3
ADJON ÚJ NEVET A
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neve is.
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SZÁZÉVES A TANÍTÓKÉPZÉS. A jubileum tiszteletére kétnapos programsorozatot szerveztek a
Nyíregyházi Fõiskolán. Az
emlékülésen a hagyomány
és a modernitás is szerepet kapott.

VASÁRNAP: EP VÁLASZTÁS
A megyeszékhelyen vasárnap reggel 6 órától este 7 óráig
az országgyûlési választáshoz hasonlóan 99 szavazókörben
fogadják a választópolgárokat. Ezen a héten az Európai Parlament 751 képviselõjét választja meg az Európai Unió 28 tagállama. A következõ ciklusban Magyarországnak 21 képviselõi helye lesz. A hétvégi egylistás választás lesz, hazánk egy
választókerületet alkot, így mindenki ugyanazt a szavazólapot kapja. A szavazólapon annak a nyolc jelölõszervezetnek
a neve szerepel a sorsolással eldöntött sorrendben, amelyek
április 22-éig össze tudták gyûjteni a 20 ezer érvényes ajánlást. Ezek a jelölõszervezetek a Fidesz-KDNP, az MSZP, a Jobbik, az LMP, az Együtt-PM, a DK, a Seres Mária Szövetségesei
és A Haza Nem Eladó Mozgalom párt. (13. oldal)
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Újra élvonalban a Szpari! A megyei rangadón a Kisvárda legyõzésével biztosította be a Nyíregyháza Spartacus az NB I-es tagságát. Képünkön a válogatott kerettag, csapatkapitány kapus, Balogh János és a házi gólkirály, góllövõlista-éllovas Bajzát Péter pacsizik
a gárdát idegenbe is elkísérõ szurkolókkal. Megérdemelt a siker, hiszen végig a tabella élén állt a csapat, melynek a bajnoki cím
elérése is a célja, a jövõben pedig az önkormányzat is mecénásává válik a labdarúgásnak, komoly feltételrendszerrel. Az idény
utolsó hazai mérkõzésén, szombat délután négy órától ünneplést is terveznek, sztárvendégekkel, köszöntésekkel a Városi Stadionban. A program részletei a nyiregyhaza.hu weboldalon olvashatók, futball-visszapillantónk pedig a 14. oldalon.

Fotó: Máté János

NYÍREGYHÁZA:
ELSÕ OSZTÁLY!

HAMAROSAN NYITNAK A FÜRDÕK
Május utolsó hétvégéjén nyit a Parkfürdõ. Sóstón egy
nagy felkészülési idõszakon vannak túl és elvégezték
a nagyobb karbantartási munkálatokat is. Minden medence új fugázást kapott, felújították a csúszdákat és
a parkrekonstrukció során új fákat is ültettek. A fürdõ a tavalyi árakkal várja a látogatókat.
Szerzõ: Erdõs József
Szinte már az utolsó simításokat végzik a sóstói Parkfürdõben, jövõ hét végén pedig már a látogatók is beléphetnek a
strandra. Teljes rekonstrukción esett át a fürdõ, elvégezték a
nagyobb munkálatokat. Az összes medence új fugázást kapott, ennyire egységes képet régen mutatott már a Parkfürdõ.

A csúszdatorony és több csúszda felújítása is megtörtént és a
belsõ felületekben is elvégezték a szükséges munkálatokat.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ügyvezetõje elmondta: nemcsak a mûtárgyakra, de a parkrekonstrukcióra is nagy hangsúlyt fektettek. Új fákat telepítettek, melyekbõl kis ligeteket hoztak létre. Minden évben igyekeznek arra törekedni, hogy Magyarország legzöldebb fürdõje
legyünk. Ilyen szép miliõben fürdõ, mint a sóstói, talán nincs
is több. Nagyon komoly felkészülésen van túl az üzemeltetõ, amelynek részeként a Tófürdõ is megszépült, mely szintén kinyit május 31-én. Itt a kerítést még javítják, de ez is
hamarosan elkészül. A korábbi fakerítés már elöregedett,
évek óta csak foltozgatták, de most a források lehetõvé tették a teljes cserét. A Tófürdõnél friss homokot kap a part és
egy újdonságnak számító napozóteraszt is kialakítanak ott.

TAVALYI JEGYÁRAK – TÖBB RENDEZVÉNY
Az élményfürdõ, mely gyógyszárnyának építése a nyári szezon alatt is zajlik majd, az ütemterveknek megfelelõen szintén megnyit május utolsó napján. A vendégeknek azonban az olyan szolgáltatásokat nélkülözniük kell
még, mint a szaunavilág – igaz, erre nyáron egyébként
sincs túl nagy kereslet.
Tavaly több mint 450 ezren látogattak ki a fürdõbe,
Sóstón abban bíznak, hogy ezt a számot ebben a szezonban felülmúlják. A jegyárak a tavalyihoz képest
nem változnak, ráadásul több rendezvénnyel is színesítik a nyarat.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁJUS 15., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 15., CSÜTÖRTÖK

A KEGYELET GYÜMÖLCSEI

VÖRÖS POSTAKOCSI

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskolában A kegyelem gyümölcsei címmel nyílt kiállítás Csoma József képzõmûvész alkotásaiból. A tárlat június 5éig tekinthetõ meg.

Válogatást adott ki a Vörös Postakocsi Online elmúlt évben megjelent írásaiból. A folyóirat nyomtatott kiadásának bemutatóját egy irodalmi est keretében tartották a Móricz Zsigmond Színház MÛvész Stúdiójában, a szerzõk
közremûködésével.

MÁJUS 16., PÉNTEK

MÁJUS 16., PÉNTEK

ORSZÁGOS FRANCIA VERSENY

SEGÍTETT A KÖNYV, A MESE

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny döntõjét az Eötvösben.
A megmérettetésre 383 tanuló nevezett.
A díjazottak mellett a felkészítõ tanárok Nyíregyháza város elismerését is átvehették Kósa Tímea alpolgármestertõl.

Biblioterápiai konferenciát tartott a
Magyar Olvasótársaság a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Az
irodalmat terápiás céllal több mint 4
évtizede alkalmazzák Magyarországon
a különbözõ pszichés problémák kezelésében és a megelõzésben.

MÁJUS 17., SZOMBAT

MÁJUS 17., SZOMBAT

SIKERES A RE-FLEX

PÓTMAMA, GÓLYAFIÓKÁKNAK

Az Országos Gyermek Táncmûvészeti Fesztivál után a Krétakör Megyei Táncversenyen is nagy sikerrel szerepelt a REflex tánccsoport. Ez utóbbin mindhárom
korosztály több arany és kiemelt arany
minõsítést kapott. Rácz Erika, az együttes vezetõje is elismerésben részesült.

A Nyíregyházi Állatparktól kapott pótmamát négy elárvult kisgólya. A gólyák
gyakran pusztulnak el áramütés következtében, a nagyhalászi fiókáknak az
volt a szerencséje, hogy fészküket bekamerázta a Magyar Madártani Egyesület,
így hamar kiderült, veszélyben vannak.

MÁJUS 19., HÉTFÕ

MÁJUS 20., KEDD

JÓL VIZSGÁZOTT

ESKÜT TETTEK

Az elmúlt napok intenzív esõzése sem
okozott gondot Nyíregyházán. Jól vizsgázott a tavaly az önkormányzat által megújított és továbbfejlesztett csapadék-elvezetési rendszer. A város kritikus területeit
sem öntötte el a víz mint korábban, és a
közlekedésben sem okozott fennakadást.

Esküt tett a héten az európai parlamenti választásokon a Nyíregyházán
közremûködõ közel 900 szavazatszámláló bizottsági tag. Minden bizottságban
lesz három olyan tag, akit a közgyûlés
választott, de jelen lesznek a pártok és
jelölõszervezetek delegáltjai is.
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FÓRUM A JÖVÕ KÓRHÁZÁRÓL
Lakossági fórumot tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház „A
jövõ kórháza” címmel. A fórumon tájékoztatták a lakosságot a Tömbkórház Projekt jelenlegi állapotáról és az
ezzel szorosan összefüggõ egyéb projektekrõl is. A rendezvényen egészségügyi szûrések és tanácsadás várta az
érdeklõdõket.
Mangol Csilla, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója a rendezvényen
azt hangsúlyozta: több okból is fontos a
most tartott fórum. Egyrészt a stratégiájuk
alapvetõ eleme – a társadalmi felelõsségvállalás jegyében – a megye lakosságának
tájékoztatása arról, hogy nemcsak maga

az egészségügyi ellátás fontos, hanem a
prevenció is. A másik lényeges téma pedig
a most zajló Tömbkórház Projekt, melynek
állásáról, a fejlesztést követõ változásokról
fontos tájékoztatni az érintetteket.
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató-helyettes is azt emelte ki, hogy bár az egészségügy leglényegesebb feladata a gyógyítás,
azonban még fontosabb a megelõzés. A
nap folyamán megtalálható szûrõvizsgálatok azt szolgálják, hogy azoknak is felhívják a figyelmét a szûrések fontosságára, akik egészségesnek érzik magukat. Egy
egyszerû vérnyomásmérés, vércukor-vizsgálat, koleszterinszint-mérés is rávilágíthat
arra, hogy valami nincs rendben. Ezzel már
egy nagy lépést tettünk elõre, hogy megfelelõ idõben megfelelõ tanácsokat, kezelést kaphassunk.

FELÚJÍTJÁK A SZABADTÉRIT
Elkészül a nyári színházi szezonra a
Szabadtéri Színpad felújítása. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai a helyreállítás során lefestik a nézõtéri székeket, a
szociális blokkokat és öltözõket, kicserélik a tönkrement színpadi deszkákat,
valamint üzembe helyezik a szökõkutat.

Elvégzik a kert gondozását is, valamint
az elkövetkezendõ napokban muskátlit
ültetnek és kihelyezik a dézsás leandereket.
A 2014. évi helyreállítási és zöldfelület-kezelési munkálatok költsége közel
2,5 millió forint.

MEGÚJUL AZ ÖSSZEKÖTÕ ÚT
Az Új Széchenyi Terv keretein belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
újabb mellékút-felújítási projekt kezdõdött el. Közel 6 kilométeren újul
meg teljes egészében a Nyíregyháza
és Nyírbátor közötti mellékút mintegy
614 millió forintból.
Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program keretében a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. 2014-ben összesen több
mint 247 kilométert érintõ beruházást hajt
végre. Az országos programon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a folyamatban lévõ európai uniós akciótervben
az idei évben több mint 10 kilométeren

indulnak a munkálatok, megközelítõleg
1 milliárd forint támogatásból. Ennek keretében újulhat meg a 4911 jelû Nyíregyháza–Nyírbátor mellékút (a 10+000–
15+925 kilométer-szelvény között) mintegy 5,9 kilométernyi hosszon.
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ a meglévõ útszakaszt újraaszfaltozza, kijavítja a pályahibákat, átépíti
a szegélyeket, valamint kitisztítja az árkokat és az átereszeket, továbbá rendezi a
padkákat is. A 14+045 km-szelvényben
lévõ Kállai-fõfolyás-híd, valamint a 15+570
km-szelvényben lévõ Kiskállói-csatornahidat is felújítják. A beruházás több mint
614 millió forintból valósul meg.

TESTVÉRVÁROSI TAPASZTALATCSERE
A lengyelországi Chorzów-ban rendezték meg nemrégiben az Integrációtól az
inkluzióig – Sikeres inkluzió Európában a
testvérvárosi kapcsolatok összehasonlításában címû nemzetközi pályázat 3. konferenciáját. A téma ezúttal a fogyatékkal élõk
foglalkoztatása volt. A rendezvényen Nyíregyháza mellett részt vett két testvérvárosunk, a német Iserlohn és a lengyel Rzeszów
érintett hivatalainak, intézményeinek, civil,
egyházi szervezeteinek képviselõi. Városunkat több szervezet is reprezentálta, pl. a Start
Rehabilitációs Vállalat, jó példákat bemutatva. A konferencia során a szakemberek

jó példákkal ismerkedtek, elõadásokat hallgattak meg a lengyelországi gyakorlatokról, tapasztalatokról, és kis munkacsoportokban információkat cseréltek arról, hogy
hogyan mûködik a fogyatékkal élõ személyek felkészítõ és foglalkoztatási rendszere, milyen elvárásai vannak a fogyatékkal
élõknek, illetve a munkáltatóknak, valamint arról, hogy a csökkent munkaképességûek foglalkoztatását milyen arányban finanszírozza az állam az egyes országokban. A találkozó zárásaként a résztvevõk
látogatást tettek a helyi foglalkoztató, felkészítõ intézményekbe.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ADJON ÚJ NEVET A CSARNOKNAK!
A május 29-ei válogatott kézilabda-mérkõzéssel búcsúzik egy idõre a nézõktõl a Bujtosi Szabadidõ Csarnok, hiszen hamarosan kezdõdik a létesítmény felújítása, melynek keretében az épület külsõ és belsõ
megjelenése is megváltozik. De nemcsak az épület
lesz más, hanem az intézmény neve is. Tegyen javaslatot ön is!
Szerzõ: Sipos Marianna
A Bujtosi Szabadidõ Csarnok 1986–1988 között épült.
1988. december 11-én adták át a közönség számára. A
60x30 méter nagyságú küzdõtér különbözõ sportversenyek
(röplabda, kézilabda, kosárlabda stb.) lebonyolítására alkalmas. Méreténél fogva lehetõvé teszi rendezvények,
koncertek, vásárok megrendezését is.
Jelenleg öt nagy nyíregyházi csapatnak (Fatum-Nyírsuli
NRK röplabdacsapat, Marso-NYKK kosárlabdacsapat,
Nyírflop Holding kézilabdacsapat, Tigers amerikaifocicsapat, Kölcsey DSE kézilabdacsapat) ad otthont rendszeresen, ám évente több mint száz rendezvényével a nyírségi megyeszékhely egyik legjelentõsebb szórakoztatókomplexuma is.

BÕVÜL IS A BUSZACSA
Ahogy arról korábban hírt adott a Nyíregyházi Napló
is, 2013. július elsejével került Nyíregyháza város tulajdonába a Bujtosi Szabadidõ Csarnok. Nyíregyháza polgármestere 2011-tõl szorgalmazta, hogy ennek az intézménynek a város lehetne az igazi gazdája, ugyanúgy, mint
pl. a színháznál vagy más intézménynél. 2012 decembe-

Ilyen lesz kívülrõl
rében Orbán Viktor miniszterelnök látogatott a megyeszékhelyre, ahol bejelentette az elõzõ napi kormánydöntést,
hogy a város ingyenes tulajdonába kerülhet a BUSZACSA.
Már ekkor elkezdõdtek a tárgyalások arról, hogy önmagában ez még kevés, a felújítással is azonnal el kell kezdeni
foglalkozni.
A munka szeptemberben el is kezdõdött. A felújítás elsõ
szakasza 154 millió forintba került, ebbõl a parkettacsere
85,5 millió. A költségek 30 százalékát a város finanszírozza. A mûszaki vizsgálat rávilágított az elmúlt évek gondjaira is. Idén pedig kormányzati támogatásból – 2,1 milliárd forintból – az egész csarnok felújítása megkezdõdik.

A rekonstrukció három ütemben valósul meg. Elsõként
megtörténik az épület külsõ szigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a tetõ felújítása. A tervek szerint bõvül a
befogadóképessége is a csarnoknak, jelenleg körülbelül
1500 nézõ foglalhat helyet a szabályokat betartva. Ez a
felújítás után akár 2200–2500 fõt is jelenthet a mobillelátókkal. Kialakítanak majd VIP és rekreációs termet,
bemelegítõpályát, megújul a beléptetõ rendszer és a csarnok világítása is. Várhatóan a nyáron elkezdõdik és szeptember végére befejezõdik a Bujtosi Szabadidõ Csarnok
felújításának elsõ üteme. A teljes beruházás 2015. február végére készülhet el.

A PÁLYÁZATRÓL
A név fejezze ki a csarnok szellemiségét. A
név illeszkedjen a város, a lakókörzet világához. Könnyen megjegyezhetõ, rövid, egyszerû név legyen. Magyar nyelvû legyen. A pályázatokat szöveges formátumban a palyazat@buszacsa.hu e-mail címre lehet eljuttatni.
Határideje: 2014. június 15.
A beérkezett pályázatokat egy zsûri szûri elõ
és szûkíti le a pályázatok számát 5-re. A legjobb öt pályázatot a http://www.nyiregyhaza.hu weboldalon közönségszavazásra bocsátjuk.
A weboldalon történõ szavazás várható kezdete: 2014. július 1. Az eredményhirdetés várható idõpontja: 2014. augusztus 4.

VÁLOGATOTT
KÉZIMECCSEL
ZÁRNAK
Válogatott kézilabda-mérkõzést rendeznek május 29-én
Nyíregyházán. A világbajnoki
selejtezõre készülõ magyar férfiegyüttes Románia ellen vív
edzõmérkõzést. (Részletek a 14.
oldalon.) A május 29-ei válogatott meccs egyben a Bujtosi Szabadidõ Csarnok búcsúmérkõzése is, mivel a találkozó után kezdõdik a létesítmény felújítása.

2014. MÁJUS 23.
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EZER FELETT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA
Május 15-én 1126 álláskeresõ bevonásával új közfoglalkoztatási program indult Nyíregyházán. A résztvevõk számára szeptember végéig 8 órás munkavégzést biztosítanak a városüzemeltetés bevonásával.
– 1126 fõ foglalkoztatása kezdõdött meg három bontásban a NYÍRVV Nonprofit Kft. koordinálásával. Május,
június, illetve július hónapban történik a felvétel. 421, utána 300, a harmadik hónapban pedig további 405 fõ állhat
munkába – mondta Bocskai Péter ügyvezetõ.
A programban az alacsonyabb iskolai végzettségûek
mellett a szakmával rendelkezõ álláskeresõknek is biztosítanak munkát önkormányzati intézményeknél, gazdasági társaságoknál, civil szervezeteknél és egyházaknál.

IRTOTTÁK A SZÚNYOGOKAT
Szúnyoglárva-irtást végeztek Nyíregyházán a héten.
A megelõzés elsõsorban a város mély fekvésû, vizes,
illetve népszerû kiránduló- és turisztikai területeit érintette: Sóstó, Bujtos, Igrice-csatorna térsége, Borbánya–
Kistelekiszõlõ déli része, Oros vasúti delta környéke stb.
A permetezést a NYÍRVV megbízásából a Tréner Kft.
260 hektáron végezte légi és földi úton.
Az enyhe tél és az utóbbi csapadékos napok miatt a
sekély, gyorsan melegedõ vizekben felgyorsult a lárvák fejlõdése. Az alkalmazott irtószer emberre és melegvérû állatokra veszélytelen!

Április végéig egyébként már 1483 fõ vett részt a közfoglalkoztatásban, a havi átlagos létszám pedig elérte az
1110-et. Az önkormányzat a tavalyinál is többet fordít a
programra. Idén 1,2 milliárd forintot biztosít erre, ami 400
millióval több az elõzõ évitõl. 2013-ban egyébként összesen 3500 fõt foglalkoztatott a NYÍRVV.
A dolgozók többsége a programban idén is városüzemeltetési feladatokat végez, köztisztasági, szemétgyûjtési,
zöldfelület-fenntartási, parlagfûirtási munkálatokat, illetve
tisztítják a csatornákat és a csapadékvíz-elvezetõ árkokat.
A dolgozók fele pedig hátrányos helyzetû gyermekek, hajléktalanok segítését, idõsek gondozását, szabadidõs programok szervezését, hulladékválogatást, karbantartási, takarítási, adminisztratív és konyhai kisegítõ feladatokat végez.

SZOBORFELÚJÍTÁS A HÕSÖK TERÉN
Folytatódik a tavalyi évben elkezdett állagmegóvó karbantartása a Hõsök terén található I. világháborús szoborkompozíciónak. A NYÍRVV Nonprofit Kft. ennek keretében elvégzi a mészkõ emlékmû tisztítását a patinás
réteg megtartásával. Újraillesztik és fúgázzák a szétfagyott szoborelemeket, a kimozdult részeket ragasztják,
pótolják a talpazati tömböket és a kitört darabokat, valamint lefestik az emlékmû körüli oszlopokat. A helyreállítás költsége bruttó 1 millió forint, és önkormányzati
forrásból valósul meg. A munkálatok elõreláthatóan két
hét múlva fejezõdnek be.

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:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június 6.
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.
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SZIMULÁLT KATASZTRÓFÁK HELYSZÍNE VOLT A BELVÁROS
NYÍREGYHÁZA ADOTT OTTHONT A 43. ORSZÁGOS ELSÕSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENYNEK
A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésre
315 elsõsegélynyújtó érkezett, 20 gyermek-, 20 ifjúsági, 18
felnõtt- és 5 vendégcsapat mérte össze tudását. A versenyzõket Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a városháza elõtt, majd megkezdõdött az Országos
Elsõsegélynyújtó Verseny. A megmérettetés idejére Nyíregyháza belvárosa katasztrófák, balesetek helyszínévé vált.
A versenyzõknek szimulált, de életszerû helyzetekben kellett helyt állniuk. A Kossuth téren például egy élethûen
megrendezett tömegbaleset várta a csapatokat, pár méterrel arrébb az utcán az eljátszott helyzet szerint munkahelyi
baleset történt, a belváros egyik kedvelt pubjában verekedés tört ki, egy belvárosi ház udvarán pedig személyautó
gyerekeket gázolt el. A versenyzõ csapatoknak 17 állomáson kellett elsõsegélyt nyújtaniuk a sérülteknek. A csapatok
teljesítményét az Országos Mentõszolgálat szakemberei
értékelték. A verseny lebonyolításában 220 vöröskeresztes
munkatárs és önkéntes vett részt, a baleseti helyzetek pedig 60 képzett imitátor segítségével elevenedtek meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapatai a verseny összes kategóriájában dobogós helyen végeztek.

KARITATÍV SZERVEZETEK KÉPVISELÕI RANDEVÚZTAK NYÍREGYHÁZÁN
A szabolcsi megyeszékhely adott otthont a karitatív
szervezet országos küldöttgyûlésének, majd a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapja alkalmából ünnepséget
rendeztek a megyeházán.
A rendezvényen Seszták Oszkár, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere mondott köszöntõ beszédet.

Az ünnepségen Kardos István, a Magyar Vöröskereszt
fõigazgatója elmondta: 2013-ban 110 ezer tag, 40 ezer
önkéntes, 260 ezer adományozó és több mint 510 millió
forint értékû adomány segítette a karitatív szervezet munkáját. Szarkáné Kövi Márta megyei igazgató azt mondta,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a lakosság önkéntes
munkával, véradással és adományozással is nagyban hozzájárul a Magyar Vöröskereszt segítõmunkájához.
A vöröskeresztes világnapi ünnepségen a hazai legna-

gyobb humanitárius szervezet munkatársai, önkéntesei,
partnerei és támogatói elismerésben részesültek. Dr.
Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke mintegy 100 kitüntetést adott át. Elismerésben részesült többek között Göncz Árpád, volt köztársasági elnök is.
Idén is átadták Az év támogatója elismeréseket. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének javaslatára ezt a kitüntetõ címet ez évben Bokor Pál, az Atlantic Press Kiadó igazgató-fõszerkesztõje
kapta.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június
6. 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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.
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HÍREK

HOLOKAUSZT AZ OKTATÁSBAN

MÚZEUMI VILÁGNAP

Konferenciát szervezett pedagógusok részére az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör. A Holokauszt
Emlékév részeként megtartott elõadáson a holokauszt
iskolai keretek között történõ tanítása állt a középpontban.

Különleges programok várták a látogatókat a Múzeumi Világnap alkalmából a Sóstói Múzeumfaluban.

Szerzõ: Mikita Eszter
A holokauszt 70. évfordulójára emlékeznek 2014-ben
Magyarországon. Az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti
Kör fél éven át tartó programsorozatot szervezett a 7 évtizeddel ezelõtt történt események emlékére. Három vidéki és egy nyíregyházi középiskola csatlakozott a rendezvényekhez, amelynek elsõ állomása az a pedagógusok
részére szervezett konferencia volt, amelynek fõ témájául
a holokauszt tanítását választották a szervezõk.
Gáll Ottó, az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör
elnöke elmondta, nemcsak történelemtanároknak, hanem
bármilyen szakot tanító, vagy óvodában dolgozó pedagógusoknak szervezték a konferenciát azért, hogy a
holokausztról, a holokauszt pszichológiájáról, körülményeirõl, elõzményeirõl elõadásokat hallgassanak meg. A
konferenciára érkezett magyar és külföldi elõadók dokumentumokkal támasztották alá a 20. század egyik legnagyobb tragédiáját. A szakemberek úgy vélték, a témáról
kell és hasznos beszélgetni.
Dr. Riczu Zoltán fõiskolai tanár kifejtette, nagyon sok
tévhit él a holokauszttal kapcsolatosan. 70 éves évfordulója van annak, hogy a magyarországi vidéki zsidóság nagy
részét megsemmisítették, ezért beszélni kell errõl az egyedi

Az idén megújul a nyíregyházi holokauszt emlékmû is.
Zagyva László szobrászmûvész alkotását 2006-ban
állították fel az egykori nyíregyházi gettó területén.
tragédiáról. Az elõadások során a pedagógusok mindennapi munkájukhoz kaptak olyan segítséget, amelyeket tankönyvekben nem olvashatnak, de felhasználhatják a tanítás során.
Gulyás Csaba, a Bethlen Gábor Gimnázium történelemtanára elmondta, azok a metódusok, amivel Németországban vagy Hollandiában tanítják a holokausztot,
hozzánk csak mostanában érnek el. Hozzátette, nagy szükség van arra, hogy minél több módszert megismerjenek a
tanárok. Azokat, amelyek Európa fejlettebb vagy elõttünk
járó országaiból érkeznek. A konferencián a pedagógusok nemcsak elõadásokat hallgathattak meg, hanem részt
vehettek egy filmvetítésen is, amelyben holokauszt-túlélõk
beszéltek az átélt szörnyûségekrõl.

Életre kelt a falumúzeum: a mûhelyekben a mesterek megmutatták, hogyan készítik portékáikat, több falusi házban pedig azt nézhették meg az érdeklõdõk,
hogy egykor a falusi emberek hogyan végezték a ház
körüli munkát. A kemencében friss kenyér sült, amit a
látogatók meg is kóstolhattak. A múzeumfaluba érkezõk a 7 és fél hektáros területen idegenvezetõvel tehettek sétát, miközben egy-egy portánál érdekes információkhoz juthattak. A legkíváncsibbak pedig a skanzen
raktárába is bepillanthattak, ahol ritkán látható „kincseket” is megismerhettek.

A kádármûhelyben

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június
6. 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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

BÉRBEADÁSI FELHÍVÁS
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt lakosságot,
hogy 2014. május 26-ától, hétfõtõl távhõvezetékcsere munkálatait kezdi meg a Bethlen Gábor utcában, az 1. számú Posta (nagyposta) elõtti épületrésznél.

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

A vezetékcsere a burkolat megbontásával jár, a
munkaterületet biztonságosan körbekerítjük a balesetek elkerülése végett.
A munkálatok befejezésének várható ideje:
2014. június 6.
Megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük!

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja.
További információ kérhetô személyesen vagy telefonon
(42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÕ KFT.

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:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június 6.
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.
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AKTUÁLIS

PILLANATKÉP A FEJLESZTÉSEKRÕL
Városszerte számos helyen zajlanak olyan beruházások, melyek egy része látványos eleméhez érkezett.
Gõzerõvel folynak az építési munkák a mûvelõdési központban, az Érkertben elkezdõdött a tízemeletesek rekonstrukciója is, az állatparkba már érkeznek az új
attrakciók fõszereplõi, s nemsokára újra körülsétálhatjuk a sóstói tavakat, a lakosság által megszavazott kivitelben. S ez csupán néhány, szinte találomra kiválasztott helyzet a sok közül, mert beruházással bõségesen találkozni mostanában Nyíregyházán, javarészt
sikeres önkormányzati pályázatok eredményeként.

BEEMELIK A TETÕSZERKEZETET
Hétfõn este és kedd reggel emelik a helyére a megújuló mûvelõdési központ tetõ vasszerkezetét, amelynek
eredményeképpen megújul a tetõ egy része. A nem mindennapi munkafázis forgalomkorlátozást tesz szükségessé május 26-án este hét óra és éjfél között.
Dinamikusan zajlik a belvárosban a Váci Mihály Kulturális Központ felújítása. Az AGÓRA programként ismertté
vált fejlesztés a napokban egy látványos eleméhez érkezik.
Május 26-án este hét órakor a helyszínre szállítják azt a
grandiózus acélszerkezetet, mely az épület tetejének vázát
képezi majd. Az összeszerelve 32 méter hosszú, térben rácsos szerkezetû elemek, három kamionon érkeznek a helyszínre, ezért a mûvelõdési ház környékén este hét és éjfél
között forgalomkorlátozás, a rendõrség Bujtos utcai épülete és a Szakszervezetek Háza által közrefogott parkolóba
pedig behajtási tilalom lép életbe. Ez idõ alatt rendõri irányításra számíthatnak a közlekedõk. Május 27-én reggel
emelik a helyére a szerkezetet. Ez a mûvelet már csak a
gyalogosforgalom korlátozását eredményezi majd.
A nem mindennapi acélszerkezetet a nyíregyházi gazdasági társaság, a Magyar Acélmûvek készítette el. Az
import-export tevékenységet folytató helyi cég tíz évvel
ezelõtt családi vállalkozásként indult, mára számos család megélhetését biztosítja. Orha József, a társaság ügyvezetõje elmondta, hogy a vállalat készíti a mûvelõdési
központ építéséhez szükséges acélszerkezetek nagy részét. A tetõelemek mellett – többek között – a nézõtéri
acélváz, a tûzlépcsõk, a liftelemek, az üveg felületek rácsszerkezete készül a Magyar Acélmûvek csarnokaiban, több
mint 100 tonna acél felhasználásával.

ÚJ CSOMAGOLÁSBAN
Örökösföldön egy nagyszabású fejlesztéssorozat indult
el. Ez nemcsak a lakótelep rehabilitációját célzó pályázatot jelenti, hanem ezzel párhuzamosan zajlik a Móra
Ferenc Általános Iskola modernizációja, melyre több mint
400 millió forint fejlesztési forrást nyert Nyíregyháza –
többek között errõl is beszélt Kósa Tímea alpolgármester
a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában, ahol
néhány jelenleg zajló fejlesztés elemeit is ismertette.
– A Móra-beruházásnak elindult egy látványos eleme,
az iskola tornatermének újjáépítése. Ez a fejlesztés már a
jövõnek is szól, hiszen nemcsak állagmegóvás, hanem jelentõs energetikai fejlesztés is megvalósulhat itt. Amikor
felvetõdött Örökösföld rehabilitációja, a közterek és az
óvodák után rögtön az iskola fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg. De már ekkor látszott, hogy abban a
projektben nincs annyi forrás, hogy az iskola teljes egé-

Az érkerti társasházak már szépülnek
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Védõréteget is kap a VMKK tetõszerkezete a Magyar Acélmûvek Kft.-nél szállítás elõtt
szében megújulhasson. Ezért más pályázati lehetõség után
néztünk a cél elérése érdekében. Azt tartottuk szem elõtt
a fejlesztési elemek meghatározásánál, hogy bár fontos
az épület külsõ megjelenése, az energetikai megújulás,
de a legfontosabb a gyermekek komfortérzetének javítása. Ez a beruházás azért is nagyszerû, mert 94 százalékos
támogatással valósulhat meg – mondta Kósa Tímea.
– Az Érkert úgy néz ki, mint egy nagytakarítás alatt lévõ
lakás. Szinte minden pontján zajlanak munkák. Bár ez sok
kellemetlenséggel jár, de mi, háziasszonyok tudjuk, hogy
otthon is megéri a kellemetlenséget a szép, tiszta lakás
reményében. Itt sem lesz ez másképp – fogalmazott az
alpolgármester. Az érkerti rekonstrukcióból kiemelte a tíz,
iparosított technológiával épült társasház rekonstrukcióját. Ezek közül öt már nyáron új „csomagolásban” tündököl majd, és további öt szépül meg idén õszre.

RENDEZVÉNYEK, LEHETÕSÉGEKKEL
A városvezetõ arról is tájékoztatott, hogy az építkezéssel egy idõben a közösségépítést szolgáló soft programok
is zajlanak. (Lásd a most szombati rendezvényt, melynek
részleteirõl a 15. oldalon olvashatnak.) Ezek azt célozzák
meg, hogy nyissanak egymás felé az ott élõk. Fontos információként említette: van újabb pályázati kiírás további
programok szervezésére, melyek már elérhetõk a
nyiregyhaza.hu-n. Az Érkert és a Huszár-telep rehabilitációs pályázata keretében van maradványforrás, melyre
pályázhatnak a civil szervezetek.

Sóstón, hanem új padokat, kandelábereket és 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.

MÉG AZ IDÉN ELKÉSZÜL
Izgalmas idõszak elé néz a Sóstó ZOO. Nemcsak a BBC,
a brit közszolgálati mûsorszolgáltató forgat a héten a népszerû állatkertben és készít dokumentumfilmeket annak
életérõl, hanem nagy erõkkel épül a Viktória-ház is, ami
Dél-Amerika élõvilágát fogja bemutatni. Mindemellett a
Sóstó-projekt részeként az Andok ösvényének tereprendezése is megtörtént már, ami várhatóan szeptember végére készül el.
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója elmondta, hogy a Viktória-ház nemcsak épül és szépen alakul, hanem már az állatok is érkeznek.

BEHOZTÁK A KÉSÉST
A csapadékos napok megnehezítették a Sóstói-tó körüli és a központi sétányrendszer építését, a munkákat
április végén kezdték el, és két ütemben valósítják meg a
terveket.
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, a legtöbben a térkõ és rekortán párosításra szavaztak. Elsõ lépésben a két tó közötti sétányrendszert kezdték átalakítani a Tófürdõ bejáratától a tavak keleti partjáig.
Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, ezt a
szakaszt május 20-án szerették volna átadni, de az egyhetes esõ annyira feláztatta az agyagos altalajt, hogy hátráltatta a térkõburkolat építését. Ezért több szakaszon talajcserét végeztek, csak ez után tudtak tovább térkövezni.
Reményeik szerint ezt a lemaradást a hét végéig behozzák, és már csak a szökõkút környékén marad egy leszalagozott terület az építés miatt.
Ezt követõen kezdõdhet meg a második ütem, a burkolatot a tó északi oldalán építik tovább. A tó körüli és a központi sétányrendszer 5800 négyzetméter térkõburkolatot
kap. A tervek szerint a munkákat június közepére fejezik
be. A beruházás során nemcsak a sétányok változnak meg

A Viktória-ház látványterve
– Nemrég sikerült a londoni állatkertbõl egy nagyon
különleges madárra szert tenni, ami ennek a háznak az
ékessége lesz. Ezt ajándékba kapjuk a London ZOO-tól.
Közben az aligátorok is megérkeztek. Gyûjtjük az állományt, mert amikor elkészül az épület, nekünk még így is
több hónapra lesz szükségünk, hogy belakjuk azt – hangsúlyozta. – Az állatpark botanikusa már a növényeket is
gyûjtögeti, a névadó Viktoria Amazonika is kibújt és a
magok is csíráznak már a Zöld Piramis tetején.
– Kívül a dupla férõhelyre bõvített parkoló útalapja elkészült, és hamarosan rákerül az aszfalt is. A Sóstó-projekt részeként elindul hamarosan az Andok ösvényének
építése is, aminek a tereprendezése már megtörtént.
Az állatkert életében azonban nemcsak az õsz ígérkezik szerencsésnek, hanem a szezon is jól indult. A korábbi évek esõs idõjárását megtörve idén végre napsütéses
napok jellemezték a tavaszt, ami a látogatók számára is
pozitívan hatott.
– Elszoktunk ettõl, mert az elmúlt három évben a tavaszunkat mindig tönkretette az esõ, de most nem hagytuk...
Ráadásul sok kisállat is születik az állatparkban, így egy
nagyon különleges évnek nézünk elébe – hangsúlyozta
Gajdos László.

Az oldalt összeállították: Bruszel Dóra, Sipos Marianna, Szoboszlai Tibor

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

Felhívás
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (4450 Tiszalök, Kossuth utca 124.) parancsnoka felvételt hirdet folyamatos-váltásos munkarendbe hivatásos szolgálati jogviszony létesítése céljából

körlet-, illetve biztonsági felügyelõ, szakápoló,
valamint határozott idejû – teljes munkaidõs – közalkalmazotti
jogviszony létesítése céljából

pszichológus
beosztás betöltésére, az alábbi feltételekkel.
Pszichológus beosztás vonatkozásában támasztott alkalmazási feltétel:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõoktatásban szerzett szakirányú végzettség,
– egészségi alkalmasság.
Elõnyt jelent:
– a klinikai vagy egyéb szakpszichológusi képesítés megléte.
A felügyelõ, valamint a szakápoló beosztás vonatkozásában támasztott
alkalmazási feltétel:
– betöltött 18. életév,
– magyar állampolgárság,
– kifogástalan életvitelnek való megfelelés,
– állandó belföldi lakóhely,
– egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
– középfokú állami iskolai végzettség,
– szakápoló beosztásnál további feltétel az egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlat, felnõtt szakápolói, illetve ezzel
egyenértékû vagy magasabb szakmai végzettség, továbbá az
egészségügyi szakdolgozók mûködési nyilvántartásában való
regisztráció.
A meghirdetett beosztásokra motivációs levéllel és a jelentkezõ személyes adatait és elérhetõségét tartalmazó önéletrajzzal, valamint a jelentkezõ iskolai végzettségét, szakképesítését, idegen nyelv ismeretét igazoló okiratok másolatával lehet jelentkezni, melyet az intézet fentiekben megadott címére postai úton, vagy pal.ildiko@bv.gov.hu vagy
palko.anett@bv.gov.hu e-mail címére kell megküldeni.
A hirdetéssel kapcsolatban bõvebb felvilágosítás az intézet Személyügyi és Szociális Osztályán a 42/524-912-es vagy a 42/524-914-es telefonszámokon kérhetõ.
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KÖZLEMÉNYEK

AKTUÁLIS

A KIHÍVÁS NAPJA – TÖBB TÍZEZREN SPORTOLTAK
A tavalyi évhez hasonlóan, a Magyar Szabadidõsport
Szövetség felhívására, Nyíregyháza idén is csatlakozik a Kihívás Napja országos rendezvényhez, melynek
célja a lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, valamint
kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz. 2013-ban
városunk elnyerte a rendezvény különdíját.
Az idõjárás is kegyes volt azokhoz, akik csatlakozni kívántak a Kihívás Napja rendezvénysorozathoz. Az aktivitás nagyobb volt mint egy évvel ezelõtt. A szervezõk (Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyírsuli Kft.) számos
helyszínen, színes programokkal várták a mozogni vágyókat, valamint a város minden iskoláját és óvodáját aktivitásra buzdítottak. A stadionban például a futballpályán gyerekek fociztak, a mûfüvesen pedig az amerikai futballt lehetett kipróbálni. De lehetett pingpongozni, tekézni és kosárlabdázni is. A város iskoláiból rengeteg fiatal vett részt a
programokon, akiket testnevelõik, edzõik is elkísértek. Szerintük a legfontosabb, hogy mozogjanak az emberek. A
zumba ismét népszerû volt, nem csak a fiatalok körében.
Korán reggel egy 2014 méteres úszással indult a nap, délután pedig ugyanekkora távot futva kellett megtenni. A szervezõk munkáját segítette, hogy a tavalyival ellentétben idén
jó idõ várta a sportolni vágyókat. A Kihívás Napján az iskoláknak is versenyt hirdettek, Nyíregyháza önkormányzata
külön díjazza azt az iskolát, ahol a legtöbb aktivitást végezték. A programok este 21 óráig folytatódtak, és a lapzártánk elõtti utolsó adatközlés szerint Nyíregyháza a kategóriájában dobogós helyen állt a települések versenyében,
jóval több, mint 250 ezer úgynevezett „aktivitással”. Pontos végeredmények és részletek a jövõ heti lapszámban.

HUSZONÖT ÉVES A KÉSZ
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TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS
Tisztújító közgyûlést tartott a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete a Nyíregyházi Fõiskolán.

1989-ben, negyedszázada szervezte meg dr. Csanád
Béla professzor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét,
azt a ma már 68 helyi csoportot és 3000 tagot számláló
szervezetet, amely a legnagyobb magyar keresztény civil szervezet – tájékoztatta szerkesztõségünket Keresztes Dénes régióvezetõ. A Nyíregyházi Csoport elnökének beszámolója szerint méltó helyen, Gödöllõn, a Királyi Kastélyban ünnepelték a 25. évfordulót.
Megyénket lelkes csapat képviselte a jubileumi találkozón. Ez a szervezet vallási hovatartozás nélkül keresztények – Jézus követõi – spirituális, kulturális, evangelizációs közösségének definiálja magát, amely – amint azt ott
mindnyájan éreztük – valódi közösséggé formálódott. A
rendezvény szentmisével kezdõdött, melyet Beer Miklós
váci megyés püspök celebrált. Beszédében közvetlen emberi hangvételben méltatta a KÉSZ eddigi tevékenységét
és a további feladatainkhoz is támogatását ígérte. Dr.
Osztie Zoltán, a Budapest belvárosi templom plébánosa,
aki a KÉSZ elnöke, a szövetség történetét foglalta össze.
Bemutatta a megújult logót, melynek jelmondata: „Az
Emberhez méltó megoldás”. Ez az üzenet minden ember
számára útmutató értékrend.
A következõ elõadó Jókai Anna elkötelezettségét, hitelességét a közelmúltban elhunyt jeles személynek, Teréz
Anyának tevékenységével, a megalázó gúnyolódó helyzetek, szerény, de okos megoldásaival illusztrálta. Mindnyájunk számára tanulságos volt: eredményes megoldás

Fotók: Máté János

lehet egy bántó, megalázó helyzetben, ha a tiszteletadás
szándékával reagálunk, viszonyulunk. Elkötelezettséget,
mély keresztényi meggyõzõdést tapasztalhattunk meg
Hegedüs András történész elõadásában, aki hét gyermek
édesapja. Az alábbi üzenetet küldte az ünneplõ közönségnek: „...nincs mód nem menni, ahova Te küldtél”.
A KÉSZ-hez a történelmi Magyarország egész területérõl csatlakoztak honfitársaink, így szoros együttmûködésben dolgozik például a vajdasági Keresztény Értelmiségi
Körrel. A tõlük érkezett elõadók beszéltek a magyarság,
az erkölcs és a hitélet megtartásáról, annak értékeirõl. Érték és sorrend, hivatás és szakma a keresztény ember szemlélete szerint – figyelemre méltó témák voltak! Mi, nyíregyháziak is nagy elismerés részesei lehettünk, mert mint
ismeretes, városunkban alakult meg az országban ma még
egyedüli KÉSZ Ifjúsági Tagozata.

A mandátumok lejárta után az elnöki poszton újabb
három évre szavaztak bizalmat Mádi Zoltánnak. A
szervezet alelnöke Lakatos Tibor, titkára Harsági Tünde lett. Az elnökség munkájában Bede József, Berta
Olga és Kvancz József vesz részt. Mádi Zoltán hangsúlyozta, a Magyar Közgazdasági Társaság rendszeresen megszervezi vándorgyûléseit, az összegzett véleményeiket pedig eljuttatják a megfelelõ szervezetekhez és a kormányhoz is.
A közgyûlésen Nagy Márton, a Magyar Nemzeti
Bank ügyvezetõ igazgatója a gazdasági növekedés lehetõségeirõl tartott elõadást a Növekedési Hitelprogram tükrében. Mint elmondta, a program elsõ szakaszában 704 milliárd forint hitelt tudtak kihelyezni a
kereskedelmi bankok segítségével, a másodikban pedig az összeg meghaladta a 130 milliárdot. Az összességében több mint 830 milliárd forint a kis- és középvállalkozások hiteleinek egyötödét teszik ki.
A jegybank a következõ idõszakban abban bízik,
hogy a kedvezõ kamatozású hitelezés gazdasági növekedést hoz, amely újabb hitelkeresletet generál,
és így egy pozitív spirál hatására erõsödhet a hazai
gazdaság.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

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:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június 6.
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.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

SZÁZÉVES A NYÍREGYHÁZI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZÉS
kek a szüleik mellett a tanítóik által fogyasztják el az elsõ
tudásmorzsákat.

LEKÜZDÖTTÉK A HÁTRÁNYT

A jubileum tiszteletére kétnapos programsorozatot szerveztek a Nyíregyházi Fõiskolán. Az emlékülésen a hagyomány és a modernitás is szerepet kapott: a 100 évvel ezelõtti tanítóképzés felelevenítése
mellett szó esett a jelen kor kihívásairól is.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A Leánykálvineum Református Tanítóképzõ emlékére a
Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány, a Nyíregyházi
Fõiskola Tanítóképzõ Intézete és a Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagozata emlékülést
tartott a nyíregyházi állami tanítóképzés elindulásának
100. évfordulója alkalmából. A rendezvényen Kósa Tímea,
Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta: a tanítóképzés
a társadalom és az egyén számára is fontos, mert a gyere-
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Nyíregyházán 100 évvel ezelõtt nagy szükség volt a
tanítóképzés elindítására. Magyarország északkeleti részein a XIX. század végén érezhetõvé vált a mûveltségbeli
hátrányos helyzet. Az állam a már akkoriban ide álmodott tanítóképzõt azonban elõször Pápán, Eperjesen és
Sepsiszentgyörgyön hozta létre, majd 1914-ben Nyíregyházán is megnyitotta kapuját az állami tanítóképzõ intézet. Az intézménnyel az „iszonytató” megyei, s környékbeli mûveltségi elmaradottság lassú felszámolása volt a
cél.

MA FONTOS A NEVELÕTEVÉKENYSÉG
A Nyíregyházi Fõiskolán megtartott emlékülésen a 100
évvel ezelõtti tanítóképzés felelevenítése mellett szó esett
a jelen kor kihívásairól is. A felsõoktatási intézmény tanítóképzõ intézetében ma mintegy 150 hallgató tanul. A
tanítók oktatómunkája egyre szélesebb ismeretanyagot ölel
fel, fontos a nevelõtevékenység is, mert egyre gyakoribb,
hogy a pedagógusoknak a korábban a család által ellátott
szerepet is fel kell vállalniuk, s a tanítóknak a technika
fejlõdésével egyre több, a gyerekek számára is érdekes
módszert kell alkalmazniuk.
A nyíregyházi állami tanítóképzés 100. évfordulója tiszteletére rendezett programsorozat pénteken nemzetközi
tudományos konferenciával folytatódott a Nyíregyházi Fõiskolán.

BRAHMS-EST
Brahms kettõsversenye csendült fel a nyíregyházi Kodály Hangversenyteremben a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Jávorkai testvérek elõadásában. Különleges
zenemû. Egyrészt azért, mert ez Brahms utolsó zenekari darabja, másrészt pedig azért, mert a háromtételes
zenemûben a hegedû és a gordonka a két barátot jeleníti meg. Jávorkai Sándor és Jávorkai Ádám testvérekként úgy érzik, mintha Brahms ezt a darabot kifejezetten nekik írta volna.
A zeneszerzõ Szerenád címû mûvét is hallhatta a
közönség, Gál Tamás, Liszt-díjas karmester vezényletével. A nyíregyházi koncert a Filharmónia Szezonbérlet évadzárója volt. Ebben az évadban a Filharmónia Magyarország szervezésében Nyíregyházán és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén összesen 189
koncertet mutattak be.
A koncert felvételét június 7-én, szombaton 20 órától láthatják a Nyíregyházi Televízióban, a Kult-Óra
címû mûsor keretében.

AKTUÁLIS

VÁLASZTÁS

EP VÁLASZTÁS ELÕTT – PÁRTOK A KAMPÁNYBAN
Fidesz-KDNP: Kiállás nemzeti érdekeinkért
Nagy a tétje május 25-ének, ekkor dõl el ugyanis, hogy
lesznek-e olyanok, akik kiállnak a magyarok nemzeti érdekéért Brüsszelben – jelentette ki Vinnai Gyõzõ, a Fidesz-KDNP
országgyûlési képviselõje Nyíregyházán. A párt rendezvényén
jelen volt Bocskor Andrea, a pártszövetség kárpátaljai EP képviselõjelöltje is, aki elmondta, nehéz olyan terület érdekeit
képviselni, amelyik nem tartozik az EU tagországai közé,
azonban elengedhetetlen a küzdelem a terület önrendelkezési jogáért. Az eseményen Petneházy Attila, a párt nyíregyházi országgyûlési képviselõje elmondta: Brüsszelben is ki
kell állni a nemzet érdekeiért.
Fidesz-KDNP: Szégyenteljes baloldaliak
A magyar választópolgároknak meg kell ismerniük, hogy
az utóbbi négy évben a szocialisták által delegált képviselõk
mit tettek az Európai Parlamentben – jelentette ki Magera
Tibor, a Fidelitas országos alelnöke. A Fidesz ifjúsági szervezete ennek érdekében elkészítette az aszegyenfal.com interaktív honlapot. A webes felületre látogatók megtudhatják,
hogy a baloldal politikusai milyen tevékenységet folytattak
Magyarország mozgásterének szûkítése érdekében. Emlékeztetett Göncz Kinga 2010 után tett kijelentésére, mely szerint
mindent el fognak követni, hogy a kormányt ellehetetlenítsék.
MSZP: Bérkülönbségek felszámolása
Egész Európában azonos minimálnyugdíjat és minimálbért
biztosítanának az állampolgároknak az MSZP EP képviselõi.
A baloldali képviselõjelöltek programját Mesterházy Attila ismertette Nyíregyházán. A pártelnök arról is beszélt, hogy
egyenlõ munkáért egyenlõ bért kellene fizetni Európában.
Ezzel a keleti és a nyugati országrész között tapasztalható
regionális bérkülönbségek felszámolására is utalt. A szocialisták egész Európára érvényesen szabályoznák az alapvetõ
élelmiszerek áfáját, amit 5 százalékban határoznának meg.
A 25 év alatti munkavállalók elhelyezkedési problémáit is
kiemelten kezelnék.
MSZP: Nincs kitõl védeni az akácot
Az egyes országokban az adott ország átlagos jövedelemszínvonalának meghatározott százalékában állapítanák meg
a minimálbért, mely szerinte a megyében élõk felzárkózását
is segítené az országos, majd európai átlaghoz – fejtette ki
Veres János, az MSZP európai parlamenti képviselõjelöltje
programjuk kapcsán. A sajtótájékoztatón a párt megyei elnöke a magyar akác kérdésével is foglalkozott: szerintük is fontos az akácfák és a magyar akácméz ügye. Mint hangsúlyozta: – Semmifajta olyan veszély nincs, amely alapján bárkinek
védenie kellene a magyar akácot bárkivel szemben, legfel-

jebb a fatolvajoktól kell védeni.
JOBBIK: Kis- és középvállalkozások támogatása
A helyi gazdaság fejlesztését tartja alapvetõ célnak a Jobbik és európai parlamenti képviselõik ezért kívánnak majd
dolgozni – fejtette ki a Jobbik EP listáján második helyen
szereplõ Balczó Zoltán Nyíregyházán pártja célkitûzéseit.
Szociális kártyát vezetnének be, és bizonyos kijelölt boltokban az állampolgárok támogatást kapnának a helyben
megtermelt áruk megvásárlásához. A nagyvállalatok számára olyan feltételrendszert alakítanának ki, amivel rákényszerítenék õket, hogy nagyobb hozzáadott értéket igénylõ
munkahelyek alakuljanak ki. A Jobbik kiemelten támogatná a hazai tulajdonú kis- és közepes vállalkozásokat.
JOBBIK: Nemzetek Európája
Párhuzamosan zajlik az ország önrendelkezési jogának
elvesztése és elszegényedése – jelentette ki Staudt Gábor,
a Jobbik országgyûlési képviselõje és európai parlamenti
képviselõjelöltje Nyíregyházán. A politikus szerint az elmúlt idõszakban hazánk egyre inkább leszakadt az európai átlagtól, a gazdasági helyzetet alapul véve. Kifogásolta, hogy a magyar költségvetés fõ irányvonalait már tavasszal egyeztetni kell Brüsszellel, s érdemi munka õsszel
a parlamentben ezzel kapcsolatban már nem zajlik. Szerinte mindezekkel a jelenségekkel szemben áll a Jobbik
Nemzetek Európája koncepciója, amely az emberek jólétét szolgálja.

sajtótájékoztatóján jelen volt Hajdu Nóra, a párt európai parlamenti képviselõjelöltje is, aki elmondta, hogy Magyarországnak továbbra is az unión belül van a helye, szemben a
Jobbik elképzeléseivel.
MUNKÁSPÁRT: Súlyos gondok az EU-ban
Ne vegyenek részt a választók a vasárnapi európai parlamenti voksoláson! – ezt mondta a Munkáspárt elnöke Nyíregyházán. Thrümer Gyula szerint az Európai Parlament egy
nagy nemzetközi sóhivatal. A tagjai kiválóan érzik magukat
az európai polgárok pénzén, de semmit nem tesznek az egyes
nemzetek érdekében, különösen az olyan kis országokért,
mint Magyarország. A pártelnök kijelentette, az Európai Unióval kapcsolatban is fenntartásai vannak, 10 évvel ezelõtt
azért léptünk be a közösségbe, mert az szilárdnak tûnt. Szerinte mára az EU súlyos gondokkal küzd és a saját problémáit sem tudja megoldani, így a miénket sem.

LMP: Meg kell állítani a korrupciót!
Európai Ügyészség létrehozását sürgeti az LMP, az uniós
intézményrendszerben tapasztalható korrupció miatt – errõl
számolt be Meszerics Tamás Nyíregyházán. A párt EP listavezetõje szerint az Európai Ügyészségnek kellene ellenõrizni,
hogy mire fordítják az Európai Alapok forrásait a tagállamok
a határon átnyúló projektek esetén. A párt emellett egységes
európai munkatörvénykönyvet kíván létrehozni, amely ugyanolyan feltételeket garantálna az alkalmazottaknak az unió minden tagállamában. Az LMP fontosnak tartja azt is, hogy a
fiatalok munkanélküliségét uniós program segítségével mérsékeljék.
Együtt-PM: Belpolitikai következmények
Komoly belpolitikai következményei is lesznek az európai parlamenti választásoknak – jelentette ki Juhász Péter, az
Együtt-PM Szövetség társelnöke Nyíregyházán. A politikus
meglátása szerint ez lesz az az esemény, amely visszajelzést
ad majd a magyarországi ellenzék megújulásáról, ugyanis május 25-én az egykori Kormányváltás pártjai külön-külön méretik meg magukat. A Bajnai Gordon által vezetett szövetség

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, Kõvári I. Bence

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. MÁJUS HÓ 25. NAPJÁRA KITÛZÖTT
VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!
Magyarországon 2014. május 25-én (vasárnap) lesz az
Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása.
Az Európai Parlament tagjainak választásán nemcsak a magyar állampolgárok, hanem az Európai Unió többi tagállamának Magyarországon élõ, névjegyzékbe vett állampolgárai is
szavazhatnak. Szavazni kizárólag személyesen és – az átjelentkezés kivételével – csak a választópolgár lakcíme szerinti
szavazóhelyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt
személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia.
Erre a következõ, a magyar hatóságok – nem magyar állampolgárságú választópolgárok esetében más uniós tagállam – által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
a személyazonosság igazolására:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány és ideiglenes személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú),
– magyar hatóság által kiállított régi típusú személyazonosító igazolvány (könyvecske formájú),
– magyar hatóság által külföldi állampolgárok számára
kiállított személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
– magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– magyar hatóság által kiállított útlevél (ideiglenes útlevél is),
– más uniós tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány vagy útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében);

a lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet;
a személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala tartalmazza),
– hatósági bizonyítvány, illetõleg igazolás a személyi azonosító jelrõl.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár
– kérelmére – belföldön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezési kérelmet legkésõbb 2014. május 23-án (pénteken) 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben,
illetve személyesen a választópolgár lakcíme szerinti Helyi
Választási Irodától.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott
település megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), illetõleg akik átjelentkezést kértek, a 47. számú szavazókörben
(Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 8. szám)
szavazhatnak.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb 2014. május
23-án (pénteken) 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.
Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (hanem pl. szociális vagy egészségügyi intézményben), elõször átjelentkezést kell kérnie a lakcíme szerinti
Helyi Választási Irodától, majd az átjelentkezés birtokában
kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye szerinti
Helyi Választási Irodától.
Az európai parlamenti választáson a választópolgár egy
szavazólapot kap, amelyen jelölõszervezetek által állított
listákra lehet szavazni.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ egy listára lehet, a lista neve melletti körbe tollal írt
két, egymást metszõ vonallal (+ vagy X).
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választás napján, 2014. május 25-én a Helyi Választási Iroda
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az alábbi
telefonszámokon lehet elérni:
– a választásokkal kapcsolatos általános információk a
42/524-530, 42/524-532 és a 42/524-534-es telefonszámokon kérhetõk,
– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk a 42/597-680-as
fõszámon és az 524-524/139-es melléken kérhetõk.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy 2014. május
25-én a fentiek szerint éljenek választójogukkal.
Nyíregyháza, 2014. május 20.
Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje
2014. MÁJUS 23.
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A NYÍRSÉG PIROS-KÉK – NB I-ES A SZPARI!
Négy év telt el a kiesés óta, és rengeteg minden történt a Nyíregyháza Spartacusnál ez alatt az idõszak
alatt. Tulajdonos- és edzõváltások, sztrájk, majd újrakezdés után a csapat a mostani szezonban végig vezetve két fordulóval a vége elõtt kiharcolta az NB I-be
jutást. Ahogy a szurkolók transzparense is hirdeti: A
Nyírség piros-kék! Ismét az.
2010-et írtunk, amikor május végére kiderült, a Nyíregyháza Spartacus búcsúzik az NB I-tõl. A csapat abban a
szezonban 30 meccsbõl hatot nyert meg, ez pedig kevésnek bizonyult a bennmaradáshoz. Egy évvel késõbb a Híd
Akvizíciós Zrt. kezébe került a klub, és bár komoly tervek
hangzottak el, a téli szünetben már az is kérdéses volt,
lesz-e egyáltalán Szpari. Ha akkor, amikor a játékosok épp
sztrájkra készültek, és némelyiküknek ételre nem volt pénze, valaki azt mondja, hogy rövid idõn belül ismét NB I-es
lesz a klub, hát minimum megmosolyogták volna.
Brekk János, majd Révész Bálint érkezésével elõbbi
megmentette a csapatot, utóbbi pedig tulajdonosként az
önkormányzattal közösen tiszta alapokat és profi körülményeket teremtett, melynek köszönhetõen a csapat az
összevont NB II tagja lett.
Nyáron nagy volt a jövés-menés a Szparinál, és bizony
a szurkolók is csak találgatták, ki kicsoda. A szakmai stáb
– Sándor István és Lucsánszky Tamás – olyan labdarúgókat hozott Nyíregyházára, akik fiatalok, tele vannak ambícióval, és szerettek volna minél hamarabb NB I-es játékosok lenni. Mellettük megmaradtak a rutinosabb, meg-

határozó emberek, és bár a szezon elõtt sokan csak a középmezõnybe várták az együttest, az õsszel sorra nyerte a
meccseket. Majd ezt tette a tavasz elején is, és sokáig úgy
tûnt, nem lehet megállítani a Szparit. A tavasz végén ugyan
jött egy komolyabb hullámvölgy, de a Kisvárda legyõzése
egyben a feljutást is jelentette az élvonalba. A játékosok
elõbb a pályán, majd az öltözõben ünnepeltek. – Megígértem, hogy ha feljutunk, az asztalon táncolok pezsgõvel a kezemben. Nekem, aki soha nem iszik alkoholt, kicsit furcsa volt, de most ennek van itt az ideje. Nagyon
örülök az eredménynek, mert Sándor Istvánnal még régen megbeszéltük, hogy egyszer egy csapattal közösen
jutunk fel az NB I-be. Ez most sikerült. Köszönöm a játékosoknak, Révész Bálintnak, aki profi körülményeket teremtett, a klub dolgozóinak, Sipos Zoltánnak, aki lehetõ-

Négy év után ismét az élvonalban
a Nyíregyháza Spartacus

Körtánc Szpari módra

séget adott nekem itt a munkára, Sándor Istvánnak, a szurkolóknak, mindenkinek, aki a csapat mellé állt. A cél most
már a bajnoki cím – mondta Lucsánszky Tamás vezetõedzõ a lefújás után. A klub szombaton a drukkerekkel
együtt a bajnoki címet is szeretné megünnepelni, ehhez
le kell gyõzni a Szigetszentmiklóst. A találkozó 16 órakor
kezdõdik, és számos program várja a szurkolókat. A lefújás után a nézõket is beengedik a pályára, majd Dér Heni
énekel a stadionban felállított színpadon, végül az MLSZ
és a város vezetése köszönti a játékosokat, akik bajnoki
cím esetén az érmeket is itt vehetik át. A szurkolók egy
embert ingyen vihetnek majd be magukkal, azaz egy belépõ vásárlásával ketten tekinthetik meg a szezon utolsó
hazai meccsét, és ünnepelhetnek együtt a Szparival.

EMLÉKÉREM AZ ÉV
TESTNEVELÕJÉNEK
Rangos elismerést kapott Bartha Dénes. A nyíregyházi kézilabdaedzõ a
Magyar Kézilabdázásért Emlékérmet vehette át Budapesten.
A Magyar Sport Házában tartotta évi rendes küldöttgyûlését a Magyar Kézilabda
Szövetség. Ezen számos napirendi pont
került szóba, majd a végén elismeréseket
adtak át. Hat szakember, valamint posztumusz Karl Erik Böhn részesült a Magyar Kézilabdázásért Emlékérem kitüntetésben. Elismerést vehetett át Bartha Dénes, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium testnevelõje is, aki éveken keresztül irányította a
nyíregyházi férfi kézilabda-csapatot. Jelenleg a korosztályos válogatott trénere, és a
kezei közül számos élvonalbeli és válogatott játékos került már ki. – Ez egy olyan
elismerés, melyet egy évben egyszer adnak
át, és nagyon örülök annak, hogy az eredmények miatt méltónak találtak rá. Nagyon
boldog vagyok, és büszke is egyben, hiszen
ebbõl a régióból eljutni a válogatottakhoz
nagy dolog volt. Éveken keresztül dolgoztam a junior és serdülõ csapattal, nyertem
Európa-bajnokságot, illetve voltam negye-

dik a nemzeti együttessel. Harsányi Gergely, Tóth Edmond és Tarnavölgyi Gergely
személyében válogatott kerettagokat neveltem Nyíregyházán, akikre nagyon büszke
vagyok – mondta Bartha Dénes. A szakember a múlt héten egy másik rangos kitüntetést is kapott, 2014-ben õ lett az év testnevelõje a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületének Megyei Tagszervezeténél.
A Magyar Kézilabdázásért Emlékérem
2014. évi kitüntetettjei: Bartha Dénes,
Karl Erik Böhn (posztumusz), Csenki
Györgyné, Füzes Gyula, Marosi István,
Nádori Pál, Suti Endre.

Bartha Dénes rangos elismeréseket kapott

SPORTPROGRAM
Május 23–25., péntek–vasárnap, Bem
iskola, Vasvári gimnázium, BUSZACSA,
Röplabda Junior döntõ
Május 24., szombat 16.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Szigetszentmiklós labdarúgó-mérkõzés
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 25., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Szigetszentmiklós labdarúgó-mérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõket: május 23-án 18.30-tól: Nyárváró melódiák (a Mentha Projekt koncertje). A mûsor másfél órás. A belépés ingyenes. 27-én
18.00 óra: A négy elem (Sógor Tamás elõadása Fesztóry Ágnes
zongoratanárnõ és Szabó Eszter zongorista közremûködésével).
A mûsor ideje alatt megtekinthetõ Janics Attila fotóriporter,
Magera Viktória sminkes és Marján Zoltán mesterfodrász A négy
elem címû kiállítása. A mûsor ingyenes, kb. kétórás. Részletek:
30/252-0666, 42/402-004.

PROGRAMOK

metõben lévõ Hõsi Emlékmû átadásának 5. jubileumi évfordulóján. Idõpont: május 25-én 17.00 óra. Helyszín: Oros, katolikus temetõben lévõ Hõsi Emlékmû. Egy szál virággal és mécsessel emlékezzünk hõseinkre.
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat és a
Móricz Zsigmond Színház közös produkcióját láthatják az érdeklõdõk Segítsd a királyt címmel május 26-ától a színház mûsorán! A darabot Kányádi Szilárd és Tasnádi Csaba rendezte.

ÖN HOGYAN VÉDEKEZIK A NAP KÁROS SUGARAI ELLEN?

Együtt Veled Neked címû Jótékonysági elõadói estre várja az
érdeklõdõket az Együtt Veled Alapítvány május 27-én 19.00
órától a Vikár Sándor Zeneiskola hangversenytermébe. Fellép-

A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témában is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.
„11-tõl délután 3-ig nem szoktunk kint lenni a napon, inkább hûvös helyen vagyunk, vagy magas faktorszámú krémeket használunk, a gyerekeknek sapkát is
teszek.” Magyar Pálné
„Igyekszem nem sok idõt a napon tölteni, de ha mégis
úgy alakul, akkor megfelelõen magas faktorszámú naptejjel szoktam védekezni.”
Joó Enikõ
„ Természetesen különbözõ krémekkel, és nem sokat megyek a napra. Vigyázok.”
Csernyik
Lászlóné

41. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap
május 12–június 13. között a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Május 24-én 9.00–13.00 óráig: Kreatív állatok – kreatív foglalkozás. 28-án 10.00 óra: Meséld te a végét! – csoportos foglalkozás. 29-én 10.00 óra: Rumini – városi hangosolvasás-verseny
Berg Judit mûve alapján. 31-én 9.00–13.00 óráig: Papírállatkák
– kreatív foglalkozás; séta a Bujtosi-tavaknál. Bõvebben:
www.mzsk.hu.
Mûhelymunkák és gasztronómiai bemutató a Sóstói Múzeumfaluban május 15–augusztus 20. között. „Inasokat” fogadnak gelencsér- és kádármûhelyükbe. Dávida Pál kádármester és
fafaragó szombatonként 10.00–17.00 óra között várja az érdeklõdõket kádármûhelyében, míg Botrágyi Károlyné fazekasmesternél a besztereci portán lehet majd korongozni csütörtökönként 10.00–12.00 és 14.00–16.00 óra között. Szerdánként
10.00–16.00 óra között Farkas Sándorné mindig más finomságot süt majd az anarcsi porta kemencéjében. Bõvebben:
www.muzeumfalu.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 24-én 16.00 óra:
Aranykulcsocska; 25-én 10.00 óra: Az okos nyúl. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
A Balesetmegelõzési Bizottság május 24-25-én Nyíregyházán, a Nyír Plaza parkolójában Közlekedik a család címmel
vetélkedõt szervez. Részletes versenykiírás, szabályzat és további
információk: www.kozlekedikacsalad.hu. A nevezést közvetlenül megküldhetik a szikszait@szabolcs.police.hu címre, de a
verseny napjain a helyszínen is lehet regisztrálni.
A Down Egyesület és a Csodavár Korai Fejlesztõ Centrum
Családi gyereknapi rendezvényt tart május 25-én 10.00–16.00
óráig a nyírturai Farkasverem Vendégházban!
Az Orosért Közéleti Egyesület várja az érdeklõdõket a Hõsök Napja alkalmából rendezendõ ünnepségre a katolikus te-

SZÍVESLÁTÁS-VENDÉGLÁTÁS
MINDENNAPJAINKBAN
Süteménykészítési és terítési verseny háziasszonyoknak, családoknak és baráti társaságoknak,
biztosított alapanyagokból és eszközökkel.
Kísérõrendezvények:
habverõverseny, terítési verseny, tojással futó verseny,
kemencében sütés, marcipánformázás, kézmûves
foglalkozás, aszfaltrajz-verseny, arcfestés, ugrálóvár.
Szakavatott zsûri – értékes díjak.
Jelentkezés, nevezés a helyszínen a vetélkedõkre,
sorversenyekre.
A rendezvény idõpontja: 2014. május 24. 10.00 óra
A rendezvény helyszíne: Érkerti lakótelep, Állomás tér
Jelentkezés a versenyre és részletes tájékoztató:
06-70/253-8773-as telefonszámon.
A rendezvény fõ védnöke:
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere
A rendezvény házigazdája:
Tormássi Géza önkormányzati képviselõ
A rendezvényen mesterek által készített egyedi
sütemények kóstolására is lehetõség nyílik!
A rendezvényen való részvétel ingyenes!
Szeretettel vár minden érdeklõdõt az Sz-Sz-B megyei
Gasztronómiai Közhasznú Egyesület!
Közvetítõ szervezet: Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. május 26., 17.00 óra
Helye: Butyka, Közösségi ház
nek a Móricz Zsigmond Színház színészei, Illyés Ákos, Kuthy
Patrícia, valamint Illyés Péter és meglepetés színész barátok. A
rendezvény célja az alapítvány Szent József Védõotthonának
mûködési feltételének javítása és a fiatalok életminõségének színvonalasabbá tétele. Bõvebben: www.veledegyutt.hu.
A Nefelejcs Egyesület mûhelyfoglalkozására várja az érdeklõdõket május 28-án 10.00 órától a DE Egészségügyi Fõiskolai
Karra (Sóstói út 2–4.). A foglalkozást vezeti: Vitkai Éva zeneterapeuta, szociálpolitikus. Téma: „Muzsika a legjobb balzsam”!
(Luther Márton).
Ismét Városmajori „Kultúrszerda” a Városmajori Mûvelõdési Házban május 28-án. 17.00 órától Szilvásiné Bojda Márta, a
Szociális Gondozási Központ igazgatónõje a házi betegápolás
lehetõségeirõl tájékoztatja a téma iránt érdeklõdõket a Szív klub
soron következõ foglalkozásán. Ugyanebben az idõpontban dr.
Csiby Károly nagyváradi egyetemi tanár folytatja elõadássorozatát, melynek mostani témája: A bátorság példája, azaz Nyugat-Magyarország részleges visszafoglalása. A belépés díjtalan.
Figyelem! A szokásoktól eltérõen a táncház egy késõbbi idõpontban, elõreláthatólag június 3-án este fél 8-tól, egy fergeteges évadzáró buli keretében várja a táncos lábú városlakókat!
Információ: 42/411-822, 42/434-002.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 24., szombat 10.30 Tessék engem megmenteni!,
Baktalórántháza
19.00 Valaki kopog, Kiss Manyi bérlet
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Dajka bérlet, Krúdy
Kamara
Május 26., hétfõ 10.00 Tessék engem megmenteni!, Pán
Péter bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
16.00 Segítsd a királyt!, Zártkörû elõadás, Krúdy Kamara
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet
19.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 27., kedd 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
13.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
15.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 28., szerda 10.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
15.00 Csalóka Péter, II. Pécsi Családi Színházi Fesztivál
19.00 Énekes madár, Bérletszünet
Május 29., csütörtök 10.00 Tessék engem megmenteni!, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
14.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
16.00 Segítsd a királyt!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet
Május 30., péntek 19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet

„Sehogy nem védekezek. Mióta élek, nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel és nincs semmi problémám.”
Horváth László
„Most konkrétan 30 faktoros krém van az arcomon,
mert állapotos vagyok és jönnek a májfoltok. Amúgy
megmondom õszintén, nem szoktam annyira odafigyelni rá sajnos.”
Váradi Mary

A Jósavárosi Olvasókör irodalmi sétára hívja tagjait és az érdeklõdõ nyíregyházi lakosokat május 29-én 10.00 órától, amikor is a tavaly átadott 2,5 kilométeres Kneipp-sétány végigjárásával, megismerkedhetnek Krúdy Gyula egyik nyíregyházi vonatkozású novellájával is. Indulás az Ózon Panzió bejárata elõl,
erdei sétára alkalmas öltözetben. Információ: 42/448-005.
Játszunk együtt! címmel gyermeknapi sportrendezvényt tartanak az A-Z Egyesület szervezésében május 29-én 16.00 órától
a Városi Stadionban. Bemelegítés Illés Ilcsy aerobikedzõvel;
ügyességi verseny – bójakerülgetés kerekesszékkel vagy pókjárásban; „Bringasuli” pályáján kerékpárral ügyességi versenyek,
KRESZ-totó; íjászverseny; lufifújó verseny, zsákbafutás; ViniBike
kerékpáros bemutató; csörgõlabdás focibajnokság. Valamint
mazsorettcsoport bemutatója, arcfestõ és kutyabemutató is várja a gyerekeket. Az elsõ 50 helyezett értékes ajándékokban részesül.

RENDÉSZETI NAP
Rendészeti Napra várják az érdeklõdõket május 30án 9.00–14.00 óráig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság parkolójába (Nyíregyháza, Szabadság tér), melyen látványos bemutatókkal és kiállított technikai eszközökön keresztül engednek betekintést társszerveik munkájába.
A rendezvény szervezõi: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság; Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Nyíregyházi
Büntetés-végrehajtási Intézet; Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám és Pénzügyõr Fõigazgatósága; MH 5. Bocskai István Lövészdandár.
A rendezvény napján a helyszín a lenti térképnek
megfelelõen 6.00–14.00 óráig le lesz zárva.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A HÕSÖK TEMETÕJE
„A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló
elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hõs fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért
vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsõséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták” – olvasható abban az 1924-ben kelt törvényben, amely az 1914/
1918. évi világháború hõsi halottai emlékének megünneplésérõl rendelkezett. Ezt a törvényt elevenítette fel 2001ben a Magyar Köztársaság Országgyûlése, amikor minden esztendõ május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hõsök Emlékünnepévé nyilvánította. A Városvédõ
Egyesület kezdeményezésére már 1989 óta hõsök napi
megemlékezésekre hívják a város polgárait, melyek egyik
helyszíne a Kertvárosban található Hõsök temetõje. A
Derkovits, Dugonics, Hadik utcák és a Bólyai tér által határolt területrõl van szó, amelyet az 1914-ben létesített
barakk-kórház mellett alakítottak ki. A kórház létrehozását a front közelsége indokolta, hiszen a városban ugrásszerûen megnõtt a beteg- és sebesültforgalom, az elhelyezési lehetõségek pedig szûkösek voltak. 1915 elején már
2700 katonát ápoltak itt. Akiket a kórházban nem tudtak
megmenteni, azokat a szomszédos területen kialakított
temetõbe temették el. A sírhantok száma a háború végén
már meghaladta a 2800-at. A temetõben a magyarok mellett az osztrák, olasz, német, orosz, lengyel, szerb, román
és bosnyák nemzet hõsi halottai alusszák örök álmukat.
1944-ig a város hazafias lakossága minden évben meg-
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emlékezett a hõsi halottakról. 1921 végén vagy 1922 elején egy egyszerû gránitoszlopot, 1930-ban pedig egy turulmadárral ékesített oszlopot is az emlékeztetés szolgálatába állítottak. A karmaiban kardot tartó turul a mindössze 18 esztendõs Osváth Imre alkotása. 1945 után a
temetõ Csipkerózsika-álmát aludta, gyakran kitéve vandál kezek rongálásainak. Dr. Fodor József, a Városvédõ
Egyesület titkárának kezdeményezésére kezdték meg a
temetõ rendbetételét, amelyet 1997-ben védetté nyilvánítottak és helyi védelem alá helyeztek.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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