaival
Gasztronómia Követe díjat,
ötödikként az országban.
– Amire a legbüszkébb voltam idáig, az a Schnitta-díj,
amit 2001-ben kaptam – a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Magyar Éttermi Kultúráért járó díja. – Ezt
elsõként vettem át nõként az országban. A másik büszkeségem a rangos kitüntetésnek számító WACS-díj, amit
2009-ben kaptam. Nagy öröm volt számomra, hogy 1999ben, Baselben, a IV. Salon Culinaire Mondial keretein belül a 18. Nemzetközi Gasztronómiai, Szállodaipari Szakkiállításon a nyíregyházi csapat szakmai kísérõje is lehettem – tette hozzá.
Leköszöntem, mint régióelnök, de továbbra is aktívan
dolgozom. A Gasztronómiai Közhasznú Egyesület elnöke
még én vagyok, nem vonultam teljesen vissza. Több képzõ
intézményben tanítok, járom a megyét, bemutatókat, elõadásokat tartok, zsûrizek versenyeken, vizsgaelnöki teendõket látok el, valamint a pincér és vendéglõs mesterbizottság elnöke vagyok. Továbbra is alkotok, és ami a legfontosabb, hogy kutatom az egészséges táplálkozást, gyümölcs- és zöldségkoktélokat készítek és népszerûsítem is
azokat. Így aktív tagja maradok a gasztronómiai életnek –
hangsúlyozta.

KÖTET SÓSTÓHEGYRÕL
Sóstóhegyrõl jelent meg kötet avatott szakemberek tollából. Ahogyan a szerkesztõ, Sallai József bevezetõjében
megállapította, a megyeszékhely északi városrészének
múltját nem volt könnyû feltárni, hiányoztak az alapkutatások. Akadályt jelentett, hogy a település múltjának írásos emlékei elvegyültek Kótaj és Nyírpazony levéltári forrásaiban, 1952 óta pedig részét képezik Nyíregyháza levéltári anyagának, de Móré Mihály, a sóstóhegyi Szent
István Nemesi Rend Elsõ Alapítványa kuratóriumi elnöke
szívügyének tekintette ennek a könyvnek az elkészítését.
Fejezetek Sóstóhegy történetébõl címmel Bene János foglalta össze azokat a történeti emlékeket, melyek bepillantást engednek a település múltjába, a szõlõtermelésbe, a
XIX-XX. századi ifjúsági és kulturális életbe. Sóstóhegy természetföldrajzi képét és népességföldrajzi sajátosságait
Kormány Gyula mutatja be, míg a településkép jelenünkig ívelõ változásairól Kókai Sándor írt. A sóstó-szõlõtelepi iskola, majd általános iskola történetét, az óvodai nevelés helyi történéseit Sallai József tekintette át. Bodnár
István Sóstóhegy egyházai,
templomai történetét ismerteti meg az olvasóval. A nyíregyházi városnegyed gazdag
irodalmi öröksége Pethõ József által gondozott fejezetbõl
bomlik ki. Révay Valéria Sóstóhegy helyneveit szakmai
alapossággal rendszerezte, és
külön részben áttekintést ad
a közéletrõl, a civil szervezetekrõl. A kötet végén üdítõ
színfoltként jelenik meg a
Nyíri Arborétum története
Molnár Ibolya értõ tolmácsolásában.

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ
FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK
CSERÉJÉT
2014. május hónaptól folytatjuk a
2013-ban elkezdett melegvíz-mérôk
cseréjét.
A mérôcsere ütemezetten, szeptember hónapig tart, melyrôl az érintett fogyasztókat idôben
tájékoztatjuk. Kérjük,
hogy a megjelölt idôpontban tegyék lehetôvé a lakásba való bejutást a mérôcsere lebonyolítása érdekében. Amennyiben a
jelzett idôpont nem felel
meg, úgy az értesítôn szereplô telefonszámon jelezzék ezt kollégáinknak egy új idôpont
egyeztetése végett.

A mérôk a Nyírtávhô Kft. tulajdonát
képezik, így cseréjük
térítésmentes!
A tavalyi évhez hasonlóan a régi, elavult
mérôk helyett új, rádiómodullal rendelkezô
mérôket építünk be, ezzel teljes körûvé
válik a távleolvasás lehetôsége. A mérôk
adatai a helyszínen közvetlen a mérôrôl,

illetve épületen kívülrôl egy rádióvevôvel
rendelkezô adatgyûjtô segítségével olvashatók ki.
Ennek elônye, hogy a számlázáshoz szükséges adatok leolvasásáért nem kell a lakókat zavarni.
A mérô az elfogyasztott
meleg víz mennyiségén
kívül jelzi az esetleges szivárgást, amirôl tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat,
tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve megjeleníti a mérôvel történô
bármilyen manipulációs
beavatkozást. A hibajelentéseket így minden esetben dokumentáljuk. Társaságunk
mindezekkel megteremti az alapjait egy
késôbbi, gyakoribb elszámolás lehetôségének is.

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A közgyûlés 49/2014. (III. 20.) számú határozata alapján döntött:
1. Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2014. évben történô mûködésérôl.
Az önkormányzat az alap mûködéséhez 12 millió Ft keretösszeget biztosít vissza nem
térítendô támogatás fedezetére.
A program keretében Nyíregyháza város a területén területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosi praxisoknak max. 400 000 forint vissza nem térítendô támogatást nyújt a
korszerû és hatékony feltételrendszer kialakítása és a minôségi ellátás biztosítása, javítása
érdekében (a támogatás mértéke max. 50 százalék).
2. 5 millió forint összeg kamattámogatásként történô felhasználásáról azzal, hogy azt
kizárólag az ETAP keretében támogatható praxisok vehetik igénybe.
A kamattámogatást a PRIMOM Alapítvány által közvetített alábbi hitelekhez lehet
igényelni:
– Új Széchenyi Hitel (max. 10 M Ft, 4,9% kamat)
– Országos Mikrohitel (max. 10 M Ft, 3,9% kamat)
– Helyi Mikrohitel (max. 10 M Ft, 3,9% kamat)
– Szabadfelhasználású Hitel (max. 7 M Ft, 8,9% kamat)
Az ETAP és kamattámogatási program ügyintézését a PRIMOM Alapítvány végzi.
Érdeklôdni:
személyesen ügyfélfogadási idôben: Nyíregyháza, Váci M. u. 41. „F” épület, fszt. 1.
Telefon: 42/502-165, 42/502-138, 42/502-109
E-mail: mikrohitel@nyirinku.hu
A pályázati felhívás és a nyomtatványok a www.primomvk.hu oldalon érhetôek el.
Az alábbi visszajelzô lapon is igényelhetik a kamattámogatott
hitelekkel kapcsolatos tanácsadást.

A mérôcserét végzô munkatársaink
minden esetben megbízólevéllel,
kitûzôvel rendelkeznek.
Együttmûködésüket
és megértésüket kérjük!

TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

NAPIRENDEN A GALAMBOK

BÚCSÚZNAK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Ülésezett Nyíregyháza Idõsügyi Tanácsa. A találkozón megállapodtak arról, hogy létrehozzák a kortársnyugdíjas egészségfigyelõk társaságát, valamint egyeztettek az illetékesekkel a galambok által okozott károkról.

Elbúcsúztatták a végzõs középiskolásokat Nyíregyházán. Régi hagyomány már, hogy a ballagók képviselõit köszöntik a városházán. A központi ballagási ünnepségen 19 középiskola delegáltjai vettek részt, õket
Nyíregyháza alpolgármestere fogadta.
Fanfárral köszöntötték Nyíregyháza végzõs középiskoláit a városháza Krúdy-termében. Régi hagyomány már,
hogy a ballagás elõtt álló tanulók beírják a nevüket a Ballagók Kapcsos Könyvébe. A könyv 2006-ban készült egyedi méretben, merített papírból, külsõ bõrkötéssel, és az
érettségizõ osztályok egy-egy képviselõje jegyzi be a teljes osztálynévsort a könyvbe.
A központi ballagásra idén is olyan diákok kaptak meghívást, akik az elmúlt években kiemelkedõen teljesítettek.
A ballagókat Kósa Tímea alpolgármester köszöntötte. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy azok a diákok, akik jól
szerepeltek valamelyik regionális vagy országos versenyen,
nemcsak iskolájuk, de a város hírnevét is öregbítették.
Hozzátette: – Fontosnak tartjuk, hogy a nyíregyházi diákok minden segítséget megkapjanak tanulmányaikhoz.
Törekszünk új és új lehetõségeket teremteni számukra.
Sokan most kirepülnek városunkból és tanulmányaikat
esetleg máshol folytatják, de egyet ne feledjenek: Nyíregyháza mindig visszavárja õket!
A központi ballagáson 19 intézmény képviseltette magát. A végzõsök többsége már túl van a szerenádon és készülnek a ballagásra, illetve a hétfõn kezdõdõ érettségire,
és azt mondják, már most örömmel gondolnak vissza középiskolás éveikre.

Önkéntes alapon mûködne a kortárs-nyugdíjas egészségre figyelõk társasága, errõl is tanácskoztak kedden az
Idõsügyi Tanács ülésén. Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátás igazgatója azt mondta, a kezdeményezés ötlete már
korábban felvetõdött, most pedig a részletekrõl is egyeztettek, melynek az lenne a célja, hogy összehozzák azokat az egészségügyi szakembereket, akik már nyugdíjas
korúak, de szívesen tennének kortársaik egészségéért és
annak védelméért.
A legkiválóbban teljesített tanulóknak Kósa Tímea,
Nyíregyháza alpolgármestere ballagási emlékként a
város címerével díszített pen-drive-ot adott át

A FÖLD NAPJA
AZ ÚJ LEGO GYÁRBAN

A dolgozók gyerekeinek meghirdetett
rendezvényen átadták annak a rajzpályázatnak a díjait, amelynek témája az új,
„zöld” gyár volt – a játékgyártó cég új termelõegysége ugyanis számos olyan tech12
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A galambok által okozott környezeti és anyagi károk
megvitatása is napirenden volt az ülésen. A témát korábban már a Nyíregyházi Televízió Dorina kérdez címû
mûsora is boncolgatta, az errõl szóló részt a jelenlévõknek le is vetítették.
A témához kapcsolódva Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetõje elmondta: alapvetõ probléma, hogy
nagy létszámú galambpopuláció él a városban. Fontos a
madarak elriasztása, hiszen – elsõsorban ürülékükkel –
nagy károkat okoznak. Meg kell akadályozni, hogy házakra és erkélyekre telepedjenek. Arra hívta fel a figyelmet, senki ne etesse a madarakat, mert az állatok olyan
helyen telepednek meg, ahol megfelelõ életterük van, s
etetésüket egyébként is önkormányzati rendelet tiltja tavaly óta.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Április 25-én, pénteken a Föld napja alkalmából tartottak nagyszabású gyerekrendezvényt az új LEGO gyárban. Az
eseményen több mint 100 csemete vett
részt, akik játékos vetélkedõk során tanulhattak a szelektív hulladékgyûjtés
rejtelmeirõl, miközben ügyességüket is
összemérhették.
A LEGO Csoport számára kiemelten fontos, hogy tevékenységével a lehetõ legkisebb környezeti hatást fejtse ki, a cég
„bolygónak tett ígérete” értelmében számos programot és aktivitást indított e cél
elérésére. A nemrég átadott új gyár építése során például mintegy 5000 tonna újrahasznosított anyagot használtak fel, a Nyíregyházán végzett termelés során keletkezett hulladéknak pedig mintegy 92 százalékát újrahasznosították tavaly.

NE ETESSÉK A MADARAKAT!

nológiai megoldást vonultat fel, amelyek
kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy
csökkentsék a gyártás környezeti hatását.
Ilyen például az esõvíz gyûjtése, az intelligens világítás- és árnyékoló rendszerek,
vagy pedig az a tény, hogy épületszerte
beengedik a természetes fényt, ahol csak
lehet. A rajzpályázatra leadott pályamûvek
közül legjobbnak ítélt 14 rajzot egy festõmûvész kinagyítva felfestette a gyártócsarnokok falaira – így az ott dolgozók ma már
gyermekeik alkotásaiban gyönyörködhetnek munka közben. A kis alkotók pénteken
részt vehettek egy külön nekik szervezett
gyártúrán, amely során fényképek is készültek a kinagyított festmények elõtt.
(x)
A következõ gyerekek rajzai kerültek fel az új LEGO gyár falaira: Áfra
Nikoletta, Csordás Gréta, Henzsel
Áron, Járó Bianka, Káposznyák Gergõ, Kovalcsik Marcell, Lukács Liza
Gyöngyi, Molnár Dorka, Porcellán
Jácint, Siountas Anna, Szûcs Virág,
Téglási Töhötöm, Tóth Máté Mihály,
Varga Gusztáv.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. május 16.
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 pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

HIRDETÉS

ÉLETMÓD

STÍLUSOS GONDOLATFORMÁLÁS
Kutatások igazolják, hogy a rólunk alkotott képnek csupán 7 százalékát határozza meg az, amit mondunk, a
többit a testbeszéd és a megjelenés árulja el.
Ráadásul az elsõ találkozáskor mindössze 30 másodpercünk van arra, hogy jó benyomást tegyünk a másik
félre, éppen ezért nem mindegy, hogy a megjelenés eszköztárát hogyan használjuk, melyeket domborítjuk ki és melyeket nem. A kulturált megjelenés alapfeltételei a testi ápoltság és az öltözet ápoltsága. Ruházatunk rendezettsége
ugyanis sok esetben nem jelenti egyértelmûen testi igényességünket is. Pedig tökéletes megjelenésrõl csak e két fogalom egybecsengése esetén beszélhetünk.
Sajnos csak kevesen tudják, hogy jó megjelenés nem
létezhet megfelelõ önismeret nélkül. S ha ebben már stabilak vagyunk, figyelmünket irányítsuk testi adottságainkra. Velünk született alkatunk ismeretében ugyanis magabiztosan alakíthatjuk ki öltözékünket, sõt, egyéni stílusunkat is. A jó hír, hogy öltözködéskultúránk fejleszthetõ, az
egyéniségünkkel harmonizáló megjelenés tanulható.
Személyes fejlesztésünkbõl nem hagyhatjuk ki ezt a területet, ugyanis megjelenésünk képet alkot rólunk, általa
gondolatok ébrednek mások fejében. S ha tehetjük, miért
ne mi magunk formálnánk ezeket a gondolatokat? Mindezt
csak egyszer kell elsajátítani, hogy a megjelenés felelõssége egyéniségünk kifejezésének lehetõségévé váljon, s ezen
ismeretek birtokában sokkal kiegyensúlyozottabban, eredményesebben, elégedettebben élhessük életünket.

ALMA, KÖRTE...

Lakossági
veszélyeshulladék-gyûjtés
2014. május 10.
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja támogatásával 2014. május 10-én (szombaton) 9.00–13.00 óra között
LAKOSSÁGI VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉST szervez az alábbi helyszíneken:
– Jósavárosban: a Hulladékudvarban, a Korányi F. u. 3. sz. alatt,
– Északi körúton: Északi krt. 1. szám melletti parkolóban,
– Örökösföldön: a Match élelmiszerbolt elôtt (Fazekas J. tér 9.),
– Kertvárosban: a Fészek utcai Coop ABC elôtt (Fészek u. 141.),
valamint a Hulladékudvarban (Kerék u. 1.),
– Érkertben: a Toldi utcai Coop ABC elôtt (Toldi u. 29.),
– Oroson: Fô utcán, a Viktória diszkont mellett (Fô u. 9.),
– Borbányán: a Kállói úti Privát ABC-vel szemben (Kállói út és
Kökény u. sarka),
– Nyírszôlôsön: a Nyírszôlôsi úti Szabolcs Coop ABC mellett
(Nyírszôlôsi út 3.),
– Sóstóhegyen: az Úttörô utcai Szabolcs Coop ABC mellett (Úttörô u. 34.),
– Butykán: a Vay Á. utcai Császár csemege elôtt (Vay Á. u. 1.).
Az akció keretében az alábbi hulladékok adhatóak le:
lejárt szavatosságú gyógyszer; használt sütôolaj, zsiradék;
olajos hulladék (rongy, szûrô, flakon); fáradt olaj; akkumulátor; szárazelem; festékes, hígítós, vegyszeres göngyöleg; aeroszolos készítmények; elhasznált nyomtatópatron; fénycsövek; elektronikai hulladékok.
Kérjük, hogy gyûjtse külön ezeket a hulladékokat, melyek fokozott veszélyt jelentenek környezetünkre!

További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.,
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; E-mail: pr@thgkft.hu;
www.thgkft.hu

Induló rovatunkban sorra vesszük az egyes testalkatok
jellemzõit, a teljesség igénye nélkül kitérünk az öltözékeket érintõ szabályokra, öltözködési stílusokra, elõnyös és
elõnytelen ruhafazonokra, kiegészítõkre. Egy, az USA-ban
végzett felmérésbõl kiderül, hogy korunk ideálisnak vélt
homokóra alkatával mindössze a nõk 8 százaléka rendelkezik. Õk azok, akik szinte bármit felvehetnek, a lényeg,
hogy ne rejtsék el idomaikat és ruházatuk valamely elemével, szabásvonallal, övvel, színbeli osztással mindig hangsúlyozzák derekukat. A felmérés arra is rávilágított, hogy a nõk
50 százalékának szögletes testalkata van. A magyar hölgyek
egy része viszont méltán lehet büszke kerekded idomaira,
erõsítve ezzel a 8 százalékot, sokan pedig közülünk az ugyan-

csak gömbölyded körte testalkattal bírnak. Csípõben szélesebb, gömbölyûbb, felsõteste kislányos – ugye ismerõs? Éppen ezért a ruházat feladata az alsó- és felsõtest kiegyenlítése. Tudták-e azt például, hogy a cselló nemcsak egy hangszer, hanem a körte testalkat kicsivel szerencsésebb változata, mivel a felsõtest sokkal gömbölyûbb, így ruházkodásában is könnyebb egyensúlyt teremtenie? De a testi adottságok alaposabb ismerete nem csak a hölgyeknek hozhat hasznot. Az urak is profitálhatnak abból, ha tudják, alkatuk alapján, V – azaz, férfias, széles vállú, keskeny csípõjû, esetleg
T – izmos vállú, fejletlen alsótestû, H – egybenõtt alkatú, O –
pocakos, vagy I – poetikus testalkattal áldotta meg õket a
sors. Ezekrõl is szólunk majd részletesen, útmutatásokat adva
most induló sorozatunkban.
Piszár Tünde stíluskommunikátor,
tundestyle@me.com

KELL-E A NÕKNEK PSZICHOLÓGUS?
Ki ne ismerné azt a pillanatot, amikor ez vagy hasonló hangzik el egy férfi szájából: „Te nem vagy normális!
Keress valakit és kezeltesd magad!” Függetlenül attól, hogy tényleg a nõnek lenne
érdemes rendet raknia a fejében, szívében,
lelkében – vagy sokkal inkább a férfinak
lenne ajánlott az önismeretben néhány lépéssel tovább haladnia.

– Az egészségtudatosabbak néhány lépéssel az események elõtt járnak. Ha kérnek segítséget, akkor még a
problémák elején, ezért el is kerülik a
komolyabb és tartósabb betegségeket,
konfliktusokat, csökkenteni tudják a
stresszek hatásait.
– A másik tábor sokszor már csak az
események utáni tûzoltómunka részese, és a betegség viszi az idõt, az energiát, a pénzt. Beteg emberek rendszeEgyáltalán nem ritka, hogy a nõk azok,
res gondolata: „Hát most megkaptam
akik keresik a lehetõségeket, a pszichológusnál is: önmaguk és környezetük számáa lehetõséget a pihenésre.” Igen. És
mennyivel élvezetesebb lett volna
ra, hogy segítsenek egy helyzetben, sõt,
sokszor éppen azért, hogy megelõzzenek
ugyanezt a szabadságot korábban kiegy komolyabb testi-lelki problémát, krízist,
venni, együtt lenni a családdal, barábetegséget. Tapasztalati tény, hogy a nõk
tokkal, feltöltõdni, vagy éppen a testiegészségorientáltabbak, így nyitottabbak
lelki edzettséghez segítõ tanulásra forHusztiné Hajdú Erika
minden egészséget védõ termék és szolgáldítani...
tatás iránt. Minél iskolázottabb, minél töbPszichológusra akkor lehet szüksébet tanul egy nõ, ez annál inkább igaz. Vagyis a nõ ön- ge egy nõnek, ha nagyobb probléma, betegség idején a
magában véve, a lényénél fogva is egészségvédõ fak- tûzoltáshoz vár segítséget. Vagy akkor, ha lelki edzõt
tor, a környezete számára is.
keres, hogy az élet nehezebb helyzeteiben hatékonyabb
legyen.
Mindenkire kiró a sors egy adott mennyiségû idõt,
Husztiné Hajdú Erika
energiát, pénzt, amit a testi-lelki egészségünkre fordítpszichológus
hatunk az életünk során. Csakhogy nem mindegy, homagatartásterapeuta, hipnoterapeuta
gyan tesszük ezt:
Elérhetõségek: www.energonplusz.shp.hu
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ERÕS SZPONZOR – KOMOLY ELVÁRÁS
JELENTÕS ÖSSZEGGEL TÁMOGATJA A VÁROS A NYÍREGYHÁZI LABDARÚGÁST

Az élvonalban megtelhetnek a lelátók
Évi bruttó 150 millió forintos szponzori szerzõdést
köt a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel az önkormányzat. Az utánpótlás-nevelésre új céget hoznak létre,
melyben a Nyírsuli és a Spartacus közösen pallérozzák majd a tehetségeket. Errõl is döntött Nyíregyháza
közgyûlése legutóbbi ülésén. A szerzõdés öt évre szól,
amennyiben feljut a csapat az elsõ osztályba.
Szerzõ: Dankó László

CÉL AZ NB I KÖZÉPMEZÕNYE
A dr. Kovács Ferenc polgármester által elõterjesztett és
a testület által elfogadott határozat szerint öt évre, 750
millió forintról szóló szponzori szerzõdést köt a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel Nyíregyháza önkormányzata.
A támogatásnak komoly feltételei vannak. A következõ
szezonban az NB I-ben az 1–12. helyen kell végeznie a
csapatnak, és az átlag nézõszámnak meg kell haladnia a
3500-at. A 2015-2016-os bajnokságban az 1–10., majd a
2016-2017-esben az 1–8., a 2017-2018-asban az 1–6.,
míg a 2018-2019. éviben az 1–5. hely megszerzése a támogatás kifizetésének a feltétele, a hazai átlag nézõszám
évente ötszázzal nõ, 4000-rõl fokozatosan 5500-ra. Az
utánpótlás-nevelésre Bozsik Akadémia Labdarúgó
Nonprofit Kft. néven egy új céget hoznak létre, melynek
ügyvezetõjét a Szpari vezetõje nevezi ki, a munkát pedig
a Nyírsulival közösen végzik majd.

TOVÁBB A MEGKEZDETT ÚTON
Hosszú utat tettünk meg mostanáig, hogy végre a megfelelõ helyére kerüljön a nyíregyházi felnõtt és utánpótlásfutball – összegzi a történteket Kósa Árpád, a Nyírsuli
Kft. ügyvezetõje. – Alig három
éve tûztünk ki egy fejlõdési pályát, amelynek fontos állomása
a mostani. Futballakadémiánk
felvette Bozsik József nevét,
majd bekapcsolódtunk az országos akkreditációs folyamatba. Ennek köszönhetõen a közeljövõben már az ország 15 kiemelkedõ képzõhelyei közé tartozunk, amiért megfelelõ központi támogatásra is érdemessé
Kósa Árpád
válunk. Úgy jellemezhetõ a legjobban az elvégzett munka eredménye, hogy ismét felkerültünk az ország futballtérképére.
Most pedig, amikor a tárgyi és személyi feltételek is
végre adottak, a felnõtt csapat mellé, azaz természetes
közegébe segítjük az utánpótlást. Hiszek abban, hogy a
város által helyesen megszabott feltételrendszer a szurkolók számára örömteli eredmények elérésére sarkallja majd
a klubot. Helyes döntésnek tartom, hogy komoly célok
eléréséért járhat csak komoly szponzorálás.
14
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A NÉZÕK TÖLTSÉK MEG A LELÁTÓT
– Amikor nyáron átvettem a munkát, akkor azt nyilatkoztam, hogy nemcsak csapatot, klubot is építünk – mondta dr. Barczi Róbert a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetõje. Hosszú tárgyalássorozat végére került pont az önkormányzattal, melynek eredménye a mai határozat. Volt
konkrét tervünk, hogy mit szeretnénk a következõ idõszakban, ennek egyik része volt,
hogy az utánpótlás-nevelés
szakmai felügyelete a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-hez kerüljön. Így hosszú évek után egy
irányba haladhatnak a korosztályos együttesek a felnõtt csapattal. A megfelelõ munkához
pályákra van szükség, ezért úgy
tervezzük, nyár végére négy
Dr. Barczi Róbert
füves pálya áll majd rendelkeszerint meghatározó
csapat lehet az élvonal- zésre a jelenlegi új mûfüves
mellett Örökösföldön. Hosszú
ban a Nyíregyháza
távon a stadion is átalakulhat,
a régi lelátó helyén pedig egy olyan új épülne, mely irodákat, öltözõket is tartalmazna. 1–1,5 éven belül ezek a
munkák befejezõdnek, és a 2015/2016-os idényben a bajnokság egyik legjobb infrastrukturális hátterével rendelkezünk majd. Ami a felnõtt csapatot illeti, a mostani támogatásnak köszönhetõen öt évre tervezhetünk, és stabilan mûködhetünk. A több hónapos tárgyalás néha véget
nem érõnek tûnt, ám egy dologban öt perc alatt megegyeztünk, ez pedig a helyezési elvárás. A tulajdonos ugyanolyan szereplést vár a csapattól, mint az önkormányzat,
és szeretnénk, ha hamar stabil középcsapat lenne a Nyíregyháza az élvonalban. Ha mindez látványos játékkal is
párosul, biztos vagyok abban, hogy Nyíregyházán a futballt szeretõ közönség megtölti majd a lelátókat, és elérjük a 4–5 ezres átlag nézõszámot. Ha nem így lesz, nincs
értelme csinálni az egészet.

KOMOLY TÁMOGATÁSÉRT
KOMOLY FELTÉTELEK
Nyíregyháza vezetése komoly összeget szán a labdarúgásra, cserébe viszont komoly feltételeket is szabott.
Középtávon egy olyan élvonalbeli együttest szeretne, mely
valóban jó hírét viszi a városnak, és népszerû a szurkolók
körében is. – Korábban, 2010 elõtt úgy adott a város több
mint százmillió forintot a klubnak, hogy semmilyen feltételhez nem kötötték, nem írtak elõ célt, és semmilyen beszámolási kötelezettsége nem volt a csapat vezetésének.
– mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
Nyolc-tíz külföldi játszott akkor a csapatban, mégis kiesett az élvonalból, majd a tulajdonos átruházta a klubot
egy másik tulajdonosra, aki eltûnt és tartozásokat hagyott
a háta mögött. Ehhez képest most az összevont NB II-ben
vezeti a csapat a bajnokságot, úgy, hogy itt egy külföldi

sem játszik. Révész Bálint személyében van egy olyan
helyi, lokálpatrióta vállalkozó, aki felvállalta tulajdonosként a csapat mûködtetését. Rendbe tette a klubot, rendezettek a körülmények, ezért Nyíregyháza is bátran a csapat mellé áll. Arra adunk pénzt, hogy a város jó hírnevét
vigyék az országban az NB I-ben, és ne a kiesés ellen

Dr. Kovács Ferenc polgármester többször is szurkolt
a Szpari mérkõzésein
küzdjenek. Legyen népszerû, azaz legalább 3500-as átlag nézõszám legyen, és az infrastruktúra-fejlesztés mellett az utánpótlásban valósuljon meg az a szakmai munka
és következetesség, hogy azok a gyerekek, akik most felnéznek a játékosokra, néhány év múlva a csapatban
játsszanak, és ne adják-vegyék õket, hanem legyen egy
folyamatos csapatépítés.

TÚLTELJESÍTETT CÉL
A Nyíregyháza Spartacus szakmai irányítását több mint
egy éve vette át Lucsánszky Tamás. A vezetõedzõ az elmúlt szezonban az összevont NB II-ben tartotta a csapatot, majd Sándor István szakmai igazgatóval közösen a
nyári szünetben alaposan megváltoztatta a játékoskeretet.
Olyan labdarúgókat igazoltak, akik többségében
fiatalok, és bizony a szurkolók számára ismeretlenek voltak a bajnoki rajtnál. Ennek ellenére zsinórban nyerte az együttes a mérkõzéseket és
õszi bajnok lett, majd tavasszal is az elsõ öt
meccsét megnyerte, jelenleg pedig 12 ponttal
vezet a harmadik helyeRévész Bálint
zett Siófok elõtt. Eredetileg a bajnoki rajt elõtt az elsõ öt hely volt kitûzve a keret
számára célként, ezt alaposan túlteljesítette az együttes.
A 2013/2014-es szezonban 25 meccsébõl 17-et nyert meg,
és csak háromszor veszített. A legtöbb gólt rúgta és a legkevesebbet kapta az egész mezõnyben, és sokan már fordulókkal ezelõtt elkönyvelték a feljutást. Még öt meccs
vár a Szparira, hogy valóban az élvonalba jusson.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 3-án 16.00 óra:
Nyuszikaland; 4-én 10.00 óra: Kukta kutya õrségben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a „Madarak és Fák
Napja” alkalmából akadályversenyt hirdet Nyíregyháza város alsó tagozatos tanulóinak május 13-án 13.30-tól. A feladatlap beérkezésének határideje: május 5. Bõvebben:
www.nyirerdo.hu.

foglalkozásaikra várják az érdeklõdõket, melyeket Kajatiné
Pilló Magdolna vezet. Információ: 42/411-822, 42/434-002.
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a „Madarak és Fák
Napja” alkalmából ismét meghirdeti szavalóversenyét óvodás gyermekek számára május 14-én 9.30-tól. Jelentkezési
határidõ: május 7. Bõvebben: www.nyirerdo.hu.
A Nefelejcs Egyesület mûhelyfoglalkozására várja az érdeklõdõket május 7-én 10.00 órától a DE Egészségügyi Fõiskolai Karra (Sóstói út 2–4.). A foglalkozást vezeti: Csernáthné
Kárándi Erzsébet szociális menedzser, egészségügyi szociális munkás. Téma: Egyszerû praktikák – Prevenciós lehetõségek a foglalkozás/foglalkoztatás jegyében.

PROGRAMOK

Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria
rendezvénysorozatának keretében a „Népi ékszerek” címû
kiállítás május 10-éig, hétfõtõl péntekig 9–18 óra között látható. A kiállítók: Bak Sándorné népi iparmûvész és Kiss
Ferencné népi ékszerkészítõ. A rendezvény helyszíne a VOKE
Vasutas Mûvelõdési Ház.
Mária út – László Dániel festõmûvész kiállítása és Székely
János–László Dániel: Mária út címû könyvének bemutatója a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Megnyitó:
május 12-én 16.30-tól; megtekinthetõ: május 28-áig.
Idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban. A kiállításban
Földes László játékgyûjtõ ólomkatonái, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hayden-játékgyûjtemény babaházai és Nagy
Róbert grafikus meseillusztrációi láthatóak a jármi kiállítóházban június 15-éig.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. május 5., 17.00 óra
Helye: Felsõsima, Általános Iskola

A Tégy a Jövõért Egyesület és a Megyei Honismereti Egyesület várja az érdeklõdõket Bartha Mária Zsuzsánna unitárius lelkész: Unitárizmus és magyarságtudat címû elõadására
május 5-én 17.00 órára a Jósa András Múzeum dísztermébe.
A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõket: május 5-én 17.00 óra: Képek és képtelenségek (Egy este
Sipos László fotóssal). Közremûködik: Fesztóry Ágnes zongoratanárnõ és Nagy Zsuka költõ. 6-án 18.00 óra: a Benczúr Gyula
Alkotókör kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja: Balogh Géza szobrász és festõmûvész. Közremûködik: Bacsi
Dániel (zongora), Szák-Kocsis Gábor (klarinét) és Tamás Annamária (vers). 9-én 17.00 óra: Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás (Márai Sándor) – Boros Betty beszámolója az
El Camino zarándokútról. Részletek: 30/252-0666, 42/402-004.
Csillagászati bemutató a fõiskolán. A Nyírségi Amatõrcsillagász Egyesület tagjai a Nyíregyházi Fõiskola csillagvizsgálójában távcsöves bemutatót tartanak a „B” épület tetején
lévõ csillagvizsgálóban május 6-7-8-án 19.00–22.00 óra között. További információk és aktualitások: nyicse.uw.hu.

A Móricz Zsigmond könyvtár várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész A Biblia a magyar képzõmûvészetben címû, vetítéssel egybekötött elõadására – Munkácsy Mihály: Consummatum est! (Golgota). Idõpont: május
7-én 16.30 óra. Helyszín: a könyvtár konferenciaterme, III.
emelet.
A Nyíregyházi Fõiskola Tuzson János Botanikus Kertjében
– a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a
Nyírerdõ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola közremûködésével – Madarak és Fák Napját rendeznek május 9-én 9.00–
14.00 óra között. A rendezvényre regisztráló csoportoknak a
belépés ingyenes. Jelentkezni a 42/599-414-es telefonon lehet május 5–7-éig.
Retro bálba invitálnak mindenkit az Alvégesi Mûvelõdési
Házba (Honvéd u. 41.) május 10-én 19.00 órától. A jó hangulatról a Vox együttes gondoskodik. Asztalfoglalás és információ: 42/462-400, 30/369-4499.

A LEGSZEBB TELEPÜLÉS
Nyíregyháza? Nekünk, itt élõknek bizonyára. A kérdõjel azért van mégis városunk neve mögött, mert ez
esetben nem magunkat kell meggyõznünk. Az ECHO
TV indított útjára fenti címmel egy sorozatot, melynek
keretében számos hazai település mutatkozott már be
saját filmjével a csatornán. Nyíregyháza is beszállt a
versenybe, a Kölcsey Televízió és a Nyíregyházi Televízió által koprodukcióban készített félórás alkotással,
amelyben turisztikai és tévés szakemberekbõl álló zsûri dönt. Nyíregyháziaknak is érdemes megnézni a szép
képek és az elhangzó hasznos, érdekes információk
miatt... Sugárzási idõpontok az NYTV-n: szombat 21.00,
vasárnap 9.30 és 17.30, hétfõ 21.30.

A Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) Garai
Gabriella szakképzett gyógytornász kedden és csütörtökön
17.30-tól tartja foglalkozásait. Szintén keddi és csütörtöki
napokon, 8.00 és 9.00 órától csontritkulást megelõzõ torna-

100 ÉVES A NYÍREGYHÁZI
ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZÉS
A nyíregyházi állami tanítóképzés elindulásának 100.
évfordulója alkalmából a Nyíregyházi Fõiskola Tanítóképzõ Intézete Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben címmel 2014. május 15-16-án emlékülést és nemzetközi tudományos konferenciát rendez. A centenáriumi rendezvény elsõ napján országosan ismert szakemberek tartanak elõadást a tanítóképzés történetérõl, a mai képzésrõl az akkreditáció tükrében. A határon túlról (Ungvárról, Beregszászról, Szatmárnémetibõl, Nagyváradról) érkezõ vendégek a hazai kollégákkal (akik Szegedrõl, Szombathelyrõl, Debrecenbõl jönnek), a nyíregyházi oktatókkal együtt a
pénteki szekcióüléseken mutatják be kutatási témáikat.
A kétnapos rendezvény minden érdeklõdõ számára
nyitott. A szervezõk remélik, hogy a résztvevõk között
sok egykori és mai képzõs hallgatót és oktatót, gyakorlóiskolai tanítót is üdvözölhetnek.

SPORTPROGRAM
Május 4., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza–Eger férfi kézilabda-mérkõzés

KÖZVETÍTÉSEK:
Május 4., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Magyarország–Moldova U20-as válogatott labdarúgó-mérkõzés
közvetítése
Május 5., hétfõ 19.20 Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Eger férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 3., szombat 19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Kamara bemutató bérlet, Krúdy Kamara
Május 6., kedd 19.00 Valaki kopog, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Õze bérlet, Krúdy
Kamara
Május 7., szerda 19.00 Coriolanus, Benczúr bérlet,
Nagyszínpad
Május 8., csütörtök 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Coriolanus, Kelet bérlet, Nagyszínpad
Május 9., péntek 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Valaki kopog, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

GAZDIKERESÕ
Vali: 2013 decemberében született keverék
szuka. Nagyon kedves,
bújós, játékos kutya.
Vélhetõen nagyobb termetû lesz. Május 15étõl örökbe fogadható.
Tengó: 2013 októberében született keverék
kan. Érdeklõdõ fiatal
kutya, vélhetõen nagyobb testû lesz.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. MÁJUS 2.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ A HÍRES BARZÓ-TÉGLA
Jósaváros egyik üde színfoltja a Robinson-domb. Ennek
közelében, a Május 1 téren, a Garibaldi utca mentén érdekes emlékjel található: egy nagyméretû fekvõ téglához
egy dõlt tégla illeszkedik. E két tégla köti össze a múltat és
a jelent, hiszen a dõlt téglán látható „BM” monogram
Barzó Mihályt jelöli, míg a fekvõn található emléktábla
Jósaváros építõinek állít emléket.
Az egyik monográfia így foglalja össze Barzó munkásságát. „A múlt század 80-as éveiben ébredezett Nyíregyháza súlyos álmából. Szemeit felnyitotta s mikor már az
álomköd szertefoszlott szemei elõl, riadtan látta, hogy álmodása hosszú és káros volt. Gyorsan felismerte a helyzetet és hosszú lépésekkel indult a fejlõdés útján. Ebben
az idõben élt és dolgozott itt néhai Barzó Mihály gyáros
és építkezési vállalkozó, okleveles építõmester. (...) Nem
hangzik merészen, ha azt mondjuk: hogy Barzó Mihály
kezdte meg az akkor még falu-város átépítését.” Barzó
Mihály a város legismertebb építõmestere volt. 1886-tól
üzlettársként együtt dolgozott Vojtovits Bertalannal. Elsõ
nagyobb vállalkozásuk a gõz- és kádfürdõ épületének a
felépítése volt. Közremûködtek az Alpár Ignác által tervezett épületek (vármegyeháza, evangélikus elemi iskola,
színház, Korona Szálló) felépítésénél, míg önálló munkájuk volt a görög katolikus templom.
Barzó önálló vállalkozásainak egyik legszebb példája
a Pénzügyminisztérium igényei szerint, 1901-ben épített
bérház, amely 1954-tõl a Kölcsey gimnázium otthona.
Barzó 1888-ban téglagyárat alapított a Bujtoson. Sok középületen kívül számtalan magánház építkezéséhez is a
kitûnõ Barzó-féle téglagyárból szállították a szükséges téglát és cserepet.
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Az elsõ világháború után Barzó özvegye eladta a gyárat a városnak, amely kénytelen volt azt 1943-ban bezárni. Barzó Mihály 1909. május 30-án hunyt el. Síremléke
az Északi Temetõ X. parcellájában található, míg a festõmûvész fiával, Barzó Endrével közös emléktáblájuk a Kálvin téren látható. A Barzó család nevét 1995-tõl az Orosi
útból nyíló utca is õrzi.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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