2

NYITNAK A STRANDOK
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PATAK IS CSOBOG...
Több mint 130 millió
forintból újul meg a
Tuzson János Botanikus
Kert. A pályázati forrásból
két éven keresztül
végeztek természetvédelmi célú fejlesztéseket.

A FEJLESZTÉS KÖVETI A
BETEGTÍPUS VÁLTOZÁSAIT. Közel félmilliárd
forintos uniós támogatásból fejlesztik a Jósa
András Oktatókórház
rehabilitációs szolgáltatásait.

11

SZABADTÉRI NYÁR

16
AMIRÕL AZ UTCÁK
MESÉLNEK... A mai
Hõsök tere egykor a fát
árusítók zajától volt
hangos, hiszen – ahogyan azt a térképen is
jelölték – itt volt a FaPiacz.

NYERT A FIDESZ, A NÉPPÁRT KAPTA A TÖBBSÉGET
A Fidesz-KDNP szövetség kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi európai parlamenti választáson. A voksok felét tudhatja
magáénak, 1 millió 200 ezret a kormánykoalíció, így 12 képviselõt küldhet Brüsszelbe. A Jobbiknak 3, az MSZP-nek és a DKnak 2-2, az Együtt-PM-nek és az LMP-nek pedig 1-1 képviselõje lesz az európai törvényhozásban. Az adatok szerint a legtöbb
voksot a teljes unióban az Európai Néppárt kapta, õk a 751
képviselõbõl 212-t adnak. Vasárnap csak egy pártlistára szavazhattak az arra jogosultak, választani a valamivel több mint 8
millió szavazó 29 százaléka ment el. Az idei részvétel rekord
alacsonynak számít, öt és tíz éve is ennél többen mentek el
szavazni. Nyíregyházán valamivel több mint 95 ezer választásra jogosultat vettek nyilvántartásba. Közülük 27 ezren mentek
csak el voksolni, rendkívüli esemény nem történt. /12-13. oldal
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Fotó: Máté János

BRAVÚROS
BEEMELÉS

Helyére került a felújítás alatt álló Váci Mihály Kulturális Központ tetõszerkezete kedden. Két, egyenként 32 méter hosszú és 12 ezer kilogrammot nyomó áthidalót helyeztek el egy speciális daruval a mûvelõdési ház tetején. Ezek segítségével duplájára növekszik az új
koncertterem belmagassága az Agóra programban. A vasszerkezeteket egy nyíregyházi cég, a Magyar Acélmûvek Kft. készítette. A tervek szerint jövõ héten, várhatóan csütörtökön délelõtt a
házra kerül a nézõteret tartó új vasszerkezet is, mely szerda
esti részleges útlezárásokkal járhat újra a Vay Ádám körúton.
Késõbb pedig két tûzlépcsõt és egy új teherliftet is beépítenek, mely szintén a helyi gyártó nevéhez fûzõdik.

BAJNOKCSAPAT LETT
AZ ÉLVONALBA JUTÓ SZPARI!
Hétvégén megvalósult a másik nagy álom is: a
Szigetszentmiklós ellen aratott nagyarányú (6–1-es) gyõzelemmel megnyerte az NB II-es bajnokságot, az élvonalbeli tagságát már egy héttel korábban, kisvárdai gyõzelmével biztosító Szpari. Így négy esztendõ után jutott
újra elsõ osztályba a csapat, melynek ez lesz a tizenkettedik szezonja a legjobbak között.
Pedig a meccs elején meghûlt a vér a szurkolók ereiben, mikor a vendégcsapat egy szabadrúgásgóllal jelezte:
nem akar asszisztálni az ünnephez. Aztán a többi már diadalmenet: az idény egyik legjobb, s leglátványosabb játékával elõrukkolva listavezetõhöz méltóan gázolta le ellenfelét a Szpari. A jelen tehát dicsõséges, amely a négy
évvel ezelõtti múltból nézve különlegesen, meseszerûen
szép. 2010-ben ugyanis nemcsak kiesett az NB I-bõl, hanem a rendezetlenség miatt a megszûnés szélére sodródott a klub. A 2010-ben megválasztott új városvezetés tar-

totta fontosnak, hogy tiszta viszonyok legyenek hosszabb
távon a foci körül is. Brekk János érkezése megmentette a
csapatot, majd Révész Bálint tulajdonosként tiszta alapokat és profi körülményeket teremtett, az önkormányzattal
közösen. A jövõ is ígéretes lehet, hiszen a közgyûlés döntése értelmében a város mecénása lett a nyíregyházi labdarúgásnak. Mindezt komoly feltételekkel, szemben az
elõzõ ciklus gyakorlatával, amikor úgy kapott százmilliókat
a klub, hogy azt nem kötötték feltételhez, még beszámolási
kötelezettséghez sem, mint azt dr. Kovács Ferenc polgármester többször is hangsúlyozta a döntés kapcsán. Az utánpótlás-nevelésre új céget hoznak létre, melyben a Nyírsuli
és a Spartacus közösen pallérozza majd a tehetségeket, a
nagycsapattal szemben pedig meghatározottak a helyezésés nézõszámbeli elvárások is. A következõ, immár élvonalbeli szezonra való felkészülés elõtt azonban még hátravan a
bajnokság zárómeccse, idegenben a Kozármisleny ellen.
Immár bajnokként, feljutott csapatként... (14. oldal)

HELYI ÉRTÉK DÍJAT
NYERTÜNK!
Szombathely adott otthont idén a Helyi Televíziók
Országos Találkozójának. A 77 televíziót tömörítõ
Helyi Televíziók Országos Egyesülete megtartotta közgyûlését és a találkozón átadták az egyesület Helyi
Érték Díj pályázatának díjait. Az egyesület négy kategóriában írt ki pályázatot: híradókkal, magazinmûsorokkal, dokumentumfilmekkel és hírportálokkal versenyeztek a helyi televíziós mûhelyek.
A Nyíregyházi Televízió idén a magazin kategóriában indult és díjat is szerzett: a kulturális félóra, az
Alkotás utca II. helyezést ért el! Az alkotásokat szakmai zsûri értékelte, amelynek elnöke Horvát János televíziós szakember volt, aki így fogalmazott: az Alkotás utca lendületes, dinamikus magazinmûsor, ami általában nem sajátja a helyi televíziók hasonló, kulturális mûsorainak. /3. oldal

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK

„BODZAVIRÁG”
SZAVALÓVERSENY
62 óvodás és alsó tagozatos általános iskolás jelentkezett a „Bodzavirág”
szavalóversenyre, melyet harmadik alkalommal rendezett meg a Szent Imre
Katolikus Gimnázium és Általános Iskola. A versenyre kortárs költõk mûveivel
nevezhettek a gyerekek.

MÁJUS 23., PÉNTEK

ZÁRÓJEL A KÖBÖN
Több száz, különbözõ technikával készült alkotásban gyönyörködhetnek az érdeklõdõk a Nyíregyházi Fõiskola Vizuális Kultúra Intézetének Zárójel a köbön
címû kiállításán. A másod-, harmadéves
és végzõs hallgatók tárlata június 17-éig
látható a B épület kerengõjében.

MÁJUS 23., PÉNTEK

MÁJUS 24., SZOMBAT

SÁTÁNMAJOM SZÜLETETT

CIVIL FESZTIVÁL AZ ÉRKERTBEN

A Nyíregyházi Állatparkban újabb kis
jövevény érkezett. A sátánmajom bébi
nevével ellentétben egy igazán kedves
kis állat. Egyelõre édesanyja bundájába kapaszkodva ismerkedik a világgal.
A faj a hímek furcsa arcmaszkja miatt
kapta a nem túl hízelgõ nevet.

Színes programokkal, finom ízekkel
várták szombaton Érkert lakóit. Olyan
civil szervezetek képviseltették magukat,
akik aktívan részt vesznek a helyi közösség életében. A megjelent fiatalokat és
idõsebbeket dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte.

INDUL A STRANDSZEZON
Május 31-én, szombaton indul a
strandszezon Nyíregyházán, kinyit valamennyi sóstói fürdõ.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Szombaton reggel megnyitnak a nyíregyházi strandok, 9 órától várja vendégeit
a sóstói Parkfürdõ, az Aquarius Élményfürdõ és a Tófürdõ is. Az elsõ napon a Parkfürdõben több programot is szerveznek a
látogatóknak, lesz egészségügyi állapotfelmérés, zumba és aqua-fitnesz, a nagymedencében ingyen lehet majd kipróbálni a
búvárkodást, a gyerekeket pedig lufi-bohóc és bábszínház szórakoztatja. A SóstóGyógyfürdõk Zrt. a nyári szezon elõtt 37
millió forintot fordított a strandok felújítására és karbantartására. Dr. Podlovics Roland vezérigazgató elmondta, a kutak és a
fertõtlenítõ berendezések szemléje megtörtént, a vízminõség mindenütt kiváló
minõsítést kapott. Idén a belépõdíjak nem
változnak, a tavalyi árakkal várják a látogatókat, a nyíregyháziak pedig továbbra
is kapnak kedvezményt. A fürdõk látogatottságáról elhangzott, hogy az elmúlt évben 467 ezren váltottak belépõt, és míg
2010-ben 640 millió forint volt a nettó ár-

A nyitás elõtt szerdán, az utolsó simításokat végezték a szakemberek
bevétel, 2013-ban már elérték az 1 milliárd 20 milliót. Idén a tavalyi rekordbevétel megdöntésére nem számítanak, hiszen
az élményfürdõ a gyógyszárny építése
miatt februártól zárva volt.
A vezérigazgató örömmel számolt be arról is, hogy az Origo hírportál felmérése a
sóstóit Magyarország ötödik legjobb strandjaként tartja nyilván. A sajtótájékoztatón szó
esett a nyári programokról is. Idén is megrendezik a SóstóFest-et, az Úszó alkalmatlanságok versenyét, a Könnyûzenei napot,
a Sörfesztivált és a Strandfoci bajnokságot.
A futball világbajnokság idején pedig óriáskivetítõvel várják a szurkolókat az élményfürdõ elõtti parkban.

MEGÚJULÓ BUSZMEGÁLLÓK
Buszmegálló-felújítási program indul
Nyíregyházán. A megyeszékhelyen 133
buszvárót érint most a program és
négymillió forintot költenek rá. Ezzel
egy idõben számos játszótér-rekonstrukciót is végez a NYÍRVV.
MÁJUS 24., SZOMBAT

MÁJUS 24., SZOMBAT

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP

IDÉN IS VOLT PULYABÁL

Családi vetélkedõ, értékes nyeremények és színes programok várták az érdeklõdõket a Nyír Plaza parkolójában
a Közlekedésbiztonsági Családi Napon.
A bátrabbak kipróbálhatták a bolondbicikli-pályát és a motorszimulátort, de
számot adhattak KRESZ-tudásukról is.

Az Igrice Néptáncegyüttes szervezésében 28. alkalommal rendezték meg a
megye legismertebb gyermek- és ifjúsági néptánc találkozóját. A mintegy
700 táncos négy korcsoportban mérhette össze tudását. A verseny résztvevõit
szakmai zsûri díjazta.

MÁJUS 26., HÉTFÕ

MÁJUS 27., KEDD

CSERÉLIK A VEZETÉKET

EGYÜTTMÛKÖDÉS

A Nyírtávhõ Kft. hétfõtõl megkezdte a
távhõvezeték-cseréjét a Bethlen Gábor
utcában, az 1. számú Posta (nagyposta)
elõtti épületrésznél. A vezetékcsere a
burkolat megbontásával jár, a munkaterületet körbekerítik. A munkálatok befejezésének várható ideje: 2014. június 6.

Stratégiai Együttmûködési megállapodást kötött a Microsoft Magyarország és
a Nyíregyházi Fõiskola. A program célkitûzése: az oktatás modernizálása, az
innováció elõmozdítása és a munkaerõpiaci készségek fejlesztése, a Microsoft
informatikai eszközeinek segítségével.
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Bocskai Péter ügyvezetõ a buszmegálló-felújítási programról elmondta: a felújításra szoruló 133 buszmegállóban többek
között pótolják az üvegtáblákat, lemossák
és graffiti-mentesítik a létesítményeket, kijavítják a mechanikai sérüléseket. Hozzátette: a rongálások és balesetek miatt összesen 80 üvegtáblát kell a nyíregyházi megállókban kicserélni. Az esõbeállók anyaga természetesen edzett biztonsági üveg,
amit csak szándékosan, különösen nagy
erõvel lehet tönkretenni.
A helyreállítás várhatóan nyár végére
befejezõdik, a NYÍRVV 4 millió forintot költ
erre. A tervek között az is szerepel, hogy
minden olyan buszmegállót, ahol erre lehetõség van, fedetté alakítsanak. Nyíregyházán egyébként majdnem 500 buszváró
van, ebbõl közel 200 darabban van pad.
Tavasszal a padok egy részét is kicserélték, az új ülõhelyeket a városüzemeltetõ
cég saját maga készítette el a közfoglalkoztatási programban. A csõvázas pado-

kat így jóval a piaci ár alatt tudták kicserélni, a csere körülbelül 1 millió forintba
került.

JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁS
VÁROSSZERTE
Felújítja az Ady Endre utcai játszóteret
a NYÍRVV Nonprofit Kft. A játékok lemosása után lecsiszolják és lefestik a játékszereket, kicserélik a tönkrement eleme-

ket és helyreállítják a javítható részeket. A
felújítás elõreláthatóan június közepére befejezõdik. A rekonstrukció költsége 700
ezer forint. A NYÍRVV az idei évben már
befejezte az Árpád és a Dob utcai játszóterek felújítását. Az Ady Endre utcai helyreállítás után pedig az Alma utcai rekonstrukciója következik. A társaság az idei
évben elõreláthatóan nettó 17,3 millió forintot fordít a nyíregyházi játszóterekre.

ADÓZÓK FIGYELMÉBE
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya felhívja a tisztelt adózók figyelmét, hogy a
2013. adóévre vonatkozó helyi iparûzési
adóról 2014. május 31-éig kell bevallást
tenni. A 2013. adóévre megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges
adó különbözetét szintén 2014. május 31éig kell megfizetni – Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú iparûzési adó beszedési számlára, illetõleg ettõl az idõponttól igényelhetõ vissza.
A túlfizetés visszatérítésére az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésére.
A bevallás letölthetõ a Polgármesteri Hivatal honlapjáról, www.varoshaza.nyiregy-

haza.hu (Adóosztály rovata/iparûzési adó
bevallás), benyújtása történhet postai kézbesítéssel, vagy személyesen leadható a
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.)
a 29-es, 30-as, 31-es számú ablakoknál.
A bevallási határidõre való tekintettel
rendkívüli ügyfélfogadási idõ lesz 2014. június 2-án, hétfõn 8 órától 12 óráig és 13
órától 20 óráig, mivel május 31-e szombatra esik, így az azt követõ elsõ munkanapon még le lehet adni a bevallásokat.
A bevallás késedelmes benyújtása esetén mulasztási bírságot állapíthatnak meg,
illetve az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot számolhatnak fel.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÚJRA HELYI ÉRTÉK DÍJAT NYERT A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ
FOLYAMATOS ELISMERÉS

Helyi Érték Díjat nyert az Alkotás utca. A 77 televíziót tömörítõ Helyi Televíziók Országos Egyesülete
idei megmérettetésén a Nyíregyházi Televízió kulturális mûsora a magazin kategóriában II. helyezést ért
el. A Helyi Érték Díjat Ferenczik Adrienne, az Alkotás utca szerkesztõ-mûsorvezetõje Szombathelyen, a
Helyi Televíziók Országos Találkozóján vette át.
Szombathely adott otthont idén a Helyi Televíziók Országos Találkozójának. A 77 televíziót tömörítõ Helyi Televíziók Országos Egyesülete megtartotta közgyûlését és
a találkozón átadták az egyesület Helyi Érték Díj pályázatának díjait. Az egyesület négy kategóriában írt ki pályázatot: híradókkal, magazinmûsorokkal, dokumentumfilmekkel és hírportálokkal versenyeztek a helyi televíziós
mûhelyek.

LENDÜLETES, DINAMIKUS

Tudja Zsolt operatõr, Bélteczki Szilárd operatõr-vágó,
Ferenczik Adrienne, az Alkotás utca szerkesztõ-mûsorvezetõje és Szepesvári Géza technikus

A Nyíregyházi Televízió idén a magazin kategóriában
indult és díjat is szerzett: a kulturális félóra, az Alkotás
utca II. helyezést ért el! Az alkotásokat szakmai zsûri értékelte, amelynek elnöke Horvát János televíziós szakember volt, aki a pályamûvek értékelésekor azt mondta: az
Alkotás utca lendületes, dinamikus magazinmûsor, ami
általában nem sajátja a helyi televíziók hasonló, kulturális mûsorainak. Külön kiemelte, hogy a mûsorvezetõ nem
statikusan eldarálja a szöveget, vagy a felkonferálás közben céltalanul bolyong, hanem a láthatóan jól szerkesztett mûsor résztvevõje, és jelenlétének információtartalma is van.

csendben ücsörögve nézegetni a festményeket, másokban
is kedvet ébresztek arra, hogy megnézzék a tárlatot. Ha a
Kállay Gyûjtemény mackókiállításán megmutatom, hogy
nekem gyermekkoromban milyen játékmacim volt, a nézõk is szívesen elmennek megcsodálni a gyûjteményt,
hátha õk is megtalálják azt a mackót, amilyennel egykor
õk is játszottak. S ha viszek néhány könyvet a Széchenyi
utcai Múzeumi Könyvmegállóba, másoknak is eszükbe jut,
hogy oda könyvet vigyenek, avagy a telefonfülkébõl éppen olvasnivalót válasszanak maguknak. A szerkesztésen
és az érdekes riportokon túl nagy gondot fordítottunk a
képi megjelenítésre is. Ebben Tudja Zsolt operatõr,
Bélteczki Szilárd operatõr-vágó és Szepesvári Géza technikus munkájával sikerült különlegeset alkotnunk.

NINCS LEHETETLEN

ORSZÁGOS SZÍNVONAL

Ferenczik Adrienne, az Alkotás utca szerkesztõ-mûsorvezetõje a Helyi Érték Díjat Széles Tamástól, a HTOE elnökétõl vette át. A díjátadó gála után azt mondta: idén
megpróbálták a „lehetetlent”, de bebizonyosodott, hogy
nincs lehetetlen.
– Kulturális magazint ritkán díjaznak, mert ilyen mûsort minden helyi televízió készít – mondta Ferenczik
Adrienne. – De egy jó forgatókönyvvel, óriási csapatmunkával, különleges képi megjelenítésekkel és saját, megélt
élmények átadásával sikerült a mûsort egyedivé tenni, és
elnyerni vele a Helyi Érték Díjat. A mûsor elkészítése elõtt
sokat gondolkodtam, mivel lehet egy kulturális magazint
igazán érdekessé tenni. Úgy gondoltam, érdemes lenne
azt megmutatni, hogyan lehet Nyíregyházán egy egész
napot kultúrával eltölteni. Programokban a városban nincs
hiány, mégis, sokan azzal mentik fel magukat, hogy szívesen kimozdulnának otthonról, de nincs hová. Az Alkotás utcában azt mutattuk meg, hogy igenis vannak programok. Egy kultúrsétára invitáltam hát a nézõket, a riportokat pedig úgy készítettem el, hogy igyekeztem a témákat
személyessé tenni. Úgy gondoltam, ha a múzeum Benczúr-kiállításánál elmesélem, hogy mennyire szeretem

– Ebben a magazinmûsorban több kamerával dolgoztunk – mondta Bélteczki Szilárd. – A kultúrséta során egy
plusz kamerával követtük a stáb mozgását, miközben egy
különleges nézõpontból megjelenítettük azokat a helyszíneket, szobrokat és épületeket, amelyek mellett elhaladtunk. A Jósa András Múzeum Benczúr-kiállítását pedig a
mindennap használt kameránk mellett különleges eszközzel vettük fel. Slidert használtunk, ami egy lassú, egyenletes kameramozgással gyönyörû képi világot jelenít meg.
Ilyen eszközt általában nagyprodukciókban, reklámfilmekben, klipekben használnak, de hasonló technikával készülnek a nagy televíziók kulturális magazinjai is.
A Helyi Televíziók Országos Találkozóján a zsûri idén
a legjobb egész estés filmnek járó díjat a Debrecen Televíziónak ítélte meg, magazin kategóriában a Gyõr+ TV,
Híradó kategóriában Kecskemét lett a díjnyertes, a hírportálok versenyét pedig a dehir.hu nyerte. A Helyi Televíziók Országos Egyesülete életmûdíjjal tüntette ki Szegedi Lászlót, a Veszprém Televízió igazgató-fõszerkesztõjét,
Szalai Annamáriának, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság egykori elnökének pedig posztumusz életmûdíjat adományozott.

Környezetvédelmi
Világnap
2014. június 5.
AZ AKCIÓ HELYSZÍNEI:
Hulladékudvar – Kerék u. 1.
Hulladékudvar – Korányi F. u. 3.

A Nyíregyházi Televízió munkásságát folyamatosan
elismeri a szakma, mint a közönség számára hiteles és
magas színvonalú alkotásokat készítõ szerkesztõséget.
Emlékeztetõül: tavaly, ugyanezen megmérettetésen két
kategóriában is indult az NYTV, s két díjjal is tért haza.
2013-ban a minden hétköznap, délután 18 órát követõen óránként jelentkezõ hírmûsort, a Híradót, valamint
Ferenczik Adrienne Mesél a Híradó címû magazinmûsorát ismerték el Helyi Érték Díjjal. S talán az sem véletlen, hogy a Médiatanács is folyamatosan támogatásra méltónak találja a mûsorokat. Míg korábban az Alkotás utca, most (csakúgy, mint már többször ezt megelõzõen) a Híradó nyert az NMHH pályázatán, valamint a péntek késõ délutánonként jelentkezõ Szieszta
címû kulturális jellegû programajánló mûsor. Ami pedig az elismeréseket illeti: csak Helyi Érték Díjból nagyjából tucatnyinál tart az NYTV, amennyiben csupán az
utóbbi évtizedet nézzük...

ÚJRA MEGNÉZHETÕ
Az Alkotás utcának természetesen folyamatosan friss
darabjai készülnek keddenként, nyomon követve a
pezsgõ, nyíregyházi kulturális életet. Ám lehet, hogy
sokan pont a díjnyertes részt nem látták, így újra megismételjük ezt a produkciót. A Helyi Érték díjas Alkotás
utca legközelebb vasárnap 21 órakor látható a Nyíregyházi Televízió mûsorán.

– EGYRE TÖBB HELYEN
Még több nézõt érhet el kiváló minõségben az újra
Helyi Érték Díjjal kitüntetett Nyíregyházi Televízió.
Mostantól a Telekom IPTV digitális csomagjaiban is
megtalálható az NYTV mûsora! Ezzel olyan, Nyíregyházán és környékén élõ nézõink is élvezhetik adásunkat, akik nem antennával televízióznak. A sugárzási
terület természetesen a korábbiak szerint meghatározott, így a megyeszékhely 20 kilométeres körzetében
fogható antennával a program. Tegyük hozzá: kiváló
minõségben, hiszen a régióban elsõként a Nyíregyházi
Televízió valósította meg tavaly õsszel a digitális átállást. A teljesség kedvéért jegyezzük meg: az interneten
fogható on-line adás segítségével a szlogennek megfelelõen bárhol, bármikor elérhetõ... Ehhez csupán az
NYTV honlapjára vagy a www.nyiregyhaza.hu-ra kell kattintani. Ám
ezentúl távkapcsolóval a kézben
is egyszerûbb azon nézõk dolga,
akiknél a Telekom a szolgáltató.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az akció keretében az elkülönítetten gyûjtött
csomagolási, valamint elektronikai hulladékokért
ajándék jár.
A program a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
szervezésében Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja
támogatásával valósul meg.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft.
Tel.: 42/594-508, E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

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.
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„AZ ÁTADOTT TUDÁS GYÖKERET VER”
Az önkormányzat a hagyományokhoz híven minden
esztendõben ünnepséget rendez Pedagógusnap alkalmából, mely alkalommal a pedagógusok kiemelkedõ
szakmai tevékenységét, valamint kiváló munkáját kitüntetésekkel ismeri el. Idén ez az esemény lapunk
megjelenésével egy idõben zajlik, ezért elõzetesen
kértük meg dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy
mondjon néhány gondolatot e nap jelentõségérõl.
Ha a Pedagógusnap megünneplésére készülünk, nincs
olyan év, hogy ne jutnának eszembe egykori tanáraim.
Bizony nem volt mindig „könnyû dolguk” velem, de munkájuk gyümölcse – azt gondolom – beérett, hiszen az olvasás és a tanulás szeretete a mai napig elkísért. Visszatekintve középiskolás éveimre, meggyõzõdésem, hogy valójában a Széchenyiben szerzett tudás és tapasztalat indított el céljaim megvalósítása felé. Szeretettel gondolok
vissza egykori osztályfõnökömre és tanáraimra, akik – ma
már úgy gondolom – pontosan azt nyújtották nekünk, diákoknak, amire akkor, abban az idõben leginkább szükségünk volt.
Nyíregyházának fontos, hogy magas színvonalon mûködõ oktatási-nevelési intézményei legyenek, s ez így is
van. Ez a színvonal pedig elsõsorban az intézményeinkben mûködõ szakmai gárdának köszönhetõ, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez a Pedagógusnap legnagyobb
jelentõsége: a köszönet és a hála a tanárainknak, a gyermekeink tanítóinak. Jómagam ezt szülõként és polgármesterként is megerõsíthetem.
Ezért sem volt kérdés számunkra, hogy miután az intézmények fenntartója a KLIK lett, továbbra is mûködtetni
kívánjuk az iskoláinkat. Az önkormányzat feladata megteremteni a megfelelõ infrastrukturális és tárgyi feltétele-

Pillanatkép a tavalyi pedagógusnapi ünnepségrõl
ket mind a tanulók, mind a pedagógusok számára. S ebben az óvodák és iskolák felújításától, bõvítésétõl kezdve
számos dolog beletartozik. S ez számunkra nem teher,
hiszen az iskolapadokban ülõ diákok jelentik városunk
jövõjét, és a pedagógusok azok, akik rajtuk keresztül megalapozzák, hogy milyen lesz ez a jövõ. Meggyõzõdésem,
hogy a kiváló pedagógusaink által átadott tudás gyökeret

ver, és Nyíregyháza a jövõben is építhet arra a szellemi
tõkére, amit az ifjú nemzedék hordoz magában. Ennek a
küldetésnek a beteljesítése a pedagógusi hivatás legnagyobb értéke a városunk számára. A köszönet és a köszöntés a legkevesebb, amit ezért cserébe adhatunk – s
nem csak Pedagógusnapon! Jó egészséget és sok sikert
kívánok valamennyi pedagógusnak a hivatásához!

STABIL ALAPOKON A POLGÁRI
BIZTONSÁGVÉDELMI SZOLGÁLAT KFT.
A 23 éves múltra visszatekintõ Polgári Biztonságvédelmi Szolgálat Kft. a tevékenységében
nemrég megújult, ám a jövõben is a régóta
megszokott módon a vagyonvédelmet, a munkavédelmet, a tûzvédelmet, a környezetvédelmet és az oktatást helyezi a középpontba.
A huszonhárom évével együtt ez egyértelmûen azt jelzi a cég életében, hogy továbbra is
stabil pozíciót foglal el a komplex vállalatbiztonsági vállalkozások sorában.
– Néhány számszerû adattal még inkább érzékeltetni lehet a cég erejét: az éves árbevételünk hozzávetõleg 300 millió forint; a kft. szakmai felelõsségbiztosításának értékhatára 110
millió forint; a társaság törzstõkéje 23 millió
forint, likviditásunk folyamatosan biztosítja a
zavartalan gazdálkodást – említette Mandrik
István ügyvezetõ igazgató, majd hozzáfûzte: –
A pénzügyi háttér stabilitása mellett hozzátartozik a cégrõl alkotott összképhez az, hogy
2001-ben bevezettük az MSZ EN ISO
9001:2001 minõségirányítási rendszert, amelyet folyamatosan megújítottunk. Ebben az esztendõben megkezdõdött, és a vége felé közeledik az új felnõttképzési törvénynek való megfelelés dokumentálása.
A társaságot huszonhárom évvel ezelõtt magyar tulajdonosi háttérrel alapították meg és jelenleg is kizárólag magyar tulajdonosai vannak.
A szûk vezetés tagjai több évtizedes szakmai
múlttal, komoly tapasztalattal rendelkezõ, többdiplomás szakemberek. A társaság megfelel a
közbeszerzés elõírta követelményeknek. A menedzsment ügyfélorientált gondolkodásmóddal,
hosszú évek gazdag tapasztalataival tevékenykedik. Az oktatók egyetemi végzettséggel, tanári diplomával és a szakirányuknak megfelelõ komoly rutinnal rendelkeznek.
A PBSZ Kft.-nek államilag elismert, a központi nyilvántartásokban szereplõ szakértõik
vannak: a környezetvédelmi, a programakkreditációs, a felnõttképzési, a munkavédel-

mi és a vagyonõrzési területeken, akik segítik a
legfelsõ szakmai színvonal elérését, és szolgálják a megbízók biztonságát.
A megbízók részére az alábbi biztonságvédelmi szolgáltatásokat nyújtják:
– biztonsági és rendészeti célú szolgálatok
megszervezése és folyamatos ellátása, kereskedelmi, ipari és más létesítményekben, ingatlanok, épületek, cégek, telephelyek, építkezések
belsõ és külsõ tereinek személy-, vagyonõri
személyzettel történõ folyamatos vagy idõszakos õrzése, pénz- és értékszállítás, õrzés a
MABISZ szabályoknak megfelelõen, információvédelem, dokumentumok, adathordozók okmánybiztonságának növelése, adathordozók
szállítása,
– munkavédelmi, környezetvédelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi feladatok teljes körû
ellátása, az alapdokumentumok kidolgozása,
a rendszeresen jelentkezõ munkák elvégzése,
– személyvédelmi, magánnyomozói tevékenység végzése a megbízó igényeinek megfelelõen, törvényes keretek között (pl. humán
erõforrás felvétel elõtti ellenõrzése, ügyvédek
számára információgyûjtés végrehajtása),
– vagyonvédelmi mechanikus rendszerek
tervezése, szerelése, valamint e-kereskedelme,
– vagyonvédelmi elektronikus berendezések,
bel- és kültéri rendszerek, távfelügyeleti komplexumok tervezése, telepítése, mûködtetése,
karbantartása,
– mûködõ biztonságvédelmi rezsimek átvilágítása, hatékonyságának vizsgálata (élõerõs
õrzés, mechanikai védelem, elektronikai rendszerek, titokvédelem, adatvédelem, munkavédelem, tûzvédelem, ráfordítás), eredményességszempontú értékelése, SWOT analízis utáni
javaslattétel,
– biztonságvédelmi és munkavédelmi OKJ-s
szakmai képzés, csaknem az összes szakmában,
– külsõ és belsõ takarítási, épülettisztítási,
parkgondozási, gondnoki és karbantartási feladatok végzése.

Kapcsolat: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62.
Telefon, fax: 42/411-302, 42/411-277
Honlap: www.pbsz.hu
E-mail: pbsz@pbsz.hu
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PATAK IS CSOBOG A PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL A BBC STÁBJA SÓSTÓN
nak, amely két éve kezdõdött a Nyíregyházi Fõiskola
Tuzson János Botanikus Kertjében. A több mint 130 millió
forintos pályázati forrás legfontosabb eleme a kert vizes
élõhelyeinek rekonstrukciója. Ennek során szigetelték a
tó és a patak medrét, majd vizet juttattak bele. Egy komplex módszer segítségével összegyûjtötték a fõiskola épületeirõl az esõvizet, amelyet egy tározóba juttattak. A felgyülemlett víz ezután a tóba kerül, onnan pedig az öntözés valósul meg a növénygyûjteményben. A projekt során
több mint 300 különbözõ növényfajt szereztek be és ültettek el a botanikus kert szakemberei.
Csabai Judit, a Tuzson János Botanikus Kert vezetõje
elmondta, a pályázat keretein belül növényeket is beszereztek, fõképpen a vizes élõhelyek növényeit, mocsári
növényeket hoztak a szakemberek a kertbe, de kerülnek
az évelõ ágyásokba is. Mindezeken túl fás szárúak és egy
15 fajtás díszalma-bemutató is várja majd a botanikus
kertbe látogatókat.
Több mint 130 millió forintból újul meg a Tuzson
János Botanikus Kert. A pályázati forrásból két éven
keresztül végeztek természetvédelmi célú fejlesztéseket. A támogatásnak köszönhetõen felújították a vizes
élõhelyeket, de több mint 300 növényfajt is elültettek
a szakemberek.
Szerzõ: Mikita Eszter
Már folydogál a kis patak a Tuzson János Botanikus Kertben. Eddig csak a medrét láthatták a gyûjteményben sétálók, most már a víz útjában is gyönyörködhetnek. A patak
és a tó is része volt annak a természetvédelmi felújítás-

Farkasok szállításáról forgatott dokumentumfilmet a BBC
stábja Nyíregyházán. Az Egyesült Királyságból érkezett
tévések két napon keresztül vendégeskedtek a Nyíregyházi Állatparkban. A dokumentumfilmesek a világ több
pontján forgattak már, nagyszabású produkciójukat másfél hónap múlva mutatja be a BBC2 csatorna. A farkasok
Nyíregyházáról a skóciai Kintail állatkertjébe költöztek,
ezt vették fel az angol filmesek. A stáb egy 2x2 órás dokumentumfilmet készít az állatszállításról. Így forgattak már
pingvinek költöztetésérõl Új-Zélandon és cápaszállításról
a saját hazájukban.
A BBC stábja azért érkezett Nyíregyházára, mert a sóstói állatpark kanadai fehérfarkas tenyészete világhírû. Tenyészállatok kerültek már innen többek között Kínába és
Franciaországba is. Az állatpark ráadásul nemcsak a
farkastenyészetben világhírû, több kihalás szélén álló állatot is sikerrel szaporítottak már Sóstón. A Nyíregyházi
Állatpark ezért is számít az egyik legsikeresebb intézménynek az Európai Fajmegmentési Programban.

KÍSÉRLETEZÉS ÉS VIRTUALITÁS
A pályázat részeként kialakítottak egy kísérletezésre is
lehetõséget biztosító laboratóriumot, amely a fõiskolai
hallgatók tanulmányait segíti. Itt megfelelõ körülmények
között végezhetnek növényszaporítást a hallgatók és a
botanikus kert szakemberei. Az augusztus végéig tartó
projekt során egy olyan szoftver létrehozásán dolgoznak
a gyûjtemény munkatársai, amely a kert teljes állományát
vonultatja fel. Így a jövõben nem csupán a valóságban,
hanem virtuálisan is körbe lehet járni a Tuzson János Botanikus Kertet a világháló segítségével.
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A FEJLESZTÉS KÖVETI A BETEGTÍPUS VÁLTOZÁSAIT

HATÁRTALANUL!

tõ fõorvosa azt emelte ki, hogy a kivitelezés befejeztével
3 épületet foglal majd el a rehabilitációs osztály. A mostani épületben egy 36 ágyas részleget alakítanak ki. Emellé
egy teljesen új épület is elkészül, melyben hidroterápiás
és fizikoterápiás kezeléseket végeznek majd. A harmadik
helyszín a nõgyógyászati tömb földszintje lesz, ahol egy
20 ágyas egységet hoznak létre. Itt az úgynevezett regionális gerincvelõsérült korai rehabilitáció zajlik majd.
A beruházást a jövõ év tavaszára szeretnék befejezni.
A sajtótájékoztató végén Mangol Csilla fõigazgató és
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Tolnay Tibor, a Magyar Építõ Zrt. elnök-vezérigazgatója
A Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-al- ünnepélyesen aláírták a kivitelezõi szerzõdést.
földi Régióban címû projekt keretében két év alatt hat betegellátó intézményben összesen 4,3 milliárd forintos beruházás valósul meg. Az uniós támogatású pályázat érinti
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház nyíregyházi Jósa András Oktatókórházának
fejlesztését is. Mangol Csilla fõigazgató elmondta, meghallották az idõk szavát, a technológiai fejlõdéssel együtt
az emberek életmódja is megváltozott, így változtak azok
a betegségtípusok is, amelyekre az egészségügynek koncentrálnia kell. Ma már olyan civilizációs betegségekkel
kell foglalkozniuk, amelyek a rehabilitációra és a krónikus ellátásokra helyezik a hangsúlyt. A fõigazgató szerint
ezért is kiemelkedõ ez a nyíregyházi projekt, amely a
Tömbkórház programmal párhuzamosan valósul meg.
A közel félmilliárdos támogatásból 400 millió forintot
Mangol Csilla fõigazgató és Tolnay Tibor,
fordítanak egy új, 1200 négyzetméteres Központi Rehabia Magyar Építõ Zrt. elnök-vezérigazgatója aláírták a
litációs Egység építésére, és a már meglévõ rehabilitációs
kivitelezõi szerzõdést.
hotelszárny korszerûsítésére.
A tájékoztatón részt vett Mezõ Ferenc, az Észak-Alföldi
Dr. Szilassy Géza, a rehabilitációs osztály osztályvezeRegionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõje is.

SZÉKELYFÖLDÖN A KAZINCZYSOK

Közel félmilliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a Jósa András Oktatókórház rehabilitációs szolgáltatásait. Korszerûsítik a meglévõ rehabilitációs hotelszárnyat, valamint egy 1200 négyzetméteres új Központi Rehabilitációs Egységet is építenek. Emellett 90
millió forintot fordíthatnak eszközfejlesztésre. A beruházást a jövõ év tavaszára szeretnék befejezni.

A KIHÍVÁS NAPJA – HARMADIK LETT NYÍREGYHÁZA

A nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézmény 31 hetedikese felejthetetlen három napot tölthetett Erdélyben, a
sikeres „Határtalanul!” pályázatuknak köszönhetõen.
Az elsõ megállójuk Nagykárolyban volt, ahol megcsodálták a nemrég felújított Károlyi-kastélyt. A nap fénypontját a tordai sóbányában tett látogatás jelentette. Rövid sétájuk során Marosvásárhely pezsgõ életébõl, hangulatából is ízelítõt kaptak. A gyerekek szállása Korondon volt,
egy családias panzióban. A hagyományos kirakodóvásárban ajándékokat vehettek az otthon maradtaknak. Közben gyönyörködhettek a szebbnél szebb székely kapuban
és a méltán világhírû kerámiákban.
Másnap egy aprócska falu, Felsõsófalva általános iskoláját kereste fel a csapat. Itt az elsõ osztályosok rövid mûsorral kedveskedtek a Magyarországról érkezõ vendégeknek, akik nem érkeztek üres kézzel, könyveket, Nyíregyháza várost, illetve a megyét bemutató DVD-t, prospektusokat ajándékoztak vendéglátóiknak.
A programban szerepelt még a szárhegyi Lázár-kastély,
a Gyilkos-tó, a Békás-szoros, Szováta és a Medve-tó megtekintése is. Lazításképpen megmásztak néhány hegyoldalt, megkóstolták több hegyi forrás vizét.

TÖRTÉNELMI VÁROSOKBAN
Két történelmi városba is ellátogattak, Segesvárra és
Kolozsvárra. Hazafelé tartva három helyszínen helyezték
el az otthonról hozott koszorúkat: Farkaslakán Tamási
Áronra, Fehéregyházán Petõfi Sándorra, Érsemjénben pedig az iskola névadójára, Kazinczy Ferencre emlékeztek.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szabolcsi megyeszékhely idén is csatlakozott a Kihívás
Napjához. Az aktivitás nagyobb volt mint egy éve.
Városunk kategóriájában a harmadik helyen végzett
251 677 aktivitással, ami több mint a kétszerese a
tavalyinak.
Nyíregyházát Budapest IV. kerülete és Székesfehérvár elõzte meg, de magunk mögött hagytunk
olyan nagyvárosokat, mint Gyõr vagy éppen Debrecen.

GYERMEKNAP A BELVÁROSBAN
Gyerekek özönlötték el Nyíregyháza belvárosát vasárnap. A Kossuth téren tartották meg a városi gyermeknapot. A kicsiket színes programokkal várták, és
Nyíregyháza önkormányzata csatlakozott az Ezer Lámpás Éjszakája nevû kezdeményezéshez, amely az eltûnt gyerekekre hívta fel a figyelmet.

Szerzõ: Kõvári I. Bence
Egy napra a gyerekek vették birtokba a Kossuth teret.
Legóztak, rajzoltak vagy éppen trampolinon ugráltak a kicsik vasárnap Nyíregyháza belvárosában. A Kossuth téren tartották meg a városi gyermeknapot, ahol a gyerekek
kedvükre játszhattak. Volt, akinek az tetszett a legjobban,
hogy azt csinálhat, amit csak akar.
Sok család úgy döntött, itt tölti a gyermeknapot, mert az

egész család együtt ünnepelhet. A kicsik zenés programokon is szórakozhattak. Fellépett többek között Lulu bohóc,
Tarány Tamás, valamint a Re-Flex Moderntánc Stúdió is.
Nyíregyháza önkormányzata az idei gyereknappal csatlakozott az Ezer Lámpás Éjszakája nevû kezdeményezéshez, amely az eltûnt gyerekekre hívja fel a figyelmet.

EÖTVÖS ISKOLARÁDIÓ AZ ÉLVONALBAN
A nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium tanulói képviselték a város fiatal médiásait
a 21. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon, ahol szakmai, tematikus és interaktív programok mellett a Tehetségkutató
Diákmédia Pályázat 2014. eredményhirdetését is megtartották. Az iskola aktív rádiós stábja „bronzérmes” lett,
Gábor Gergõ 10/d osztályos tanuló 3. helyezést ért el zenei mûsorával, középiskolai kategóriában. A tanulók az
MTVA szerkesztõségénél kipróbálhatták a mûsorvezetést,
találkozhattak a szakma jeles képviselõivel is. Felkészítõ
tanáruk: Nagy Angelika.
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SZEPSIBEN JÁRTAK A SZIKSZISEK
A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai az Emberi
Erõforrás Minisztériuma által finanszírozott „Határtalanul!”
program második találkozójának keretében 2014. május
9–11. között a felvidéki Szepsiben ismerkedtek a határon
túl élõ magyar diáktársaik mindennapjaival. A közösen
elvégzendõ szakmai munka mellett megismerkedtek a
várossal, jártak Kassán, meglátogatták az Andrássy Mauzóleumot és a betléri Andrássy-kastélyt is. Nagyon nagy
élmény volt számukra, hogy az országhatáron kívül is
magyarul beszélõ emberekkel, magyar feliratokkal találkoztak, illetve, hogy a Felvidéken magyar történelmi emlékeket ismerhettek meg.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

NYÁRI VIRÁGOSÍTÁS

Mészáros József, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. csatornázási ágazatvezetõje május 23-án, pénteken Kállósemjénben Westsik Vilmosdíjat vehetett át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agrár- és környezetgazdálkodása terén végzett kimagasló munkája elismeréseként. Az ünnepséget megnyitotta és megtisztelte jelenlétével Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a díjat Seszták Oszkár, a megyei önkormányzat elnöke adta át.

Elkezdõdött az egynyári virágok ültetése Nyíregyházán. A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai 47 630 tõ
virágot ültetnek el városszerte. A virágosítás a Hõsök
terén kezdõdött, melyet ezentúl több mint 6200 tõ
rózsameténg, kleopátra tûje, bársonyvirág, salvia és
kanna díszít. A közel 2200 négyzetméteres városi ágyásokat elõreláthatóan 3 hét alatt ültetik be. A virágosítást
gondos tervezés elõzte meg, majd következett a
talajelõkészítés, fertõtlenítés és tápanyag-utánpótlás. A
virágok fajtáinak és színének megválasztásánál fontos
szempont volt, hogy harmonizáljon a helyszínek hangulatával. A Hõsök terén található szoborkompozíció
elé például a város színeinek megfelelõen piros és kék
virágokat ültetett a társaság. A növények között vannak
olyanok, melyek az idei évben elõször díszítik majd a
nyíregyházi közterületeket, mint például a vörös levelû
díszfû vagy a bolíviai begónia. Az elültetett virágok értéke megközelítõen 4 millió forint.

2014. MÁJUS 30.

7

ÉLETMÓD

STÍLUS

SZÉPSÉGIDEÁL, HOMOKÓRÁVAL
Néhány héttel ezelõtt „Stílusos gondolatformálás”
címû bevezetõ írásunkban azt ígértük, hogy egy sorozat
keretében ismertetjük meg kedves olvasóinkat az egyes
testalkatok jellemzõivel, utalva az azokkal kapcsolatos
öltözködési stílusokra is. A rovat a homokórával veszi
kezdetét. Nem azzal, ami „csak pereg, pereg” a sláger
szerint, hanem azzal, mely nagyon elõnyös lehet, különösen, ha odafigyelünk a ruházkodásra is... Mindenekelõtt azonban egy kis „ízléstörténet”.
Öltözködésünk, megjelenésünk mozgatórugója a
legtöbb esetben a megfelelni vágyás szándéka.
Szépek, vonzóak, jó megjelenésûek szeretnénk
lenni. Hisszük, hogy a legutolsó divat követése,
a barátnõ ruhaválasztása majd minket is „öltöztet”, meggyõzõdésünk, hogy a fekete öltöny
a legtöbb alkalommal kisegít, ékszerek, kiegészítõk tömkelegét aggatjuk magunkra komolyabb megfontolás nélkül, csak mert divat,
vagy mert egyszerûen bizonytalanok vagyunk.
Bármi legyen is az ok, vágyaink mozgatója egyetlen fogalommal, a szépségideállal azonosítható.

A DÚS BAROKKTÓL A BANÁNIG
A szépség kortalan, a változás állandó... A nõi
és persze a férfi szépségeszmény minden korban
más és más formát tartott kívánatosnak. Míg a görögök az arányos testért rajongtak, mind a nõk, mind a
férfiak vonatkozásában, addig például a barokk a dús
idomokat részesítette elõnyben. A willendorfi
vénuszt a milói követte, Sophia Lorent a fiús nõ,
Marlene Dietrich váltja, a vézna, ámbár romantikus poétát Tarzan taszítja le a trónról és ez így folytatódik évszázadok óta. De mit tart szépnek a ma embere? Napjainkban két trend érvényesül a hölgyek körében. Az egyik a magas, vézna, szögletes, modell, úgy-

nevezett I vagy banán testalkatú nõket preferálja, a másik
az ugyancsak vékony, de kerekded idomokkal, dús keblekkel és kerek tomporral megáldott nõideált támogatja.
Ez utóbbi leginkább a homokóra sziluettjével azonosítható. Az urak esetében nem ennyire bonyolult a helyzet.
Kisportolt, de nem túlhangsúlyozott vállakkal, keskeny csípõvel, hosszú, izmos lábakkal a V-testalkatot tartjuk ideálisnak. A szakirodalom számos testalkattípust különböztet
meg, amelyek közül a szerencsések könnyen be tudják
azonosítani sajátjukat, akinek ez nem megy, ne csüggedjen, sorozatunkban ehhez nyújtunk segítséget.
Elsõként nézzük a legideálisabb testalkatot a hölgyek
esetében:

GÖMBÖLYDED, SZÉP ÍVÛ
Homokóra: Eme testalkat legfõbb jellemzõje, akár molettebb, akár vékonyabb, hogy a vállés a tomporvonal szélessége megegyezik. A derék többnyire lélegzetelállítóan karcsú, de legalább 25 százalékkal keskenyebb, mint a váll. A
keblek átlagos vagy nagy méretûek és a lábak is
többnyire csinosak, de mindenképpen izmosak. A
homokóra nõ formái gömbölydedek, szép ívûek.
Öltözete mindig mentes kell legyen mind anyagában, mintázatában és szabásvonalában az olyan túlzásoktól, ami arányosságát megbontja. Fontos a kebleket jól tartó melltartó, amely egyben a derekat is nyújtja. Utóbbit pedig mindig hangsúlyozzuk öltözékünkkel.
Vagy a ruha szabásvonalával, vagy színbeli osztással,
esetleg ha bõ fazont választunk, akkor vékony, de vastag
övvel is kiemelhetjük derekunkat. Felsõrészeknél
elõnyös a V-kivágás, a derékon átkötõs megoldás, a
karcsúsított blézer, amely legyen egygombos, vagy sálgalléros, derékig vagy csípõcsontig érõ hosszúságú. Szoknyából a ceruzafazon kiemeli a nõies vonalakat, magas
sarkú cipõvel verhetetlen párosítás. A miniszoknya ugyan-

AZ ÉLETKÖZÉPI VÁLSÁG ÉS A
KAPUZÁRÁSI PÁNIK
válság fõ kérdései: „milyen mélyebb értelme volt és lehet az életemnek”, „mi a személyes küldetésem”, „milyen feladatok
állhatnak még elõttem”? Aki ezeket a kérdéseket megéli, azt is egyre inkább megérti, hogy mi a létezése célja, és miben lehet
a szûkebb-tágabb világa õáltala is teljesebb.
Az ifjúkori és az életközépi válság után
a harmadik nagy fejlõdési idõszak az 50
Minden életkorban más szinten valósul
éves kor környéke, amikor a
meg a növekedés. A megszünõknél és a férfiaknál is fölletéstõl a testi növekedés a
erõsödik a klimax. Az embedomináns, a serdülõkortól a
rek többsége fél az öregséglelki-érzelmi növekedés a
tõl és a haláltól, attól, hogy
hangsúlyos feladat, a váltokifut az idõbõl, lemarad vazókortól a szellemi és spirilamirõl, amit még szeretett
tuális növekedés, és az ezekvolna megtenni. Pedig még
bõl fakadó bölcsesség kiilyenkor is érdemes újra átmunkálása a fõ cél. A bölgondolni: „mi leszek, ha
csességet nem az életkor
nagy leszek”?
hozza önmagában, ahogyan
A változás igénye és szükezt sokan gondolják. Annak
ségessége mód a leltárkészíeredménye, hogy az addigi
tésre is. A válaszok következélettörténések tapasztalatait,
tében új, reális, koncentrált
tanulságait hogyan tudatosítcélok tûzhetõek ki – feltéve,
Husztiné Hajdú Erika
ja valaki.
ha valaki a jó paphoz hasonA kamaszkorban és az ifjúkorban a „ki lóan holtáig akar tanulni, edzõdni, szellevagyok én” és „ki szeretnék lenni”, a „mi miekben és érzelmileg is fejlõdni.
akarok lenni” és a „ki lesz majd a társam”
kérdései jelentik a szakaszhatárt. Jó esetHusztiné Hajdú Erika
ben a válaszokat tett, megvalósítás követi.
pszichológus
A lelki egészség, a kiegyensúlyozottság
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
megteremtésében segítenek az életközépi
Elérhetõség: h.hajdu.erika@gmail.com
Sokan gondolják úgy, hogy a boldogság az, amikor csak jó történik velünk,
vagy aki elért egy célt, onnantól boldogan él, míg meg nem hal. Pedig onnan is el lehet indulni a boldogság felé,
amikor valaki a válságaival, kríziseivel
szembesül.
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akkor kerülendõ, hiszen még gömbölyûbbnek mutatja viselõjét. Ugyancsak tiltólistás a túl bõ szabású ruha, felsõrész, amely szemmel láthatóan kövérít, ahogyan a nagyléptékû minták is. De kerülni kell a durva struktúrájú anyagokat is, mivel merevségével ellentmond a test hullámzó
jellegének. Ezen a testalkaton nem mutatnak jól továbbá
a romantikus fodrok, a zsabó, a túlzó kockák és csíkozás
sem. A lágy, hullámzó anyagok
(dzsörzé, pamut, selyem) és
minták, mint például a pöttyös,
a keleties vagy virágminták
ugyanakkor támogatják a test
szép íveit. Kedves Hölgyeim!
Akinek ilyen testalkata van, a
strandon bármilyen fazonú fürdõruhában, bikiniben büszkén
vonulhat. Sorozatunk következõ részében az ideális férfi testalkat paramétereit ismertetem
Olvasóinkkal.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, tundestyle@me.com

LIMUZIN: AZ ELÉRHETÕ ÁLOM!

Nem mindennapi élményben lehetett része a Nyíregyházi Televízió Metamorfózis
címû mûsorában részt vevõ hölgyeknek,
ugyanis pezsgõs koccintással egybekötött, 3
órás, a felsõ tízezer világát idézõ limuzinos
utazással köszönhettek el a 9 hónapos programtól. (Aki lemaradt róla, vetítések az
NYTV-n: szombat és hétfõ 21.30.) Ugyanakkor ez az élmény bárki számára elérhetõ,
az álmok Nyíregyházán valóra válthatók.

Miért is ne gondolnánk ünnepi alkalmakkor, különleges eseményeken –
esküvõn, ballagáson, fotózáson, randevú alkalmával, lánykérésen, leány- és
legénybúcsún, házassági évfordulón,
születésnapon stb. –, hogy egy ilyen
meglepetéssel feltehetjük a koronát
egy nap vagy egy kellemes este végére?
Az igazi amerikai luxust idézõ autók
9–13 férõhellyel, karaoke lehetõséggel,
minibárral, belsõ lézeres effektekkel, klímával mindenki számára elérhetõek.
Egy óra díja mindössze 20 000 forint,
majd minden megkezdett további 10 000
forint.

www.limuzintravel.hu
Te l e f o n : 0 6 - 3 0 / 6 3 7 - 0 7 7 7

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.
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:

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.

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.

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.

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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A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyházán több helyszínen is megemlékeztek a
Hõsök Napjáról. Az elsõ és második világháború áldozatainak emlékére – május utolsó vasárnapján – a Hõsök
temetõjében, az I. Világháborús Emlékmûnél a Hõsök
terén és az Északi Temetõben is virágokat helyeztek el.
A Hõsök temetõjében Ady Endre: Imádság háború után
címû költeményét a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulója szavalta el, majd a megemlékezésen Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere mondott beszédet. Hangsúlyozta: – Hálával és õszinte tisztelettel gondoljunk mindazokra, akik hõsi halált haltak hazájukért, azokra a magyarokra, akik áldozatai lettek törté-

végén jelentkeztek. Az elsõ világháború hõsi halottjait
1918 végén összesítették, e szerint 800–1000 nyíregyházi
születésû vesztette életét. A II. világháború nyíregyházi
hõsi halottjairól pontos adatok nincsenek, az azonban biztos: számuk meghaladja az 1000 fõt. A Hõsök Napján,
Nyíregyházán is minden évben megemlékeznek a háborús áldozatokról.

OROSON IS FELELEVENÍTETTÉK A MÚLTAT
Az Orosért Közéleti Egyesület vasárnap tartotta a Katolikus Temetõben a Hõsök napi megemlékezést. A résztvevõk megkoszorúzták azt az öt évvel ezelõtt állított emlékmûvet, melyet az orosi harcokban elesett magyar, német,
orosz, román katonáknak emlékére állítottak.

SZÍNPADON A ZIG SINGERS
Az ország különbözõ részeibõl, sõt, külföldrõl is érkeztek fellépõk arra a nagyszabású koncertre, amelyet
az egykori ZIG Singers tagjai adtak a hét végén a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban. Az egész estés produkció alkalmával számtalan egykori sikerdalt idéztek fel, melyek gyakran hangzottak el a ZIG Singers fellépései során. Az együttes „újraéledésének” ötletét a februárban
a Zrínyi Ilona Gimnáziumban megrendezett jótékonysági bál adta, melyen a közönség nagy ovációval fogadta szereplésüket. Olyan kiválóságokat is hallhattunk
az énekesek között, mint Szabó Mariann, Pankotay
Péter, aki a Madách Színház Az Operaház Fantomja és
a Jézus Krisztus Szupersztár címû elõadásában is szerepel, az ugyancsak színészdiplomát szerzett Kárpáti
Norbert, aki például a gyõri Miss Saigonban és a Hairben
is remekelt, s a Móricz Zsigmond Színház nézõi egyre
több darabban láthatják Bánhidi Krisztiánt, aki a HangSzín Tanodában is tanít.

nelmünk nagy viharának. A városunkban eltemetett hõsök emlékének megõrzése, sírjaik gondozása kegyeleti kultúránk része kell, hogy legyen, ami egyben hagyatékot is
jelent a jövõ nemzedékének. Mert a múlt hibáiból tanulva és erényeibõl táplálkozva a jelenben tisztességesen élve
tudunk építkezni, igazán maradandót alkotni.
1914. július 28-án, a háború kirobbanásakor a nyíregyházi huszárezred, mint gyorsan mozgó alakulat azonnal
elindult a frontra, így az elsõ veszteségek már augusztus

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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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.

KÖZLEMÉNYEK

SZABADTÉRI NYÁR – MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN
Három nagykoncert, öt színházi elõadás, hat bábelõadás és hat kertmozi vetítés. Ezzel a húsz programmal várja a nyíregyháziakat idén a Szabadtéri Nyár
rendezvénysorozata június 20-ától augusztus 20-áig a
Szabadtéri Színpadon.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Megújult környezetben tájékoztatták a sajtó képviselõit
a Szabadtéri Nyár idei programjairól a Benczúr téri Szabadtéri Színpadon. Az elmúlt hetekben a NYÍRVV Kft. munkatársai két és fél millió forintból varázsolták újjá a belvárosi kulturális színteret. Lefestették a nézõtéri székeket, a
szociális blokkokat és öltözõket, kicserélték a tönkrement
színpadi deszkákat, és üzembe helyezték a szökõkutat. A
társaság végzi a kert gondozását is, pótolták a rózsatöveket, megnyírták a sövényeket, valamint kigyomlálták a
vörös salakos ösvényeket is.
A Szabadtéri Nyár sajtótájékoztatóján dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, sikeres volt a tavalyi programsorozat is, közel 10 ezer látogatót vonzott, és idén is
szeretnének színvonalas kikapcsolódást kínálni a nyíregyháziaknak és a megyeszékhelyre látogató turistáknak. A
város fontosnak tartja, hogy a két éve elindult pezsgõ kulturális élet nyáron se torpanjon meg. Az iskolai szünet
kezdetétõl a VIDOR Fesztiválig ismét a Móricz Zsigmond
Színházat bízták meg a Szabadtéri Nyár megszervezésével. Az önkormányzat a tavalyi 4 milliós támogatás után
idén 7 millió forinttal segíti a rendezvénysorozat sikerét.
Az idei Szabadtéri Nyár rendezvénysorozata június 20ától augusztus 20-áig várja a kikapcsolódni vágyókat. A
programokat a Móricz Zsigmond Színház szervezi. Dr.
Tasnádi Csaba, a színház igazgató-fõrendezõje részlete-

Puskás Tivadar, dr. Kovács Ferenc és dr. Tasnádi Csaba
sen is ismertette a két hónapos, húszprogramos rendezvénysorozat eseményeit. Három nagykoncert, öt színházi
elõadás, hat bábelõadás és hat kertmozi vetítés várja a
látogatókat. A jegyárakat is úgy alakították, hogy mindenki számára elérhetõ legyen a nyári kikapcsolódás. A legdrágább színházjegy 3200 forint lesz, a bábelõadásokat
400 forintért nézhetik meg, a nosztalgia mozira pedig ingyenes lesz a belépés.

SZÍNES PROGRAMKAVALKÁD
Június 20. 19.30 óra: Mûsuck (a színház zenekara) és
barátai koncert. Vendégzenekarok: Spider, Karmapirin és
Oláh Ibolya.
Június 28. 20.30 óra (esõnap: június 29.): Joseph Stein–
Jerry Bock–Sheldon Harnick: Hegedûs a háztetõn – musical; Pannon Várszínház.
Július 7. 20.30 óra (esõnap: július 8.): Gömöry Zsolt–
Pataky Attila: A kör – Edda musical; Sziget Színház.

HIRDETÉS

Július 20. 20.30 óra (esõnap: július 21.): Pierre Barillet–
Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága – zenés komédia;
Bánfalvy Ági Stúdió.
Július 25. 20.30 óra (esõnap: július 26.): Fenyõ Miklós–
Tasnádi István: Made in Hungária – zenés játék; Kisvárdai
Várszínház.
Augusztus 2. 20.30 óra (esõnap: augusztus 3.): MÁZS
40–25! koncert.
Augusztus 10. 20.30 óra (esõnap: augusztus 11.): Dózsa – Tánckrónika Dózsa György tetteirõl; Honvéd Táncszínház.
Augusztus 16. 17.00 óra: A Távol-Kelet hangjai – A X.
Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál koncertje. Fellépõ
kórusok: Yuen Long Gyermekkar, Hong-Kong; Canlelight
Choir, Kelet-Kína; Resonanz Gyermekkar, Indonézia; Taipei Philharmonic Choir, Taiwan.
BÁBELÕADÁSOK
Június 21. 17.00 óra: Kacor király; Kalamajka Bábszínház.
Július 5. 17.00 óra: Talizmán; Majoros Ági Bábszínháza.
Július 12. 18.00 óra: Kapós Böske (12 éven felülieknek!);
Fabók Mancsi Bábszínháza.
Július 19. 17.00 óra: Ugri-bugri királykisasszony; Katica Bábszínház.
Augusztus 8. 17.00 óra: Az élet és a halál vize; Écsy
Gyöngyi Meseszínháza.
Augusztus 9. 17.00 óra: Pinokkió; Ziránó Színház.
MOZI
Június 27. 21.00 óra: Felhõatlasz – színes, magyarul beszélõ, amerikai-német fantasztikus film.
Július 4. 21.00 óra: Én, a séf – színes, magyarul beszélõ, francia-spanyol vígjáték.
Július 11. 21.00 óra: Magic Mike – színes, magyarul
beszélõ, amerikai vígjáték.
Július 18. 21.00 óra: Gyilkos médium – színes, magyarul beszélõ, spanyol-amerikai thriller.
Augusztus 1. 21.00 óra: A szörny mentõakció – színes,
magyarul beszélõ, amerikai-kanadai animációs kalandfilm.
Augusztus 15. 21.00 óra: Született gengszterek – színes, magyarul beszélõ, amerikai filmdráma.

FIATALOK NÉPSZERÛSÍTETTEK
A turisztikai szempontból is sikeres
Nyíregyházát nem csak szakemberek
promotálják. A Kodály iskolások egy pályázat keretében olyan lelkesen írtak szülõvárosukról, hogy országos lehetõséget
is kaptak a bemutatkozásra, az önkormányzat és a TDM háttértámogatásával.
Az alábbi beszámolót az iskola diákújságírói és tanárai juttatták el szerkesztõségünkbe.
A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános
Iskola néhány felsõs csoportja a „Helyi
kincs – Légy vendégünk!” pályázatnak
köszönhetõen meghívást kapott Budapestre, a 21. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválra, ahol hat település: Békés, Beloiannisz, Bonyhád, Mád, Fonyód mellett
Nyíregyházát népszerûsíthették. Stand-

jukba az ország különbözõ részeibõl érkezett látogatókat invitálták, bemutatták
városunk nevezetességeit, szépségeit,
ajánlották Sóstó szórakozási lehetõségeit, a VIDOR Fesztivált, valamint a X.
Cantemus Fesztivált.
A diákok így számoltak be élményeikrõl: új dolgokkal találkoztunk, s nyerhettünk tárgyi jutalmakat vagy sétahajózást a Balatonon. Saját videót készíthettünk, meglátogathattuk a Tropikárium kiállítását és jártunk a Vígszínház standján. Olyan gazdag volt a kínálat, hogy
nehéz volt dönteni, mit is válasszunk,
hová is menjünk. Hogy programunk
megvalósulhatott, köszönettel tartozunk
Kósa Tímea alpolgármester asszonynak,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Furkóné Szabó Mariannak, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetõjének, akik támogatásukkal segítették munkánkat.
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A HÉT TÉMÁJA

VÁLASZTÁS

EP-VÁLASZTÁS: FÖLÉNYES KORMÁNYOLDALI SIKER
Május 25-én idén másodjára szavazott az ország. Az
áprilisi országgyûlési választást követõen a hétvégén
azon nyolc jelölõszervezet valamelyikére lehetett leadni a voksokat, akik közül 21 képviselõ bekerülhetett
az Európai Parlamentbe. A választással kapcsolatos
információkat dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ,
a helyi választási iroda vezetõje foglalta össze a Nyíregyházi Televízió Rá-Adás címû mûsorában.
Szerzõ: Bruszel Dóra – Sipos Marianna
Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai
Unióhoz, és alig másfél hónappal késõbb tartották meg
az EP-választást. Akkor a részvételi arány 38 százalék körüli volt. A hétvégi választáson azonban 30 százalék alatt
volt a részvétel, 28,9 százalék volt a megjelentek aránya
országosan. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a részvételi arány általában sokkal alacsonyabb,
mint az országgyûlési választásokon. A 2014-es európai
parlamenti választás még a szakemberek várakozásait is
alulmúlta. Nyíregyháza négytized százalékkal gyengébben szerepelt az országos átlaghoz képest. A választópolgárok 28,5 százaléka járult az urnákhoz. Az alacsony részvételi arány megyei szinten is megmutatkozott, ugyanis
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a rangsorban hátulról a
második lett. Nyíregyháza a megyei jogú városok sorában a középmezõny végén végzett.
Dr. Szemán Sándor elmondta, hogy Nyíregyházán a 95
426 választópolgárból több mint 27 ezren mentek el szavazni.

EREDMÉNYEK NYÍREGYHÁZÁN – 2014
FIDESZ-KDNP:
45,79 százalék 12 402 szavazat
MSZP:
16,28 százalék 4409 szavazat
JOBBIK:
15,53 százalék 4205 szavazat
DK:
9,97 százalék 2701 szavazat
EGYÜTT-PM:
6,69 százalék 1812 szavazat
LMP:
4,08 százalék 1105 szavazat
SMS:
1,03 százalék
279 szavazat
A HAZA NEM ELADÓ: 0,63 százalék
170 szavazat
– Semmilyen rendkívüli esemény nem történt az európai
parlamenti választáson. Kevesebben dolgoztak a szava-

zatszámláló bizottságokban, kisebb volt a pártdelegáltak
száma is, de így is 6–700 ember vett részt a bizottsági
munkában és több mint 50 ember még a városházán.
Összesen így 7–800 ember koordinálta a választást és egy
nagyon jól összehangolt munkát végeztek – hangsúlyozta
a helyi választási iroda vezetõje.
Dr. Szemán Sándor a jövõbe tekintõen kifejtette, hogy az
októberi önkormányzati választás kitûzésének idõpontja
az alaptörvény értelmében a köztársasági elnök joga. A
szakemberek szerint azonban a választás idõpontja október ötödikére várható.
– A választást megelõzõen a köztársasági elnöknek 80–
100 nap között ki kell írnia az idõpontot. A kiírás június
végén, július elején meg fog történni. Egyértelmûen egy
nagyon magas választási arány várható a helyhatósági
választáson – hangsúlyozta dr. Szemán Sándor.

Május 25-én az Európai Parlament képviselõinek választása Nyíregyháza 99 szavazókörében mintegy 27
ezer választópolgár fegyelmezett részvételével, a jogszabályok elõírásait betartva, szakszerûen, összehangoltan és gyorsan – bármilyen említést érdemlõ problémát vagy rendkívüli eseményt nélkülözve – lezajlott.
Megköszönöm annak a közel ezer embernek az önzetlen és áldozatos munkáját, akik – a szavazatszámláló
bizottságok választott vagy delegált tagjaiként, a polgármesteri hivatal munkatársaként, vagy intézményi
alkalmazottként – a választás sikeres lebonyolításában
közremûködtek.
Számítunk Önökre októberben az önkormányzati választáson is.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ, a Választási Iroda vezetõje

DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER:
A NYÍREGYHÁZIAK ISMÉT IGENT MONDTAK A FOLYTATÁSRA
A megyeszékhely polgármesterét arra kértük, városi
szempontból értékelje a választás eredményét.
– Nyíregyházán rendben zajlottak az EP-választások, a
város szempontjából pedig fontosnak tartom, hogy az itt
élõk ismételten az országgal együtt tartottak és a kormányoldal nemzeti listája kapta magasan a legtöbb sza-

vazatot. Az országos átlaggal gyakorlatilag megegyezõ
alacsony részvétel okát én abban is látom, hogy a nyíregyházi baloldal évek óta tartó alacsony színvonalú, személyeskedõ politikája sokakat távol tartott a szavazóhelyiségektõl. Az áprilisi választások után a nyíregyháziak
ismételten igent mondtak a folytatásra, és egyértelmûen
nemet mondtak a baloldal kudarcos politikájára.

ÉRTÉKELTEK AZ ORSZÁGOS PÁRTVEZETÕK
ORBÁN VIKTOR (Fidesz-KDNP)
– Gyõztünk, nagyon gyõztünk, sõt, mi gyõztünk a legjobban! – értékelt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap este a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási eredményvárójában. Mint mondta, a most megválasztott EP-képviselõink jelentik a magyarok elõretolt
helyõrségét, „õk lesznek azok, akik külföldön is a hazát
védik”. – EP-képviselõinknek az lesz a dolga, hogy kivívják a tiszteletet a magyaroknak, kiálljanak az érdekeikért,
és hogy Brüsszelben is hallassák a magyarok hangját,
mondják el: a magyarok egységesek, és az egység erejé-
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vel újra elutasították a szélsõségeket, legyenek azok akár
jobb-, akár baloldaliak – fejtette ki Orbán Viktor.
VONA GÁBOR (Jobbik)
– A Jobbik az európai parlamenti választáson elérte célját, sikerrel teljesítette „tavaszi hadjáratát” – jelentette ki
Vona Gábor pártelnök a párt vasárnap késõ esti eredményváró rendezvényén, miután kiderült, a Jobbik 3 mandátumot szerzett az EP-ben.
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP)
– Az MSZP elnöksége felajánlja lemondását a párt szombaton ülésezõ választmányának – jelentette be a vasárnapi EP-választás elõzetes eredményének ismeretében
Mesterházy Attila pártelnök. A politikus sajtónyilatkozatában azt mondta, a választás végeredményét szomorúan
veszik tudomásul, csalódottak, hiszen rosszabbul szerepeltek, mint ahogy várták, kevesebb képviselõt tudnak
küldeni az EP-be, mint tervezték.
GYURCSÁNY FERENC (DK)
– Az európai parlamenti választáson elért eredmény megerõsítette a Demokratikus Koalíciót (DK) abban, hogy folytassa „a nagyon határozott ellenzéki szerepet” – hangoztatta
Gyurcsány Ferenc vasárnap éjjel. – Ez a választás abban erõsített meg bennünket, hogy nem kevesebb, hanem még több
eltökéltség kell, és folytatni fogjuk ezt a nagyon határozott
ellenzéki szerepet – jelentette ki Gyurcsány Ferenc.
BAJNAI GORDON (Együtt-PM)
– Az Együtt-PM szövetség elégedetten és büszkén fogadta
az eredményt – mondta a magyarországi EP-választás eredményének közzétételét követõen vasárnap Bajnai Gordon.
Kijelentette: a magyar politikai élet legfiatalabb pártjaként
sikerült egy nagyon jelentõs eredményt elérniük.

SCHIFFER ANDRÁS (LMP)
Az LMP társelnöke, Schiffer András, az eredmények megismerése után tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: –
Az LMP az országgyûlési választáson elért eredménye után
egy újabb lépcsõt ugrott meg abba az irányba, hogy a
magyar politikában mérvadóvá váljon.

MANDÁTUMOK PÁRTONKÉNT
A vasárnapi európai parlamenti (EP) választáson, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elõzetes adatai szerint, a szavazatok 99,99 százalékának összeszámlálása után az Európai Parlament magyar képviselõi pártonként:
FIDESZ-KDNP (12 mandátum), JOBBIK (3 mandátum),
MSZP (2 mandátum), DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (2 mandátum), EGYÜTT-PM (1 mandátum), LMP (1 mandátum).
MTI alapján

VÁLASZTÁS

HIRDETÉS

VÉLEMÉNYEK ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
FIDESZ-KDNP: KÖSZÖNET A VÁLASZTÓKNAK!

MSZP: NE AVATKOZZANAK A BELÜGYEINKBE!

Köszönetét fejezte ki a nyíregyháziaknak dr. Adorján Gusztáv, a
városi közgyûlés FIDESZ-KDNP
frakcióvezetõje, amiért a május 25ei európai parlamenti választásokon a kormánypárt jelöltjeit támogatták az országos átlaghoz hasonlóan. A politikus elmondta, büszke
a városlakókra, amiért 2010 óta
már negyedik alkalommal mondDr. Adorján
tak nemet a bukott baloldal jelöltGusztáv
jeire. Dr. Adorján Gusztáv szerint
a szocialisták egyértelmû választ kaptak személyeskedõ,
lejárató politikájukra. Az európai parlamenti választásokon a nyíregyháziak ismét megmutatták, hogy melyik
irányba kívánnak menni, és hogy egy olyan oldal politikáját kívánják támogatni, amely a város érdekeit tartja szem
elõtt. Mint mondta, a Magyar Szocialista Párt a rendszerváltás óta a legrosszabb eredményét érte el a legutóbbi
két választáson és soha eddig nem volt ilyen kicsi a támogatottsága. A politikus szerint a szocialisták elnöksége
azzal, hogy benyújtotta a lemondását, az egyetlen járható
útra lépett. Mint fogalmazott: – Kíváncsian várjuk itt, Nyíregyházán is, mikor követik õket ezen az úton nyíregyházi
pártmegbízottjaik? Mikor lesznek elég bátrak ahhoz, hogy
szembenézzenek a valósággal és elismerjék, hogy az általuk választott út sehova sem vezet? Lesz-e elég bátor
Nagy László és Jeszenszki András, hogy beismerjék személyesen elkövetett hibáikat és az országos elnökséghez
hasonlóan elismerjék kudarcukat és benyújtsák lemondásukat?

Torgyán Józsefhez hasonlította
Adorján Gusztávot, a FIDESZ nyíregyházi közgyûlésének frakcióvezetõjét Nagy László, az MSZP városi elnöke, utalva a politikusnak a
választási eredményt értékelõ kijelentésére, amely szerint a nyíregyházi szocialisták vezetõinek is fel
Nagy László
kellene ajánlaniuk lemondásukat.
Mint mondta: – Félünk attól, hogy Adorján Gusztáv Torgyán
József-i magasságokba emelkedhet Nyíregyháza közéletében, amennyiben más pártoknak a belügyeivel kíván foglalkozni, és lemondásra szólít fel bennünket. A politikus
arról is beszélt, hogy a nyíregyházi FIDESZ nem lehet büszke
az eredményeire, ugyanis az országos átlag alatt teljesített,
miközben a szocialisták támogatottsága növekedett. Nagy
László erre utalva arra is kitért, hogy a FIDESZ kijelentéseivel szemben az a politika nem zsákutca, amit a helyi közéletben folytatnak. A sajtótájékoztatón jelen volt Jeszenszki András,
a párt városi alelnöke is, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy a FIDESZ beleavatkozik a szocialisták
belügyeibe. Nagy László, a párt városi elnöke arról is beszélt, hogy
pártja továbbra is híve marad a demokráciának, a szólás- és véleJeszenszki András
ményszabadságnak.

FIDESZ: NYÍREGYHÁZI TÉNYEK,
VÁLASZOKRA VÁRVA
Megjelent a Nyíregyházi tények
címû idõszakos kiadvány elsõ száma – jelentette be dr. Halkóné Rudolf Éva, a FIDESZ nyíregyházi
szervezetének alelnöke. A politikus
elmondta, hogy a kiadvány régi
városlakói igényt elégít ki, hiszen
ügyeket, tényeket tálalva igyekszik
feltárni a korábbi szocialista városvezetés mulasztásait, melyek a város eladósodásához vezettek. A FIDESZ új lapjának hasábjai azonban
nem fognak személyeskedõ, avagy
Dr. Halkóné
személyiségi jogokat sértõ tartalRudolf Éva
makat közölni – jelentette ki a FIDESZ városi alelnöke, akinek a nevéhez a városi közgyûlés Etikai Kódexének benyújtása is fûzõdik, melyet egyébként a szocialisták nem fogadtak el. A FIDESZ, a kiadványban leírtakhoz kapcsolódva négy kérdésben is várja
a szocialisták válaszát. Például azokra, hogy nem tartja-e
pazarlónak Nagy László, az MSZP városi elnöke, hogy
egy háromórás erõsember viadalra a szocialista városvezetés idején 7 millió forintot áldoztak, avagy ma is jogosnak tartják-e 25 millió forint kifizetését pénzpiaci tanácsokért a fürdõ részérõl, ugyanabból az idõszakból. Dr.
Halkóné Rudolf Éva azt is elmondta, hogy a lap, melynek
további számai jelennek majd meg a közeljövõben, nem
fog bulvár jellegû tevékenységet folytatni, szigorúan a politikai teljesítményt méri.
Az oldalt összeállította: Kõvári I. Bence

FOLYTATJUK A MELEGVÍZMÉRÕK CSERÉJÉT
2014. május hónaptól folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített ISTA és MOM típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.
2014. június 2–7. között a következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiértesített lakásokba érkeznek munkatársaink:
– Kórház utca,
– Ungvár sétány,
– Zrínyi Ilona utca 3–5. és 9. sz.,
– Országzászló tér 7. sz.,
– Vay Ádám körút,
– Körte utca, Nyár utca, Nyírfa tér, Rákóczi utca.
Kérjük, hogy a megjelölt idõpontban tegyék lehetõvé a lakásba való bejutást a
mérõcsere lebonyolítása érdekében.
A mérõk a Nyírtávhõ Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérõk helyett új, rádiómodullal rendelkezõ mérõket építünk be.
A mérõk adatai a helyszínen közvetlen a mérõrõl, illetve épületen kívülrõl egy
rádióvevõvel rendelkezõ adatgyûjtõ segítségével olvashatók ki.
A mérõ az elfogyasztott meleg víz mennyiségén kívül jelzi az esetleges szivárgást, amirõl tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat, tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve megjeleníti a mérõvel történõ bármilyen manipulációs beavatkozást.
A hibajelentéseket így minden esetben dokumentáljuk.
A mérõcserét végzõ munkatársaink minden esetben megbízólevéllel,
kitûzõvel rendelkeznek.

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
2014. MÁJUS 30.
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BAJNOKCSAPAT! BAJNOKCSAPAT!
VÉGIG VEZETVE LETT AZ NB II BAJNOKA 2013/2014-BEN A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS
Négy év után visszajutott az NB I-be a Nyíregyháza
labdarúgócsapata. A Spartacus feljutását több ezren
ünnepelték. A Szpari a bajnoki rajt óta vezette a tabellát, és jövõre az élvonalban is szeretne jól szerepelni.
Szerzõ: Dankó László
Óriási harc volt múlt szombaton Nyíregyházán. Nem,
nem a pályán, mivel a Szpari látványos és gólgazdag játékkal könnyedén gyõzte le 6–1-re a Szigetszentmiklóst.
Sokkal inkább a lefújás után a játékosok szereléséért folyt
a csata. Egy-egy kapuskesztyû vagy mez aranyat ért. És
azt ért a csapat egész évi teljesítménye is. A Szpari egy
fordulóval a szezon vége elõtt megnyerte az NB II-es bajnokságot. 29 mérkõzésbõl 19 után hagyhatta el gyõztesen a pályát, hatszor lett döntetlen és mindössze négy alkalommal kapott ki. Õsszel kilenc, tavasszal öt meccset
nyert zsinórban, és amellett, hogy a legtöbb gólt rúgta a
csapatok közül, a legkevesebbet kapta. Kétség nem fért
hozzá, hogy az NB II legjobb együttese volt a 2013/2014es bajnokságban. Az utolsó hazai mérkõzés után ünneplés kezdõdött a Városi Stadionban. A szurkolók elözönlötték a pályát, és szinte teljesen meztelenre vetkõztették a
játékosokat, de olyan is akadt, aki a szögletzászlót tette el
emlékként. Mert ez egy olyan pillanata volt a nyíregyházi
labdarúgásnak, melyre még sokan fognak emlékezni. Bár
még egy meccset játszik a hétvégén az együttes, lélekben
már mindenki a Diósgyõr, a Debrecen, a Ferencváros, a
Gyõr, az Újpest és a Videoton ellen készül. Mert a Nyíregyháza helye a jövõben az elitben van...

Az NB II bajnoka: a Nyíregyháza Spartacus

A szurkolói csoport neve arra is utal, hol a helye a Szparinak

ÍGY ÉLTÉK MEG:
Paku Roland játékos: – Leszedtek rólam a szurkolók mindent, a mezt, a nadrágot. Nagyszerû érzés, soha nem voltam még bajnok, még utánpótlás csapattal sem. Egyszerûen fel sem tudom
még dolgozni, aludnom kell rá egyet,
mert hihetetlen. Amikor Gyõrbõl ide igazoltam, az volt a célom, hogy minél többet játsszak, és
jussunk fel az élvonalba, de hogy ez ilyen hamar sikerül,
arra nem gondoltam. Nagyon boldog vagyok!
Rezes László játékos: – Nagyon örülök neki, hogy feljutottunk az NB I-be,
és megérdemelten lettünk bajnokok.
Szerettem volna én is ismét az élvonalban játszani, ez sikerült, és boldog
vagyok, hogy a szurkolók is hamar befogadtak.
Sándor István játékos: – Az egész
szezon meglepetés. Év elején fogadkoztunk, hogy megcélozzuk az élvonalat, de nem hiszem, hogy bárki is
gondolt arra, hogy végig vezetve, ilyen
fölénnyel nyerjük a bajnokságot, mert
14
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a harmadik helyezettõl szinte végig komoly távolságban
voltunk. Nagyon örülünk, nehéz szezon volt. Jövõre készülhetek a testvérem elleni összecsapásra, aki a Videoton labdarúgója.
Bajzát Péter játékos, aki 25 találattal
vezeti a góllövõ listát: – Sokat köszönhetek a csapattársaknak, mert õk is kellenek hozzá, hogy helyzetbe hozzanak, illetve védekezzenek. A riválisom is biztos szeretne még gólokat szerezni, az
utolsó forduló után meglátjuk, ki lesz a
gólkirály. A bajnokok már biztos, hogy mi vagyunk!
Sándor István szakmai igazgató:
– 1991-ben a 11. helyen vettem át a
csapatot, és a következõ évben feljutottunk a Nyíregyházával az élvonalba. Én
azonban nem ünnepelhettem, mert az
utolsó meccs elõtt szerzõdést bontottak
velem. Akkor megfogadtam, hogy visszatérek, és ismét az NB I-hez segítem a
Szparit, mert Nyíregyháza örökre ott maradt a szívemben. Most sikerült, aminek
nagyon örülök, és köszönöm Révész Bálintnak, hogy ebben segített minket.
Lucsánszky Tamás vezetõedzõ: – Elsõsorban emberi tulajdonságaiban olyan
közösséget sikerült kialakítani a nyári

edzõtáborban, ami azt mutatta, hogy sikeréhes, koncentrált társaság lesz a Spartacus kerete. Örülök neki, hogy
ez eredményben is megmutatkozott, ez volt a Szpari
egyik legnagyobb ereje.
Révész Bálint tulajdonos: – Igyekeztem végig a csapat mögött állni,
és bíztam bennük. A cél az volt, hogy
az elsõ ötben legyünk, de titokban
reménykedtem, hogy feljutunk. Sikerült. Jövõre a terv, hogy az elsõ tízben legyünk, ami elég komoly feladat
lesz, de számomra a cél mindig a
csúcs.
Dr. Kovács Ferenc polgármester:
– Számomra bizonyíték ez a nap,
hogy jó döntés volt, amikor elkezdtük rendbe tenni a nyíregyházi focit,
mint ahogy jó döntés volt az is, hogy
egy helyi vállalkozóra bíztuk a klubot. A legutóbbi közgyûlésen úgy határoztunk, hogy középtávú, ötéves
szponzorációs szerzõdést kötünk a Szparival, igaz,
ehhez komoly feltételeket szabtunk. Bízom abban, hogy
a sikeres szereplés a következõ években is folytatódik,
még akkor is, ha az NB I más színvonal lesz mint az
NB II.
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A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket az Alkotó tagtársak 13. rendezvényére a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermébe május 30-án 16.30-tól. Közremûködik: Abonyiné Antal Anna, Kukuts Csilla, Nyeste Zsuzsa, Szõllõsi
Vivien. Házigazda: Bihari Albertné.
41. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap
május 12–június 13. között a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Május 31-én 9.00–13.00 óráig: Papírállatkák – kreatív foglalkozás; 10.00 óra: Cimbora Klub – a Nyíregyházi Cimborák Klubjának összejövetele; séta a Bujtosi-tavaknál. Június 6-án 10.00
óra: „Én szõke városom” – irodalmi séta; 10.00 óra: Verses madárvilág – csoportos foglalkozás. 7-én 9.00–13.00 óráig: Játékok hulladékból – kreatív foglalkozás. Bõvebben: www.mzsk.hu.

Mûhelymunkák és gasztronómiai bemutató a Sóstói Múzeumfaluban május 15–augusztus 20. között. 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.
Az Orosért Közéleti Egyesület kerékpártúrát szervez május
31-én. Gyülekezés és indulás: 10.00 óra Posta (Deák F. u.). Bõvebben: www.orosertegyesulet.eu.
Gyereknapi kutyagolás május 31-én 14.00 órától a Csatorna
utcai Állatotthonban. Nagyon sok (körülbelül 100) kutya várja,
hogy valaki végre jó alaposan megmozgassa, történjen ez séta
vagy játék keretein belül. Bõvebben: Állatbarát Alapítvány, Csatorna utca 2.; 42/727-736; www.allatbarat.com.
Az Iserlohni Zeneiskola és a Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola jubileumi hangversenyére várják az érdeklõdõket május 31-én 18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermébe. A belépés díjtalan.
Orgonazenés áhítat az Evangélikus Nagytemplomban. Csatlakozva az országos OrgonaPont Fesztiválhoz, orgonabemutatót
és hangversenyt tart dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán június 1-jén 18.00 órakor. Mûsoron: J. S. Bach, Ch. M. Widor, M.
Dupré és E. Auger mûvek. A belépés díjtalan.

„A csenden innen és túl...” – Holokauszt emléknapok. Dr.
Riczu Zoltán történész elõadása június 2-án 14.00 órától a VOKE
Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében. Információ: Toldi u. 23. (mûvelõdési ház); 42/504-490.
A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõket: június 2-án 18.00 óra: Mosolyhíd (egy este Csitáry-Hock Tamással). Közremûködik: Horváth László Attila színmûvész és
Ladács Fanni, a Zrínyi Ilona Gimnázium diákja. A belépés ingyenes. A mûsor kb. másfél órás. 6-án 17.00 óra: Laza nyár esti beszélgetés Szabó Tibor festõ- és grafikusmûvész júniusi kiállítása
kapcsán. Közremûködik: Bugya István költõ, Abonyiné Antal Anna
és Kosztin Sándor versmondók, Stevanyik András író és pár meglepetés vendég. Társtárlat a hónap folyamán: Balogh László (Balmazújváros) tájképei. Részletek: 42/402-004, 06-30/252-0666.
Add az idõd! Add a hangod! címmel a Szocio East Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum, a Vakok és

Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítvány Felolvasó napot
szervez az Önkéntesek Napja alkalmából. Idõpont: június 5-én
8.00–16.00 óra. Helyszín: Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B Megyei Egyesületének székhelye, Nyíregyháza, Országzászló tér
8. II. emelet 216. Jelentkezés: június 4-éig az ugyfelszolga@upcmail.hu és az onkentes@szocioeast.hu címen. További
információk: www.szocioeast.hu/onkentes; www.vakegy.hu.
Ingyenes városnézés június 6. és augusztus 31. között minden szerdán 14.00 órától és pénteken 14.00 órától Nyíregyháza belvárosában, a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1 óra.
Létszám: maximum 20 fõ. A részvételi szándékot kérik a következõ elérhetõségek egyikén elõre jelezni! Nyírség Turizmusáért
Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424;
koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.
Kézmûves tábor. Az Egymásért Családok Egyesület és a Váci
Mihály Kulturális Központ napközis jellegû kézmûves táborba
vár minden érdeklõdõ gyereket a Kertvárosi Közösségi Házba
(Prága u. 7.), az alábbi idõpontokban: 1. turnus június 16–20áig, 2. turnus június 23–27-éig, 3. turnus június 30–július 4-éig.
A tábor díja tartalmazza az ebédet, a kézmûves foglalkozások
díját, heti 2 alkalommal lovaglási lehetõséget a Cimbora Lovastanyán, valamint egyéb szabadidõs elfoglaltságot. Az elsõ
turnus jelentkezési határideje: június 6. Információ: 42/342-213.
Falusi pünkösd a Sóstói Múzeumfaluban június 9-én 10.00 és
17.00 óra között, ahol folklórbemutatóval, pünkösdi királyválasztással, családi programokkal és hagyományos népi ízek kóstolójával várják az érdeklõdõket. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

„Erõltetett menet”. Könyvekrõl – kötetlenül – kerekasztalbeszélgetés június 2-án 11.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár
kamaratermében, a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójára emlékezve. Vendégek: Klein Éva, Kopka János, Kováts
Judit és Nógrádi Gábor. A beszélgetést vezeti: Somos Péter.

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.

Ifjú tehetségek hangversenye a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral június 3-án 18.00 órától a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Bõvebben: www.vikarzeneiskola.hu és nyiregyhaza.hu.

CSERESZNYEFESZTIVÁL

JÖNNEK A BELGÁK IS!
A csehek után a belga sörkülönlegességeket is megkóstolhatják a nyíregyháziak a II. Belga Sörnapokon június
5–9-e között a Korzó melletti szabad területen. Julius Caesar, meghódítva Galliát, a következõket írta a hadjáratáról szóló könyvében: Minden kelta törzs közt a belgák
fõzik a legjobb sört! Az ötnapos sörnapokon a „Sör hazájának” különlegességeivel ismerkedhetnek meg a kilátogatók, olyan nedûket lehet kóstolni, amelyek hazánkban
ismeretlen, különleges ízûek. Óvatos becslések szerint Belgiumban mintegy 800-ra tehetõ az ott készített sörök száma, ezekbõl most közel 30-at lehet megízlelni. Természetesen lesznek trappista, apátsági, trollokat, ráncos képû,
elálló fülû erdei szellemeket vagy a törpéket idézõ sörök,
illetve a szenzációs meggyes, epres nedûk. A rendezvény
naponta 16–24 óra között lesz nyitva.

PROGRAMOK

A Rozsréti Részönkormányzat, a Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület, valamint a Váci Mihály Kulturális Központ Cseresznyefesztiválra vár mindenkit június 7-én 14.00 órától a Butykai Közösségi Ház és Szabadidõ Központba (Nyíregyháza, Benkõ I. u. 1.). A zenés-táncos programok során helyi tehetségek is színpadra lépnek, de lesz kutyabemutató, ugrálóvár és kirakodóvásár is. A napot a 18.00 órától kezdõdõ utcabál zárja. Információ: www.vacimuv.hu; 42/411-822.

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS
A Kollégium utcai sportpályán június 7-én 9.00 órától rendezik meg a Nyírszõlõsi juniálist. Színpadi kulturális mûsorok 10.00–13.00, valamint 14.00–19.30
óráig. Délidõben babgulyás. 19.30-tól sztárvendég: A
Két „Zsivány”. 21.00–02.00 óráig Utcabál a Fókusz zenekarral. Egész nap ingyenes cukorágyú, arc- és csillámtetoválás, ugrálóvár, óriáscsúszda, óriástrambulin és
gyermek-körhinta. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

MIT GONDOL ARRÓL, HOGY A SZPARI
BAJNOKKÉNT JUTOTT FEL AZ NB I-BE?
A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témában is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.
„Gratulálok nekik, és az NB I-ben nagyon sok sikert kívánok. Bízom benne,
hogy sokáig bent marad a csapat. A hajrá nagyon izgalmas lett, akkor érdeklõdéssel figyeltem az újságot meg a híreket. Büszke vagyok a csapatra!”
Kis György
„Nagyon örülök neki, csak ne essenek vissza! Ettõl félek, nehogy liftezzünk
egyet... de bízom benne, hogy jó csapat
alakul ki a végére! Vagyis még jobb!
Egész évben nyomon követtem a mérkõzéseket, mindig szparis voltam, szeretem a játékukat.”
Borbély Miklós
„Nem vagyok nagy focirajongó, de
biztos megérdemelték. Nem követem
nyomon õket, de a városnak szép siker,
aztán meglátjuk mit produkálnak a továbbiakban.”
Partizet Ferenc
„Már épp ideje volt. Régen is jó helyen álltak, akkor kellett volna megtartani, és ott lenni a mai napig is. De most
végre összejött a dolog.”
Megyeri Bálint

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. június 2., 17.00 óra
Helye: Felsõsima, Általános Iskola

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 31. 10.00–
16.00 óráig. A rendezvény helyszíne: Örökösföldi lakótelep, Móra Ferenc Általános Iskola elõtti terület.
Jelentkezés a versenyre és részletes tájékoztató: 0670/253-8773 telefonszámon. A rendezvényen mesterek
által készített egyedi sütemények kóstolására is lehetõség nyílik! A rendezvényen való részvétel ingyenes!
A rendezvény fõ védnöke: Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere. Szeretettel vár minden érdeklõdõt az Sz-Sz-B Megyei Gasztronómiai Közhasznú Egyesület! Közvetítõ szervezet: Nyíregyháza MJV
Önkormányzata.

GAZDIKERESÕ
Tengó: 2013 októberében született keverék
kan. Érdeklõdõ fiatal kutya, vélhetõen nagyobb testû lesz.
Micu: 2013 februárjában született, vélhetõen
skót rövid fülû
cica keverék.
Nõstény. Nagyon kedves,
érdeklõdõ, más cicákkal is jól kijön. Lakásban tartásra ajánljuk.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. MÁJUS 30.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A VILÁGHÁBORÚS HÕSÖK
EMLÉKÉT ÕRZÕ TÉR
A mai Hõsök tere egykor a fát árusítók zajától volt hangos, hiszen – ahogyan azt a térképen is jelölték – itt volt a
Fa-Piacz. Állt itt egy nagyvendéglõ is, amely azonban
1888-ban leégett. A döntéshozók a tér nevét 1890-ben
Vármegyeház térre változtatták és kiírták a pályázatot a
névadó épület elkészítésére. Alpár Ignác tervének a megvalósításához 1891-ben látott hozzá a Barzó–Vojtovits vállalkozópáros. A következõ év októberében már meg is
tartotta az új épületben a megye elsõ közgyûlését, amelyen Kállay András fõispán megköszönte a város vezetõinek, hogy 1876-tól befogadták õket a városházába. Mozgalmas évek voltak ezek a megye vezetõinek életében,
hiszen 1894-ben határozták el, hogy a megyeháza elõtti
téren felállítják Bessenyei György szobrát. Kallós Ede 1898
õszére el is készült a szoborral, de Erzsébet királyné meggyilkolása és a nemzeti gyász miatt elhalasztották az átadását. A szobrot végül 1899. május 9-én, a királyi testõrség négy tagjának a jelenlétében leplezték le. E szobor
megléte adott okot az újabb névváltoztatásra: egy 1910es közgyûlési jegyzõkönyvben már Bessenyei a tér névadója. A magyar felvilágosodás vezéralakjának szobra
1928-ig volt a tér ékessége, hiszen akkor átadta helyét a
Hõsök szobrának. Bessenyei ércbe öntött alakját Kallós
jóváhagyásával pedig áthelyezték mai helyére. A tér azonban még 1952-ig megõrizte a bihari remete nevét. Ekkor
a város vezetõi úgy döntöttek, hogy e tér átkeresztelésé-
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vel fognak méltó emléket állítani a görög kommunista
mozgalom mártírjának, Nikosz Beloiannisznak. Bessenyei
nevét számûzték a szobra után, a városlakóknak pedig
meg kellett barátkozniuk e nehezen kimondható névvel,
így hamarosan kérvényezték is a cseréjét. Felmerült a Béke
tér és a Móricz tér elnevezés is, végül 1969-ben, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója alkalmából
a Tanácsköztársaság tér lett a befutó. 1990-ben azonban
ez a név is a múlté lett és Kisfaludi Strobl Zsigmond elsõ
világháborús hõsi szobráról Hõsök terére nevezték át.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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