4
A HÕMÉRÕ HIGANYSZÁLÁVAL... A jó idõ beköszöntével már az ajtóban
kopogtat a strand- és a
turisztikai szezon is. Nincs
ez másként Nyíregyházán
sem, ahol már most nagyon
sok panzió megtelt.

10

5

PEDAGÓGUSNAP

SIKERES ÉVAD A SZÍNHÁZ MÖGÖTT. 14 új
elõadás, 4 õsbemutató,
426 elõadás, 90 ezer
nézõ. A Móricz Zsigmond
Színház idei évadja
számokban. A társulat
eredményes évadot zárt.
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RENDVÉDELMI NAP

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ. Magyarország Jó
tanulója, Jó sportolója díjat
kapott az Arany János
Gimnázium és Általános
Iskola tanulója, Trizner
Olivér. A tehetséges úszó a
korosztályos válogatott tagja.

MAGYARORSZÁG KEDVENC ALMAFAJTÁJA
Jonagold, Gala, Starking, Golden Delicious, Idared – ezen öt
fajta közül kerülhet ki Magyarország kedvenc almája. A Vidékfejlesztési Minisztérium ezt az öt leggyakoribb és legkedveltebb almafajtát jelölte meg, hogy a fogyasztók kiválasszák
a nekik leginkább ízlõt. Egy roadshow keretében népszerûsítik az almákat. A program elsõ állomását Nyíregyházán tartották, mivel Szabolcsban termesztik a magyar alma 60 százalékát. A program részeként június 7-én Budapesten, majd
egy héttel késõbb Gyõrött is meg lehet kóstolni a legnépszerûbb fajtákat. Magyarország kedvenc almafajtájára a
roadshow helyszínein kívül a kedvencalmafa.hu weboldalon
lehet szavazni május 31. és június 14. között.
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BRINGÁS VÁROS

MÁR TÖBB MINT 50 KILOMÉTERNYI
KERÉKPÁRÚT NYÍREGYHÁZÁN!
Az elmúlt idõszakban több mint 50 kilométernyire bõvült a nyíregyházi kerékpárút-hálózat, a projekt zárásaként
bringás túrát szerveztek az új szakaszokon.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Kossuth térrõl indult az a projektzáró
kerékpártúra, amelyen bejárták a Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése elnevezésû pályázati program eredményeként megépült új szakaszokat. A közel
600 millió forintos beruházást az Európai

Unió több mint 98 százalékban támogatta.
Tavaly szeptemberben kezdõdött az építkezés, amellyel a város eddigi 43 kilométeres kerékpárútja 14 új szakaszon 7 kilométerrel bõvült és hálózattá fejlõdött. A
Korányi Frigyes utcai kerékpárút megépítésével Sóstóhegy is bekapcsolódott a biztonságos kerékpáros közlekedés hálózatába, és a városközpontban több kisforgalmú utat is kijelöltek biciklizésre. A városvezetés egyik célja volt ugyanis a belvárosban, és a külsõ településrészekrõl a városközpont irányába történõ biztonságos
kerékpározás lehetõségének megteremtése. / Folytatás a 3. oldalon.

KÖZGYÛLÉSI MUNKA
ELLENZÉK NÉLKÜL
Nyíregyháza képviselõ-testületének
legutóbbi ülésén több mint húsz napirendet tárgyaltak a képviselõk. A közgyûlés a szocialista képviselõk nélkül
zajlott, akik még az ülés elején elhagyták a termet, mert a testület nem fogadta
el a közgyûlés menetére vonatkozó módosító indítványukat.
A napirendek között több megörökölt
kínos ügy is terítékre került ezúttal is.
A már visszatérõnek számító örökösföldi lakópark rendezetlenségén túl ezúttal egy, a kilencvenes években történt szabálytalan ingatlancserével kap-

csolatban is tárgyalt a testület. Emellett
jóváhagyta a közgyûlés azt a 12 javaslatot, mely a Települési Értéktár Bizottsághoz érkezett és érdemesnek tartottak felvenni a Nyíregyházi Települési
Értéktárba. A városatyák tájékoztatást
kaptak még arról is, hogy a 2014–2020as európai uniós programok kidolgozásának elveihez igazodva, Nyíregyháza
– a fenntartható városfejlesztési programja keretében – elkészíti a településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját. / Részletek a 6. és 8. oldalon.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁJUS 29., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 31., SZOMBAT

TEREPJÁRÓ A POLGÁRÕRÖKNEK

CSALÁDI NAP ÖRÖKÖSFÖLDÖN

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal pályázatán nyerte a Sóstói Polgárõr Egyesület azt a Suzuki terepjárót,
amit dr. Kovács Ferenc polgármester és
Petneházy Attila, országgyûlési képviselõ adott át. A személygépkocsi a polgárõrök munkáját segíti a jövõben.

Családi Nap, süteménykészítési és terítési verseny várta a hét végén az
örökösföldieket. A Lakótelepi Civil Fesztiválok részeként színes programokat is
rendeztek az itt élõknek a városrészi lakótelepi rehabilitációs pályázat soft elemeként.

FELÚJÍTJÁK AZ
ÁTMENETI OTTHONT
Közel 100 millió forintból korszerûsítik a Családok Átmeneti Otthonát a
Tokaji úton. A 99 százalékban uniós támogatású projekt munkálataival a tervek szerint szeptemberben elkészülnek.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

MÁJUS 31., SZOMBAT

MÁJUS 31., SZOMBAT

SZABOLCSI SIKEREK

VIRÁGOSÍTÁS

Pécsett rendezték a Kerékpáros Iskola Kupa Országos Döntõjét. A Szabolcs
megyei csapat a III. helyen végzett. Tagjai: Istók István, Faggyas Fanni. Mindketten a nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskola tanulói.

Virágültetést szervezett a Mentor Alapítvány Nyíregyházán, az Érkertben, aminek részeként háromezer tõ egynyári virágot ültettek el önkéntesek bevonásával.
A programban a NYÍRVV is részt vett, a
városüzemeltetõ tervezte meg a virágok
helyét és új ágyásokat alakítottak ki.

A Családok Átmeneti Otthonát 2002ben hozták létre a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mûködõ
Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak
részeként. A cél az volt, hogy átmeneti
segítséget nyújtsanak a krízishelyzetbe
került családoknak. A Tokaji úti épület már
igen leromlott állapotban volt, ezért most
pályázat segítségével, 99 százalékos uniós forrásból, közel 100 millió forintból
korszerûsítik. A szobák és a vizesblokkok
átalakításával, valamint az akadálymentesítéssel korszerû környezetben élhetnek
majd a rászoruló családok. Az intézményben dolgozó szakemberek részére lesz új
ügyeleti szoba, az ellátottakkal való egyé-

ni beszélgetésekre pedig intim szoba. A
programban eszközbeszerzésre is lesz lehetõség, számítógépeket is vásárolnak.

BÕVÜL A FÉRÕHELY IS
Jászai Menyhért, a Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke elmondta, a gyermekek, akik bármilyen veszélynek vannak
kitéve – legyen az anyagi eredetû, vagy
családi probléma –, rászorulnak a közösségek és a társadalom segítségére. Ebben
az önkormányzatnak kiemelt szerepe van
más karitatív szervezetek támogatása mellett.
A Családok Átmeneti Otthona 40 fõ befogadására lesz alkalmas, jelenleg 11 család kap segítséget a Tokaji úti intézményben. A projekt megvalósításának ideje alatt
matematika és német nyelv szakos pedagógus segíti a gyerekek tanulmányait és
korrepetálását. A beruházás kivitelezése
májusban megkezdõdött, a tervek szerint
szeptemberben elkészülnek a felújítási
munkákkal.

AQUARIUS AZ ÉLBOLYBAN
MÁJUS 31., SZOMBAT

JÚNIUS 3., KEDD

A MUZSIKA NYELVÉN

MÁR ÁLL A PÁRAKAPU

A Vikár Sándor Zeneiskola és az
iserlohni zeneiskola diákjai adtak jubileumi koncertet a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Az ifjú
muzsikusok a két város testvérvárosi
kapcsolatának negyedszázados évfordulóját ünnepelték meg.

A Kossuth téren már két párakapu
szolgálja majd a nagy melegben a felfrissülést. A második hûsítõt az
Electrolux Lehel Kft. biztosította. A tervek szerint Nyíregyháza önkormányzata hamarosan egy harmadikat is üzembe állít.

Noha a meteorológiai nyár kezdete még várat magára, a strandszezon
már elindult Nyíregyházán. Május
utolsó szombatján kinyitott a sóstói
Parkfürdõ, az Aquarius Élményfürdõ
és a Tófürdõ is. Bár a hétvégi idõjárás
nem kedvezett a vízcsobbanásra vágyóknak, az ilyen esõs, szeles idõben
sem áll meg az élet. Az aquaparkban
nemcsak fülledt melegben, de hidegebb napokon is kényelmesen ellazulhatnak a látogatók. A nyíregyházi családi élményparadicsom ráadásul az
Origo hírportál felmérése szerint az
öt legjobb aquapark között szerepel
Magyarországon.
Szerzõ: Bruszel Dóra

JÚNIUS 3., KEDD

JÚNIUS 4., SZERDA

PANDA AZ ÁLLATPARKBAN

TABLÓSZÉPSÉGVERSENY

Kis panda érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. A neve kicsit becsapós, mert
inkább a mosómedvére és a macskára
hasonlít, így vörös macskamedvének is
hívják. A kis panda faágakon sétál, bambuszt eszik, és már most a látogatók
kedvence.

A Korzó Bevásárlóközpont az idén
hatodik alkalommal rendezte meg Tablószépségversenyét. Az elsõ 35 jelentkezõ osztály tablójára szavazhatott a
nagyközönség. Az elsõ díjat a Vasvári
Pál Gimnázium egyik végzõs osztálya
nyerte el.

Az Origo hírportál felmérése szerint a
budapesti Aquaworld, a zalakarosi Fürdõ,
a szegedi Napfényfürdõ Aquapolis, a balatonfüredi Annagora Aquapark és a nyíregyházi Aquarius Élmény- és Parkfürdõ a
legnépszerûbb vízibirodalmak az országban. A hírportálon megjelent írásban hangsúlyozták, hogy az utóbbi egy olyan komplexum, amely a természetes gyógymódokra alapozott prevenciós, egészségmegõrzési, wellness-szolgáltatásokat és magas
attraktivitású szabadidõs tevékenységeket
biztosít. Az egyik leglátogatottabb internetes portál írására méltán büszkék lehetünk, hiszen szívet melengetõ a tudat, hogy
a dinamikusan fejlõdõ nyíregyházi komplexum, az Aquarius is bekerülhetett országos viszonylatban a top 5-be.

FELÚJÍTOTTÁK A STRANDOKAT
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. a nyári szezon elõtt 37 millió forintot fordított a strandok felújítására és karbantartására. Min2
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den medence új fugázást kapott, felújították a csúszdákat és a parkrekonstrukció
során új fákat is ültettek, melyekbõl kis ligeteket hoztak létre. A fürdõ a tavalyi árakkal várja a látogatókat, a nyíregyháziak
pedig idén is kedvezményes jegyárral léphetnek be a fürdõ területére.

ÉPÜL A GYÓGYSZÁRNY
Korábban már beszámoltunk arról,
hogy február 10-én bezárta kapuit a sóstói Aquarius Élményfürdõ, hiszen elindult az új, 1500 négyzetméteres gyógyászati szárny építése. Noha a kivitelezés a nyári szezon alatt is zajlik majd,
nem zárják el az élményparadicsomot
a látogatók elõl. A 380 millió forintos
beruházásból átalakul a szaunavilág,
bõvítik a termálmedencék számát, és új
gyógyászati részleget építenek. Emellett
lefedik az 50 méteres úszómedencét, és
egy folyosóval összekötik a fõépülettel,
így egész évben lehet majd úszni az élményfürdõben. Lesz sóbarlang, jégkamra, két váltófürdõs medence, valamint
egy új gyógymedence. Megépül a fizikoterápiás részleg, lesz orvosi rendelõ,
négy masszázs- és egy száraztorna-helyiség, iszapkezelõ, szénsavkezelõ, valamint új terápiaként helyet kap egy cryo
szauna is.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

„A KÖZLEKEDÉSBEN A LEGFONTOSABB A BIZTONSÁG”
2013 szeptemberében kezdõdött Nyíregyháza kerékpárútjainak bõvítése és hálózattá fejlesztése. A tervezett szakaszok megépítésével a belvárosi körgyûrû
több jelentõs szakasza vált biztonságosan kerékpározhatóvá, és Sóstóhegy is bekapcsolódhatott a városközpontba történõ biztonságos kerékpáros közlekedés
hálózatába. A beruházás zárása egy biciklis bejárással
végzõdött. (Folytatás az 1. oldalról.)
A projektzárón bringázók nagy kört írtak le a városban,
hiszen a Széchenyi utca felé kerekezve érintették a Vasgyár utcát, a Búza utcát, az Északi körutat, és a Pazonyi út
irányából érkeztek meg a László utcára. Itt ünnepélyesen,
szalagvágással is átadták a nyíregyházi kerékpárosoknak
a kibõvített, új úthálózatot. Ehhez kapcsolódva egyébként
számos kerékpárforgalmi létesítmény is megvalósult. S azt
se feledjük, hogy ezzel párhuzamosan a Tiszavasvári úton
megépült egy 1,2 kilométeres szakasz is.

FOLYTATÓDIK A FEJLESZTÉS
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, egy népes
csapattal végigjárták az új 7 kilométeres szakaszt. Ezzel,
valamint a Tiszavasvári úton épült 1,2 kilométeres szakasszal a városi hálózat átlépte az 50-es számot, már 51,2
kilométer hosszúságú. Most biciklire ült a tervezõ, a kivitelezõ, a projektmenedzsment, a mûszaki ellenõr, és megnézték a munkájuk eredményét, valamint felhívták a nyíregyháziak figyelmét a kerékpárút-hálózat bõvülésére.
A polgármester a sajtótájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a közlekedésben a legfontosabb a biztonság. Ezért a mindennapokon arra kéri a kerékpárosokat,
az autósokat és a gyalogosokat is, hogy figyeljenek a KRESZ
szabályaira és egymásra. Dr. Kovács Ferenc a jövõt tekintve hangsúlyozta, a város kerékpárút-hálózatának fejlesztését a következõ hétéves uniós költségvetési ciklusban is folytatni szeretnék. Már folynak a felmérések, hogy
mely területeken lenne szükség a további építkezésre, akár
a megyeszékhelyen kívül is, elsõsorban Nagykálló és Tokaj irányába.

A projekt az alábbi szakaszokon valósult meg:
– Korányi Frigyes utca
– Törzs utca
– Család utca–Szalag utca
– Belsõ körút
– Liszt Ferenc utca
– László utca

– Pazonyi út
– Ferenc körút
– Vasvári Pál utca
– Rákóczi utca
– Vasgyár utca–Petõfi utca
– Rákóczi utca–Búza utca–Bethlen Gábor utca
– Törzs utca–Lehár Ferenc utca–Keleti Márton utca–Orosi út

KIEGÉSZÜLÕ KORÁNYI
A Korányi F. utcai kerékpárút átadását követõen számos, a
biztonságos közlekedést szolgáló javaslat érkezett a kerékpárosoktól, melyek egy részét a szakemberek már megvalósították, mások pedig a közeljövõben készülnek majd el.
Egyik felvetés volt, hogy a belváros irányába haladva
véget ért a kerékpárút az EMMAUS Otthon D-i telekhatáránál lévõ Gádor B. utcánál. Ezt az anomáliát megoldották a szakemberek. A Korányi F. utca–Kalevala sétány útcsatlakozásában, a Korányi F. utca É-i ágán a szabványok-

ban elõírt módon elválasztott gyalogos-kerékpáros átvezetéssel haladhatnak tovább a kerékpárosok a Korányi F.
utca K-i oldalán a belváros felé. Így biztosítják a kerékpárút folytonosságát a városközpontig.
Szintén a biztonságos közlekedést segíti majd elõ az a
gyalogátkelõ, mely a vasúti átjáró után, a Korányi F. utcáról a Blaha Lujza sétányra teszi lehetõvé az átkelést, a
forgalmas Kemecsei úton. A gyalogátkelõhely tervezése
már zajlik, az engedélyezést követõen egy-két hét alatt el
is készülhet. A tervek szerint már július elején biztonságosan kelhetnek át a gyalogosok és a kerékpárosok is a
Korányi F. utcáról Sóstóra.

„Meg vagyok vele elégedve, sokkal biztonságosabb így a
közlekedés, a minõségrõl nem is beszélve. Tiszta, rendes útszakaszok, körbe lehet békésen kerekezni az egész várost.”
Pável Rolandné
örülök neki, minden jónak, ami NyíregyháMIT GONDOL AZ ÚJ, VASVÁRI PÁL zán„Nagyon
épül, szépül, és az utóbbi idõben úgy látom, hogy
UTCAI KERÉKPÁRÚT-SZAKASZRÓL? nagyon pozitív irányba megy ez a dolog, úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve.” Horváth Éva
A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témá„Nagyon jó, mert most már nem kell a kocsik mellett
ban is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
menni, mert a járdán figyelni kellett a gyalogosokra, a
kisgyerekekre, a kutyát sétáltatókra. Ez szélesebb és sokmûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.
kal kényelmesebb, úgyhogy én nagyon örülök neki. Mindennap itt járok dolgozni, és ez nagyon jó. Csak kö„Nagyon örülünk, alig vártuk, hogy megcsinálják. Én a szönni tudjuk, hogy ezt megépítették. Minél több ilyet
másik oldalon lakom, de átjövök ide. Nagyon klasszul le- Nyíregyházán.” Pivnyik Istvánné
het közlekedni, köszönjük szépen a városnak!” Németh
Sándorné

Hulladékszállítás
pünkösdkor
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy 2014. június 9-én (pünkösdhétfôn)
a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A hulladéklerakó telep,
valamint a hulladékudvarok zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Telefon: 42/314-976; fax: 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
2014. JÚNIUS 6.
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A HÕMÉRÕ HIGANYSZÁLÁVAL A TELT HÁZAS APARTMANOK SZÁMA IS NÕ
pott az Észak-Alföld. Ezen belül Nyíregyháza és Debrecen
is bemutathatta turisztikai értékeit a fények városában.

Az utóbbi néhány napban a hõmérõ higanyszála
jócskán a húsz fok felett mozgott. Noha a meteorológiai nyár még nem vette kezdetét, a jó idõ beköszöntével már az ajtóban kopogtat a strand- és a turisztikai szezon is. Nincs ez másként Nyíregyházán
sem, ahol már most nagyon sok panzió kitehette a
megtelt táblát.

MEGÚJULTAK A KIADVÁNYOK
Furkóné Szabó Marianna arról is beszámolt, hogy minden téren készülnek a szezonra. Teljesen megújultak a
kiadványok, elkészült és megújult a szálláshely-katalógus,
valamint a csomagajánlatok is. Újdonság, elkészült Nyíregyháza támogatásával a Kultúrvarázs címet viselõ kiadvány, illetve egy pályázatnak köszönhetõen megjelenik a
pálinka-kiadvány, amelyben a három eredetvédett nedût
mutatják be.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõjével a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû közéleti magazinjában beszélgettünk az elmúlt turisztikai szezonról és az idén várható forgalomról.
– Tavaly olyan statisztikai adatok voltak a vendégéjszaka számát tekintve, ami azt jelentette, hogy elérte a város
a kapacitásának teljes kihasználtságát. A cél pedig az, hogy
idén ezt a szezont minél jobban ki tudjuk szélesíteni. Számos kampányt indítottunk el tavasszal azért, hogy legalább
olyan jó évünk legyen, mint a tavalyi volt, hogy újra kitehessük a telt házas táblákat a nyári fõszezonban – hangsúlyozta Furkóné Szabó Marianna.

FOLYAMATOS MEGJELENÉSEK EURÓPÁBAN
Nyíregyháza a közelmúltban Lengyelországban, Csehországban és Franciaországban is bemutatkozhatott.
A „Prémium Magyar Nap” elnevezésû rendezvény például egy kitûnõ lehetõség volt a megyeszékhely szakmai
megjelenésére Katowicében, hiszen Lengyelország a régiónk egyik legjelentõsebb küldõ országa. Lengyelországban az volt a terv, hogy szinten tartsák és megõrizzék azt
a pozíciót, amit Nyíregyháza eddig elért. Ezekre a pozitív
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mutatókra pedig nem is kellett sokat várni, hiszen a múlt
héten az egyik utazási iroda egy 34 fõs lengyel csoportra
kért ajánlatot. Sérült gyerekeket hoznának Nyíregyházára.
Lengyelország mellett potenciális országnak számít
Csehország is, ami a hatodik legfontosabb küldõ piaca
Magyarországnak. A cseh vendégek száma dinamikusan
növekszik, a tavalyi évben több mint 570 ezer vendégéjszakát töltöttek Magyarországon. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (TDM), a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. és a
Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing
Igazgatóság összefogásának eredményeként egy nagyszabású marketingkampány valósult meg a cseh fõvárosban
a közelmúltban.

BEMUTATKOZTUNK PÁRIZSBAN IS
A párizsi nagykövetségen elindult tavaly egy olyan programsorozat, amely célul tûzte ki, hogy bemutassa Magyarország legfontosabb turisztikai régióit. Idén meghívást ka-

IDÉN IS INGYENES VÁROSVEZETÉS
Június 6. és augusztus 31. között minden héten szerdán
és pénteken két órától a tavalyi évhez hasonlóan ismét
lesz ingyenes idegenvezetés Nyíregyházán. Az egyórás
városvezetés nemcsak a turisták, hanem a nyíregyháziak
körében is népszerû.
– Olyan nagy az érdeklõdés, hogy szeretnénk kérni az
érdeklõdõktõl, részvételi szándékukat elõzetesen is jelezzék a TDM-irodában vagy a Nyírség Turizmusáért Egyesületnél. Idén újdonságnak számít továbbá, hogy garantált programokkal készülünk. A múzeumfaluban szerdánként népi ételkóstolás lesz, csütörtökönként fazekas bemutató, az állatparkban fóka- és papagájshow is várja a
turistákat, de lehetõség nyílik Sóstón aqua zumbára és aqua
tornára is. Ezeket a garantált programokat kiajánljuk az
interneten, illetve elhelyezünk szóróanyagokat a szálláshelyeken is. Bízva abban, hogy a turisták számának tavalyi kiugró növekedését idén még felül is tudjuk múlni –
hangsúlyozta Furkóné Szabó Marianna.

A HÉT TÉMÁJA

KÖSZÖNTÖTTÉK NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGUSAIT

HIRDETÉS

KITÜNTETETTEK
Dancsné Horváth Eleonóra óvodapedagógus, Kotán
Miklósné tagintézmény-vezetõ, Petró Gáborné óvodapedagógus, Sápiné Lecza Ildikó, tagintézmény-vezetõ,
Vinginder Tiborné óvodapedagógus, Benczúrné Zombori
Gizella tanító, Lajsz Ferencné tanító, Szulicsné Plank Anikó
napközis nevelõ, Terebesiné Kiss Csilla tanító, Vaskó
Mihályné igazgatóhelyettes, Vargáné Tóth Eleonóra, biológia–testnevelés szakos tanár, Vinnainé Tilman Mária
kollégiumvezetõ, Fekete Imréné szakoktató, Gebri Márta
tanár, Kovács Edit kollégiumi tanár.

MINISZTERI ELISMERÉS

Pedagógusnap alkalmából a Vikár Sándor Zeneiskolába várták a nyíregyházi pedagógusokat. A városi
ünnepségen dr. Kovács Ferenc köszöntötte az óvónõket és a tanárokat.
A polgármester beszédében azt mondta: a város jelene
és jövõje szempontjából is fontos, hogy magas színvonalú
oktatási intézmények mûködjenek, s ez elsõsorban az ott
dolgozó pedagógusoknak köszönhetõ. Ezért tisztelet, elismerés, köszönet és hála illeti meg õket.
Az ünnepségen óvodások és iskolások versekkel, énekkel és tánccal köszöntötték az óvodapedagógusokat, taní-

tókat és tanárokat. A rendezvényen a kiváló munkát végzett pedagógusok elismerésben részesültek.
Nyíregyháza város közgyûlése három pedagógus, Ács
Sándorné, a Tündérkert Keleti Óvoda vezetõje, Tóthné
Szkróbó Anita, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagintézmény tanára és Lõrincz László,
a Nyíregyházi Széchenyi István, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére
„Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa” „Margócsy Emil-díjat”
adományozott, 15 pedagógus munkáját pedig „OktatóNevelõ Munkáért” „Vietórisz József-díjjal” ismerte el.

Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere Pedagógusnap alkalmából kiemelkedõ hatású oktató-, nevelõmunkája, a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere
János-díjban részesítette Rádulyné dr. Fazekas Juditot, a
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanárát.
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HÍREK

KÍNOS KÉRDÉSEK SZOCIALISTA VÁLASZADÓK NÉLKÜL A KÖZGYÛLÉSEN
Nyíregyháza képviselõ-testületének soros ülésén 23
napirendet tárgyaltak a képviselõk. Ezúttal is téma volt
az örökösföldi lakópark útjainak ügye és a város közlekedésfejlesztése is. A szocialista frakció négy tagja a közgyûlés elején kivonult az ülésrõl, mivel sérelmezték, hogy
nem vették elõre az általuk javasolt napirendet.
Szerzõ: Erdõs József, Sipos Marianna, Kõvári I. Bence
Kitüntetéssel kezdõdött a májusi közgyûlés, Bencs László Emlékérmet vehetett át Bartha Dénes. A kézilabdaedzõt
az országos szövetség is elismerte a közelmúltban, Nyíregyházán a több évtizedes szakmai munkáját jutalmazta
a képviselõ-testület.

KIVONULÁS, VÁLASZOK HELYETT
A közgyûlés elején a szocialista frakció mind a négy
tagja elhagyta az üléstermet. Kivonulásukat azzal indokolták, hogy szerették volna a közgyûlés elejére tetetni
azt a napirendet, mely a nemrégiben felmentett szocialista bizottsági tagokra vonatkozott. A módosító indítványt a
képviselõk nem szavazták meg, sõt, az elõterjesztést sem,
melyet a közgyûlés utolsó nyilvános napirendjeként tár-

pályázatot, mely Sóstó fejlesztését célozza meg. A több
mint kétmilliárd forintos fejlesztés száz százalékban támogatott és érinti a hajdani KISZ tábort is, mely ma Park
Hotelként üzemel. Ezen a területen egy sport- és rendezvénycentrum létesülne, ehhez viszont szükséges, hogy az
önkormányzat tulajdonába kerüljön az ingatlan, mely jelenleg az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány többségi tulajdonában van. Az egyeztetések során fény derült arra is,
hogy sem az akkori ingatlancsere, mellyel az alapítvány
jutott a sóstói területhez, sem az alapítvány mûködése,
alapítása nem történt jogszerûen, a szerzõdésekrõl nem is
beszélve.

FÉLREÉRTELMEZÉS, CSERBENHAGYÁS
Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje
azt mondta, itt a demokrácia félreértelmezésérõl van szó.
Kiemelte: attól, hogy Nagy László indítványa, amit az utolsó napirendként tárgyaltak volna, ugyanúgy a tévé nyilvánossága elõtt zajlik, mint a második napirendi pont. Szilvási
István képviselõ szerint a szocialisták cserbenhagyták a
választóikat. Halkóné dr. Rudolf Éva a közgyûlésen kiemelte, azért is sajnálja, hogy nem maradtak benn az ülésen az MSZP képviselõi, mert több kérdésre is választ vártak volna a város lakossága elõtt. Ezeket a Fidesz új kiadványában, a Nyíregyházi tényekben is feltették már.

KÉRDÉSEK A LEVEGÕBEN
– Nem tartja-e pazarlónak, hogy a szocialista városvezetés idején, melynek Nagy László is tagja volt, egy városi
cég, a fürdõ, 7 millió forintot fizetett ki egy mindössze
3 órás, erõsemberek viadaláért? – kérdezte Halkóné dr.
Rudolf Éva egyebek mellett. A képviselõnõ arra is választ
várt volna, hogy korrektnek tartja-e a szocialista frakcióvezetõ, hogy az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány szinte felbonthatatlan, 10 éves, határozott idejû szerzõdés keretében, havi 105 ezer forint plusz áfáért bérelheti ma is a
Sóstó Hotelt? Annak tükrében, hogy az ingatlan frekventált helyen van, óriási horderejû fejlesztés elõtt áll. (A téma
napirendként is szerepelt.)
Mint ismeretes, Nyíregyháza önkormányzata, Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés címmel nyert
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Újra a közgyûlés elé került az örökösföldi lakópark útjainak ügye is. A témában többen is hiányolták Nagy László, szocialista frakcióvezetõt, akihez kérdéseket akartak
feltenni. A témában meghívott, a lakókat képviselõ ügyvéd azt mondta, hogy az 1995-ben kötött szerzõdés óriási
hiba volt, mert abban jogi garanciák sincsenek. A korábbi
városvezetés sorozatos mulasztásait korrigálva a közgyûlés döntött arról, hogy az önkormányzat átveszi az utakat,
hosszú távon rendezve a 19 éve (!) húzódó ügyet. (Részletek a 8. oldalon.)

A FÕÜGYÉSZSÉG NYOMOZ
Ez a régi ügy – melyet már tavaly szeptemberben is
tárgyalt a testület – ismét a közgyûlés elé került. Az alapítvány jelenlegi elnöke, Kozma Péter tájékoztatta a képviselõ-testületet a jogi anomáliákról. Elsõként az õsszel felvetõdött kérdésekre válaszolva elmondta: tavaly õsszel ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést kuratóriumi felhatalmazás alapján. A nyomozást a Nyíregyházi Rendõrkapitányság végezte. Az errõl, idén áprilisban kapott határozat arról tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a nyomozóhatóság a nyomozati ügyet áttette a központi nyomozó fõügyészséghez. A határozat szól arról, hogy három személy esetében fennáll a megalapozott gyanú, két személlyel szemben ezt ismertették is, azonban a harmadik
gyanúsított jelenleg országgyûlési képviselõ, az eljárás
lefolytatására csak a központi nyomozó fõügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Az említett szocialista országgyûlési képviselõ, korábbi alpolgármester
egyébként az alapítvány volt kuratóriumi elnöke.

SZABÁLYTALANSÁGOK SORA

gyaltak az eredeti elõterjesztés szerint. A közgyûlés
FIDESZ-KDNP frakciójának tagjai sajnálatukat fejezték ki
az eset miatt, mert szerintük így a szocialisták abban a
munkában nem vesznek részt, amire a választóiktól felhatalmazást kaptak. Nyíregyháza polgármestere mûbalhénak nevezte az esetet. Olyan vélemény is elhangzott,
hogy a képviselõk azért vonultak ki, mert a második napirendként tárgyalt elõterjesztésnél kínos kérdésekre kellett
volna válaszolniuk.
– Önöket az emberek megválasztották – mondta dr.
Kovács Ferenc –, mégpedig azért, hogy a közgyûlés munkájában részt vegyenek. Ezért kapják a képviselõi díjazást.

UTAK – ÚJ UTAKON

Kozma Péter nemcsak a szerzõdés jogtalanságát vázolta fel a testület elõtt, hanem arról is beszámolt, hogy az
Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány többször módosított alapító okiratában is számos szabálytalanságot tártak fel. Anélkül, hogy jogi érvelésbe ment volna, elmondta: ezt az álláspontját több jogi szakértõ, ügyvéd megerõsítette, és
amennyiben nincs megegyezés e kérdéskörben, majd a
bíróság eldönti ennek a szerzõdésnek az érvényességét
vagy érvénytelenségét, hogy helyesen jártak-e el akkor a
szerzõdéskötõ felek.

VILLAMOS BIZTOS NEM LESZ
A közgyûlésen tárgyalták a közlekedésfejlesztési koncepciót is. A téma az elõzõ ülésen is napirenden szerepelt
már, a városatyáknak egy több mint ezeroldalas jelentésbõl kellett dolgozniuk.
– Nagyon komoly szakmai elõkészítést igényelt a szakértõk részérõl, akik ezt elvégezték – mondta dr. Adorján
Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje. – Azt gondolom,
hogy Nyíregyháza közlekedési koncepciójának néhány
olyan dologgal le kell számolnia, mint a villamoshálózat
vagy trolihálózat. A város infrastrukturális helyzetébõl és a
közlekedési szokásokból kiindulva mindez nem lenne kifizetõdõ, rentábilis.
– Ezt szakmai szemmel vizsgálva akár indokoltnak is
tûnhet, hogy olyan megoldásokat válasszon az önkormányzat a késõbbiekben, ami valóban hosszú távú perspektívát kínál a közlekedés átalakítására – mondta Nagy László. Természetesen nem a helyszínen, hiszen erre is várták
volna a jelenlévõk a hozzászólást, de ez a kivonulásuk
miatt szintén nem valósult meg. Az MSZP frakcióvezetõje
a Nyíregyházi Televíziónak a közgyûlést megelõzõen nyilatkozott, mikor még nem voltak sejthetõek a késõbbi történések. A szocialista frakcióvezetõ úgy véli, az anyagnak vannak olyan mondatai, melyek elnagyoltak, és az
embernek olyan érzete van, mintha nem is magyar emberek írták volna.
– Már az elõzõ közgyûlésen bemutatott prezentáció
alapján is nyilvánvaló volt, hogy Nyíregyházán nincs realitása a villamos- és trolibusz-közlekedésnek – mondta Vass
Zoltán, a Jobbik képviselõje. – Látszott a bemutatóanyagból, hogy míg Debrecen vagy Szeged esetében egy-egy
vonalon akár 20 ezer ember is utazhat, Nyíregyházán ez
maximum 2000–2500 fõ lenne, ebbõl látszik, hogy nem
érdemes ezek kiépítésében gondolkodni. Ez több mint 11
milliárdos beruházás lenne, plusz az üzemeltetés, és nem
biztos, hogy a városnak erre van pénze.

MSZP: EZ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS
KORLÁTOZÁSA
Nagy László szerint diktatórikus a polgármester azon
módszere, mellyel kierõszakolta az MSZP két külsõ bizottsági tagjának a távoltartását a külsõ bizottsági munkától. A Magyar Szocialista Párt városi elnöke ezt azután mondta, miután pártja képviselõi kivonultak a városi közgyûlésrõl. Mint ismert, Dévényi József és Aranyos Gábor volt a szerkesztõje azon baloldali lapnak,
amely valótlan állításokat fogalmazott meg az országgyûlési választások elõtt a Fidesz-KDNP politikusairól.
Az ellenük irányuló közgyûlési határozatot a párt vezetõsége kérte, hogy semmisítsék meg, ugyanis szerintük a polgármester az eljárási rendet be nem tartva terjesztette azt be, majd ezt követõen a közgyûlés véleményük szerint rendeltetésellenesen gyakorolta hatáskörét. Nagy László szerint a polgármester tettével korlátozni kívánja az ellenzéki pártok véleménynyilvánítási jogát. A történtekre utalva azt is elmondta, továbbra is a korábbi tagokat fogják javasolni a külsõ bizottsági munkára, akik mellett kiállnak: – Azt gondoljuk, hogy
az általuk elvégzett bizottsági munka alapvetõen szakmai munka volt és az, hogy politikusként vagy politikai
szervezet tagjaként milyen tevékenységet folytatnak,
nem összehasonlítható azzal, amit bizottsági tagként a
bizottsági munkában teljesítettek, illetve mutattak.

FIDESZ: A SZOCIALISTÁK NEM MÉLTÓAK
A NYÍREGYHÁZIAK KÉPVISELETÉRE
Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje reagált az MSZP kivonulására: – A nyíregyházi MSZP
képviselõi ma ismét bebizonyították, hogy nem méltóak a nyíregyháziak képviseletére. Az, hogy kivonultak
a közgyûlésrõl és nem vettek részt a munkában, mint
ahogyan sorozatosan nem vesznek részt a bizottságok
szakmai munkájában sem, nem jelenthet mást, minthogy nem képesek elfogadni és betartani a demokrácia
szabályait. A mai közgyûlésen feltettünk néhány kérdést a szocialisták korábbi korrupciógyanús ügyeivel
kapcsolatosan. Azonban erre sem mi, sem a városlakók nem kaphattak választ az üresen hagyott székektõl. A szocialistáknak nem megfutamodniuk kellett volna a mai napon a válaszadás elõl, hanem bátran szembenézni a valósággal és elismerni, hogy az általuk városunkban meghonosított lejárató és személyeskedõ
politika megbukott. Ezek után az lenne a tisztességes a
nyíregyháziakkal szemben – ha már dolgozni nem kívánnak a város érdekében –, hogy Nagy László,
Jeszenszki András, Mikó Dániel és dr. Moskovits Károly képviselõk tiszteletdíjukat felajánlanák valamelyik
városi karitatív szervezet javára.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy június második hetében kivitelezési munkálatokat folytat
a következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:
– Árpád utca 39-41-43. számú lakóépület elõtti primer gerincvezetéknél,
– Árpád utca 43-49-51. számú lakóépület elõtti primer gerincvezetéknél,
– Búza téri piac és az ABC hõközponti és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. székház primer
bekötõvezetékénél.
A melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésének ütemezésérõl elõre tájékoztatjuk fogyasztóinkat.

A felújítás a távhõszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik,
megértésüket, türelmüket kérjük és elõre is köszönjük!

FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK CSERÉJÉT
2014. május hónaptól folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített ISTA és
MOM típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.
2014. június 10–14. között a következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiértesített
lakásokba érkeznek munkatársaink:
– Ungvár sétány,
– Etel köz,
– Ószõlõ utca,
– Nyírfa tér,
– Nyár utca,
– Körte 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!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
2014. JÚNIUS 6.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

GARANCIÁK HELYETT RENDEZETLENSÉG: ÖRÖKÖSFÖLDI ESET
A ’90-ES ÉVEKBÕL
A SZOCIALISTA VÁROSVEZETÉS NEM IGYEKEZETT HOSSZÚ ÉVEK ALATT A LAKOSOK ÉRDEKEIT KÉPVISELNI
„ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERVÁLTÁS”

Legutóbb három hete írtunk az örökösföldi lakópark
ügyérõl. Pontosabban az útjairól, amit az elõzõ városvezetéssel kötött 1995-ös (!) szerzõdése alapján javarészt annak a vállalkozónak (Barnabás Kft.) kellett volna megépítenie, aki az akkori közgyûlés döntése alapján belterületbe vett földjeit kiajánlotta, értékesítette.
A lakók azóta már többször zsebbe nyúltak (önerõs
útépítés), s többször is az önkormányzathoz fordultak. Az elõzõ vezetés (akik tulajdonképpen a problémát „okozták”) nem törõdött velük, a mostani viszont
a megoldás irányába indult el. Különösen azzal, hogy
a közgyûlés döntése értelmében önkormányzati tulajdonba kerültek az utak.
Amiknek már régen ott lenne a helyük, ha a vállalkozónak azt a ’90-es években elõírták, s mindezt ellenõrizték,
és tisztán lepapírozták volna. Ehelyett mi történt? A legutóbbi, májusi közgyûlésre meghívott dr. Kukucska Jánosnak, az érintett 216 lakó képviselõjének adjuk át a szót, a
testületi ülésen elhangzottak alapján:

„ÕSBÛN” 1995-BÕL
– A közgyûlés elõtt szereplõ anyagban szerepel az „õsbûn”, az 1995-ös szerzõdés, amit jogászként csak a legnagyobb jóindulattal lehet szerzõdésnek nevezni, hiszen alapvetõ hiányosságai vannak. Nincs benne teljesítési határidõ
(ami már önmagában nonszensz), és semminemû szerzõdési biztosíték, ami garantálná azt, hogy ha a vállalkozó
nem teljesít szerzõdésszerûen, az önkormányzatnak lennének jogi, pénzügyi garanciái, hogy kikényszerítse ezt a
szerzõdésben vállalt mûszaki tartalmat. Nincs benne jelzálogjog, kötbérkikötés, árbevétel-engedményezés.

MINÕSÍTHETETLEN HIBA!
A második óriási hiba, egy 1996-os, megint csak jóindulattal szerzõdésnek nevezhetõ irat, ami szintén minõsíthetetlen, különösen önkormányzati felelõs vezetõk által készítve. A probléma, hogy a Barnabás Kft. (az önkormányzattal szerzõdõ fél) egy forintért eladta ezt a teljes
érintett úthálózatot az önkormányzatnak, csak a szerzõdésben nem az önkormányzat lett feltüntetve szerzõdõ
félként, hanem a polgármesteri hivatal. Az pedig nem jogi
személy, ilyen szerzõdésnek alanya nem lehet. A Földhivatal felhívta az önkormányzat figyelmét a mulasztására,
amely ennek nem tett eleget. Ezt az egész helyzetet rendezni lehetett volna, hogyha megtörtént volna ezen 1996.
évi szerzõdés alapján legalább a tulajdonjog átvezetése
az önkormányzat számára!

CSAK A LAKÓK NYÚLTAK ZSEBBE
A lakók 2003-ban nem tudtak tovább várni, és súlyos
százezreket összeadva elkezdték kiépíteni az úthálózatot,
elõször zúzottköves úttal, majd építettek aszfaltutat, viszont
a pénz nem volt elegendõ teljesen jó minõségû, teherbírású úthálózat kiépítésére. Az utakon nincs kopóréteg, nincs
egy szintben a vízelvezetés, s nem lett megoldva a közvilá-

gítás. Nagyon sok olyan probléma van ezen az úton, ami a
mai napig is fennáll, miközben betöltötte tizedik életévét.
Ráadásul nemcsak az ott lakók használják, hanem jelentõs
mértékû gyalogosforgalom is van ezen a területen. Az
örökösföldi lakosok a bevásárlóközpontokhoz nem a megépült Törzs utcai kerékpárúton és gyalogjárdán közlekednek. S ahol járnak, ott még nincs közvilágítás és szûk az
utcák egy része, sötétedés után balesetveszélyes ezeken a
közlekedés, sok helyen táblák nélkül.

Most érkeztünk el a történetben 2010-hez, amikor megtörtént városunkban – én ezt úgy fogalmazom – az önkormányzati rendszerváltás. Ekkor az új városvezetéshez fordultunk, mely fogadókész volt, megértette a problémáinkat és a lakók kérésének megfelelõen beperelte az önkormányzat a Barnabás Kft.-t. Megszületett a jogerõs bírósági
ítélet, amely kimondta, hogy a Barnabás Kft.-t kötelezi a
bíróság az úthálózat szerzõdés szerinti megépítésére és a
megépítés után az úthálózatot adja át az önkormányzat
tulajdonába. A jogerõs ítélet ellenére a Barnabás Kft. nem
csinált semmit. Ez után tette az önkormányzat végrehajtási folyamatba, majd 2013 év végén a Barnabás Kft.-vel
szemben elrendelték a felszámolást. Az önkormányzat
megint tette a dolgát, bejelentette a hitelezõi igényt és kérte
a felszámolótól, hogy a Barnabás Kft. meglévõ vagyonából építse meg az utakat és adja át az önkormányzat tulajdonába. A felszámoló idén januárban válaszolt, hogy a
Barnabás Kft.-nek vagyona nincs, van talán egy megyebeli ingatlan, de az nem képvisel komoly értéket, ezért megépíteni az utakat a jogerõs bírósági ítélet ellenére nem tudja, de az úthálózatot térítésmentesen az önkormányzat
tulajdonába adja.

NEM FIGYELTEK RÁJUK

KORÁBBAN NEM TETTEK LÉPÉSEKET

Joggal felmerült a kérdés, hogy miért nem léptek a lakók, ha ezt az anomáliát tapasztalták? Kérem szépen, léptek. Az önkormányzat irattárában megtalálható az ezzel
kapcsolatos levelezés, kérték a lakók egyeztetéseken, hogy
történjenek meg az önkormányzat részérõl azok a lépések, amelyek az ügyet elõre mozdítják. Én 2007 utáni idõszakról tudok beszélni, ahol személyesen eljártam és írtunk polgármester asszonynak levelet, fogadott bennünket az akkori vagyoniroda vezetõ és a jegyzõkönyvi egyeztetésen kértük – személyesen ott voltam –, hogy pereljék
be a Barnabás Kft.-t, mert az még létezett, valós cég volt
és kértük, hogy érvényesítsék velük szemben a szerzõdés
alapján a jogkövetkezményeket. Nem tették meg. Nem
történt semmi érdemleges intézkedés!

Itt tartunk most ebben a történetben és mi azért fordultunk az önkormányzathoz, mert most érkezett el a jogi
lehetõség arra, hogy segítse meg ezt a lakóközösséget.
Ebben a helyzetben vegye át az utak feletti karbantartási
kötelezettségeket, vegye át ezt az úthálózatot és a továbbiakban gondoskodjon, mint tulajdonos vagy kezelõ az
utak fenntartásáról, mert errõl eddig a lakók gondoskodtak. Szeretném elmondani, hogy az önkormányzat 2010tõl mindenben partner volt, nem ígértek olyat, amit nem
tartanak be, de amit ígértek, azt viszont betartották. Örülünk, hogy az önkormányzat most megteszi a legfontosabb lépést, átveszi az utakat és idõvel a mi lakóövezetünk problémája is bekerül az intézendõ feladatok közé,
hiszen most már jogszerûen tudnak intézkedni. Eddig nem
tehettek semmit, ugyanis nem volt a város tulajdonában
az úthálózat, és mindig azt a választ kaptuk, az elõzõ önkormányzattól is, hogy ja, kérem, nem tehetünk semmit,
nincs a mi tulajdonunkban. Csak egy lépést nem tettek
azért, hogy ezt megszerezzék!

KÖNNYÍTÉS HELYETT „MEGKÖNNYÍTÉS”
Ott voltam ezeken a személyes egyeztetéseken, ahol a
Barnabás Kft.-t képviselõ Kurucz Dezsõ, aki egyébként azóta már nem tulajdonosa, nem ügyvezetõje ennek a cégnek, de az összes megbeszélésen meghatalmazással Kurucz
Dezsõ vett rész. Ekkor még újabb százmilliókkal akarta az
önkormányzatot megkönnyíteni, annak ellenére, hogy a
szerzõdést nem tartotta be. Ott kért százmillió forintot az
önkormányzat képviselõitõl, hogy annyiért hajlandó az utakat átadni! Kurucz Dezsõ tett olyan javaslatot, szintén rögzíti a jegyzõkönyv, hogy akkor hajlandó az utakat kátyúzni
(nem szerzõdésszerûen rendbe tenni, kátyúzni!), hogyha
az utak bejáró részére tehet egy sorompót és azon behajtási pénzt szedhet a lakóktól. Tehát körülbelül ennyire korlátozódott a vállalkozó közremûködése.

KÖSZÖNET A MOSTANIAKNAK
Köszönjük az önkormányzatnak, a város vezetõinek az
igen pozitív hozzáállását és gyorsaságát ebben az ügyben, és tudomásul vesszük azt, hogy a városvezetés észlelte a problémát, a napi feladatok közé besorolta, és amikor lesz erre keret, pályázati pénz, lehetõség, akkor ez a
probléma majd véglegesen megoldódik.

A RÁSZORULÓ HALLGATÓKAT IS SEGÍTI NYÍREGYHÁZA
Negyven hallgató kapott támogatást a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványtól. A szervezet közel húsz éve
mûködik már és eddig mintegy kétezer diáknak segítettek.
A támogatásra azok a nyíregyházi állandó lakhellyel
rendelkezõ diákok jelentkezhetnek, akik valamelyik felsõoktatási intézményben tanulnak és családjukban az egy
fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57 000 forintot. Jászai Menyhért alpolgármester
elmondta: Az idén az önkormányzat kétmillió forintról
hárommillióra emelte az alapítvány támogatását. A cél
8
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nemes és egyszerû: a jó tanuló, ugyanakkor rászoruló diákokat – függetlenül attól, hogy melyik felsõoktatási intézményben tanulnak – anyagilag is támogatni tudják.
Kovács Zoltán, a kuratórium elnöke azt emelte ki, hogy
nagy örömükre szolgál, hogy az önkormányzat megemelte a támogatást, így magasabb összeggel és több diák boldogulásához tudnak hozzájárulni.
Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján a hallgatók 40 000, 50 000 és 60 000 forint összegû, vissza nem
térítendõ támogatásban részesültek, a pénzt Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere és Kovács Zoltán, a
kuratórium elnöke adta át.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ÚJ HELYSZÍNEN A NYÍRSÉGI VÁGTA
Az idén térségi összefogással Nagykálló–Harangod ad
otthont a Nemzeti Vágta nyírségi elõdöntõjének.
Az ötödik alkalommal megrendezendõ Nyírségi Vágtán az idén is közel húsz település lova és lovasa méretteti
meg magát a Nemzeti Vágtában való részvételért – hangzott el a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján. A
SZE-VA TEAM LSE szervezésében, a nagykállói és a
kállósemjéni önkormányzat támogatásával megvalósuló
versenyt június 14-én tartják Nagykálló–Harangodon.

ÚJ HELYSZÍN,
RÉGI HAGYOMÁNY

A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a térségben
nagy hagyománya van a lovas sportnak – mondták el a
támogató települések vezetõi. A Nemzeti Vágta nevezési
igazgatója, Bendes Csaba örömét fejezte ki, hogy nem szakad meg a Nyírségi Vágta hagyománya. Ez azért is örömteli, mert az elmúlt Nemzeti Vágtákon igen elõkelõ helyen szerepeltek a Nyírség lovasai, két alkalommal is elhozták a trófeát. A nevezési igazgató arra is kitért, hogy
nem változtak a verseny szabályai. Ezúttal is három lovas
képviselheti a Nyírséget a Nemzeti Vágtán. A mezõny két
legjobbja mellett, a rendezõ település alanyi jogon delegálhat versenyzõt.
A nap folyamán azonban nemcsak a selejtezõ résztvevõi lépnek pályára, hanem a Harmann Mihály fogathajtó
emlékversenyt is itt tartják – errõl már a Hátas verseny

igazgatója, Iváncsik Sándor tájékoztatta a jelenlevõket.
A szervezõ SZE-VA TEAM LSE részérõl Szekfü Zoltán arról szólt, hogy nem csak a lovak szerelmeseire gondoltak
ezen a napon. Bemutatkoznak a részt vevõ települések kulturális csoportjai, lesz lovas íjászat, huszárbemutató, valamint lovas ügyességi versenyek. A Harangodra látogatók
belekóstolhatnak a nyírségi ízekbe is. A nap zárásaként pedig színpadra lép a Diamond és a Piramis együttes.
(x)
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

SIKERES ÉVAD A SZÍNHÁZ MÖGÖTT

14 új elõadás, 4 õsbemutató, 426 elõadás, 90 ezer
nézõ. A Móricz Zsigmond Színház idei évadja számokban. A társulat eredményes évadot zárt, nõtt a bérleteladás, az elõadásszám és több volt a nézõ is. A nyíregyházi színház évadzáró társulati ülését nemrégiben tartották, ahol a kiváló munkát végzett színészeket díjazták. A Móricz Gyûrût ez évben Szabó Márta kapta.
Énekes madár, Lenni vagy nem lenni, Anconai szerelmesek 2, Coriolanus, Ez az enyém!, Tûzoltó leszel, s katona, János király, Balta a fejbe, Biedermann és a gyújtogatók, Csalóka Péter, Jonatán és a többiek, Hattyúcskák tava,
Tessék engem megmenteni, valamint OZ, a nagy varázsló. Ezeket láthatta a közönség idén a Móricz Zsigmond
Színházban. A társulat 14 új elõadást mutatott be, 9 darabot a felnõttek számára, 5-öt pedig a gyerekeknek, a 14
elõadásból 4 õsbemutató volt. Ebben az évadban a társulat a Pécsi Országos Színház Találkozóval együtt 426 elõadással állt közönség elé, összesen 90 ezer nézõ elõtt.

NÉGY ÕSBEMUTATÓ
Tasnádi Csaba igazgató az évadzáró társulati ülésen azt
mondta: bátor, de sikeres évad áll a színház mögött, mert
négy õsbemutatóval is közönség elé álltak, és a bemutatott elõadások között több olyan is volt, amely elgondolkodtatta a nézõket.
A Móricz Zsigmond Színház ebben az évadban 19 364
bérletet adott el, 1123-mal többet, mint az elõzõ évadban. A nagyszínpadi elõadásokat 97 százalékos nézettséggel játszották, a Krúdy Kamarában játszott darabok
nézettsége 98 százalékos, a Mûvész Stúdióé pedig 91 százalékosak voltak. A színház honlapjának látogatottsága
az ország teátrumai között a 8. helyen áll, vidéki színházak között az elsõ helyen.

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TÁMOGATÁS
A Móricz Zsigmond Színház különleges évadot zár. Az
intézmény nonprofit kft.-vé alakult. A nyíregyházi önkormányzat nevében Batizi Tamás kabinetvezetõ azt mondta: öröm, hogy a nézõk szeretik a színházat, az elõadások
telt házzal mennek, és a teátrum országosan is elismert.
Az önkormányzat fenntartó helyett társ és partner szeretne lenni. Ebben az évadban minden eddiginél több pénzt,
145 millió forintot adott az önkormányzat a színháznak,
amirõl úgy érzik, a teátrum megérdemelte.
Az évadzáró társulati ülésen a színház kiválóan teljesítõ tagjait díjakkal jutalmazták. A Kelet színésze Horváth
Sebestyén Sándor lett, az Arany Ceruza-díjat Dankó István kapta, Arany Kalapács-díjban részesült Kemény
Csabáné, Horváth Réka Lipót-díjat kapott, Nyíregyháza
Nívódíját pedig Gyuris Tibor vehette át. Azt mondta: számára ebben az évadban minden szerepe kedves volt.
Idén is átadták a Móricz Gyûrût, ebben az évadban a
társulat tagjainak szavazata alapján a kitüntetést Szabó
Márta kapta meg.
Az évadzáró társulati ülésen a most 80 éves Koblicska
Kálmánt a társulat Örökös Tagjává fogadták. Az évadzárás után a Móricz Zsigmond Színház a Szabadtéri Nyár
2014 programsorozatára készül, amit idén is a VIDOR
Fesztivál követ. A nyíregyházi színház a következõ évadban 14 elõadást mutat be. Színpadra kerül a Hair címû
musical, Rejtõ Jenõtõl Az ellopott futár, a Tûzpróba avagy
a heilbronni katica, Móricz Zsigmondtól a Pillangó, a Szibériai csárdás, a Mártír, a Tetkó, az Orosz lekvár és az
Alhangya, a gyerekek láthatják az Anyu én vagyok címû
elõadást, valamint az Égig érõ fû, a Sicc, a Pöttyös Panni
és a Seherezádé címû táncmesejátékot.

„A SZERETET MINDENKIÉ”
ni harc, illetve a fiatalok és az ifjúsági szervezetek mozgósítása annak érdekében, hogy fellépjenek az emberjogi
sérelmek ellen.

GÁTOLNI KELL A GYÛLÖLETBESZÉDET
Császár Zoltán, a zenekar tagja a Nyíregyházi Televízióban elmondta, hogy az ötlet maga nem új, hiszen az Európa Tanács az 1990-es évek végén már kiadott egy olyan
felhívást, amelynek célja, hogy minden európai uniós országban gátolják a gyûlöletbeszédet. Tehát az olyan beszédstílust, megnyilvánulást, amely egy bizonyos társadalmi csoport, vallási csoport vagy etnikum ellen irányul.
Ennek a legújabb verziója a No Hate Speech Movement,
amelynek a nyíregyházi Prémvadászok is a részese lett.
A Prémvadászok zenekar dalát választotta az Európai Tanács a gyûlöletbeszéd elleni mozgalmának kampánydalává. A szeretet mindenkié! Ez a mottója a
számnak, amely pár hónapja már angolul is hallható
a világhálón. A nyíregyházi zenekarra így méltán
büszke lehet nemcsak Nyíregyháza, de egész Magyarország is.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A No Hate Speech Movement (Fiatalok az online gyûlöletbeszéd ellen) az Európa Tanács 2012–2015 között futó
projektje, amelynek célja a rasszizmus, a diszkrimináció
és a különbözõ formákban megtestesülõ gyûlöletbõl fakadó gondolatok online megnyilvánulási formáival szembe10
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ÖSSZETARTOZUNK

BEINDULTAK A PRÉMVADÁSZ FEJEK
– Amikor elõször hallottunk errõl a kampányról, azonnal beindultak a prémvadász fejek és eldöntöttük, hogy
írunk egy dalt, hiszen maga a téma is nagyon hálás és
egy jó ügy mellé állhatunk. Leültünk a számítógép elé, a
gitár mellé és elkezdtük megalkotni a szöveget. Jöttek a
dallamok és megszületett a dal nyers változata. A zenekarnak is nagyon tetszett az ötlet, mindenki aktív részese lett a munkának – hangsúlyozta dr. Nedeczky Zsolt, a
zenekar egyik tagja. A dal végül olyan jól sikerült, hogy
az Európa Tanács ezt választotta a gyûlöletbeszéd elleni
mozgalmának kampánydalává, mely azóta Európa-szerte ismert lett.

Az idén is országszerte megemlékeztek a trianoni békediktátum 1920. június 4-ei aláírásához kötõdõen a nemzeti összetartozás napjáról. Az érdeklõdõket Nyíregyházán közös ünneplésre várta a megyei önkormányzat, Nyíregyháza város és a Kormányhivatal. A Trianoni emléknap
meghatározó gondolata ezúttal is az egy és oszthatatlan
magyarság eszméje volt, melyet most már elõsegít a kettõs állampolgárság lehetõsége is.

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK

Egészségnapot tartottak a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Fõiskolán. A nyárköszöntõ rendezvényt már
tizenegyedik éve rendezik meg több civil szervezet együttmûködésével. Az egész napos rendezvény megnyitóján
Kiss Norbert, az Emberi Erõforrások Minisztériumának ifjúságért és sportkapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára a rendezvény fontosságát hangsúlyozta, és átadta azt
a 8 millió forintos támogatást, melybõl a szabadidõ hasznos eltöltéséhez szükséges eszközök vásárlására, az egészséget népszerûsítõ programok szervezésére nyílik majd
lehetõség. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntõjében azt emelte ki, hogy Nyíregyházán különösen nagy hangsúlyt fektetnek az egészségmegõrzésre.
A városban négy évvel ezelõtt kezdtek tudatosan figyelni
az egészséges életmódra. Kerékpárutak épültek, kiemelt
figyelmet kapott a tömegsport, kondiparkokat hoztak létre
és a Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes rendezvényein is
hétrõl hétre több ezren vannak.

SEGÍTSD A KIRÁLYT!
Ratkó József Segítsd a királyt címû mûvét közös produkcióban mutatta be a Szatmárnémeti Északi Színház
Harag György Társulat és a Móricz Zsigmond Színház. Az
elõadás tizenéves diákoknak készült, a beavató színház a
színházi munka kulisszatitkait osztja meg a fiatalokkal. A
kuriózumnak tekinthetõ elõadás a Ratkó-emlékév programsorozatának keretében jött létre. A darabot Szatmárnémetiben és Nyíregyházán több mint húsz alkalommal
mutatják be.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014. évi Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi mûvészek részére Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére.
Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élô tehetséges alkotómûvészek munkáját,
mûvészi fejlôdését, továbbá kedvezô feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerû színvonalas mûvek létrehozásához.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi mûvész (festô, grafikus, szobrász,
iparmûvész), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar
Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének és már önálló mûvészi tevékenységet tud felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a mûvészek, akik a meghirdetett idôtartam alatt más
itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndíjasok.
A pályázatokat szakértôi javaslatok alapján a polgármester közremûködésével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága bírálja el.
Ösztöndíjkeret: 3 fô/év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100 000 Ft/hó/fô
Az ösztöndíj idôtartama: egy év
Nyíregyháza város képzômûvészeti ösztöndíjasai 2015. év augusztus hónapban a Városi Galéria Pál Gyula Termében megrendezendô beszámoló kiállításon adnak számot elvégzett munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a városnak az ösztöndíjért cserébe.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
106/A szoba) 2014. június 16. napjáig lehet benyújtani.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2014. június 16. (hétfô) 14.00 óra
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertetô szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a
MAOE tagsági könyv számát is).
2./ Az ösztöndíj idôtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
3./ Az eddigi mûvészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A mûvek beadásának helye: Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Idôpontja: 2014. június 16. (8.00–14.00 óra között)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Doka Diána kulturális referenstôl, a 42/524-524/323-as melléken kérhetô.
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ÖNKORMÁNYZATI CÉGVEZETÕ LETT AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA
Dr. Podlovics Rolandot választotta az Év vállalkozójának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparkamara. A szervezet elnöksége fõként magánszemélyeket
tüntet ki az elismeréssel, azonban most úgy döntöttek:
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-nek olyan mértékben javult
az eredményessége és versenyképessége a gyógyturizmus területén, hogy emiatt érdemes kivételt tenni. A díjazott vezérigazgató szerint a díj csapatmunka,
s az elmúlt három évük eredménye.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
– Megkérdezhetem, hogy maga kicsoda? – szólított meg
bizalmatlanul a homlokát ráncoló biztonsági õr egy kulcsokat próbálgató férfit 2011. február 18-án késõ este a
Parkfürdõben. Akkor még nem tudta, hogy a frissen kinevezett vezérigazgató szeretne szétnézni a munkahelyén.
Amikor megtudta kivel áll szemben, mosolyogva kapcsolta
fel a villanyokat és hozzáfûzte: hát, igazgató úr, nem biztos, hogy le lesz nyûgözve a látványtól.

EGY MEGMENTETT PÁLYÁZAT
A Parkfürdõ ekkor munkaterület volt. Az elõzõ önkormányzat 1,2 milliárd forintot nyert a rekonstrukciójára. A
beruházás ugyan elkezdõdött, de a 2010. decemberi határidõre a munkák fele sem készült el. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ráadásul ekkorra jelentõs adósságot is felhalmozott. Számos beszállítónak, többek között a közmûcégnek is tartozott több mint 100 millió forint értékben, és a
bajt csak tetézte, hogy a cég bevételei 150 millió forinttal
elmaradtak a mûködtetési költségektõl. Egy gyors cselekvési tervnek köszönhetõen, a fenntartó (az önkormányzat
– a szerk.) segítségével sikerült konszolidálni a céget és
megkezdõdött az uniós és hazai forrásokból történõ rekonstrukció felülvizsgálata. – Számos hiányosságot tártunk
fel, az átgondolatlan tervezést pedig felülbíráltuk. 2011
júniusában ennek köszönhetõen egy teljesen megújult
Parkfürdõ nyitotta meg kapuit. Európai színvonalú termál
részleg pool-bárral, csúszdák, öltözõ, s az átalakított olaszmedence. Megoldottuk azt is, hogy minden medencében
termálvíz legyen, mert ez korábban nem így volt. Ekkor
merült fel, hogy minõsíteni kellene a sóstói termálvizet,
mert azt ugyan mindenki tudta, hogy gyógyhatású, de errõl nem volt papírunk – tette hozzá dr. Podlovics Roland.
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GYÓGYVÍZ, MAJD GYÓGYHELY
2011-ben kezdték el a sóstói kutak vizét bevizsgáltatni,
és még ebben az évben kiderült, minden kútból gyógyvíz
tör fel. – Amikor megkaptuk az eredményeket, biztosítottuk a szakorvosi jelenlétet, új kezeléseket vezettünk be
(iszap-, szénsavfürdõ), s az elkezdett munka gyümölcseként az OTH a fürdõket országos gyógyfürdõ kategóriába
sorolta! A címek birtokában már nem volt kétséges, hogy
azt a javaslatot terjesztjük a fenntartó elé, hogy pályázzuk
meg a Nemzeti Gyógyhely minõsítést. A gyógyvíz mellett
ugyanis a mikroklímája is tökéletes a város ékszerdobozának. Amikor a közgyûlés igennel szavazott a minõsítés
megszerzésére, alapos vizsgálaton esett át Sóstó. Egy éven
keresztül, minden évszakban mérõmûszerekkel vizsgálták, valóban érdemes-e a kitüntetõ címre. 2013 augusztusára megszületett az eredmény: Sóstógyógyfürdõt Nemzeti Gyógyhellyé nyilvánították. Nyíregyháza így bekerült abba az összesen 16 fürdõhelyet tartalmazó elit körbe, ahol Hévíz, Harkány vagy éppen Hajdúszoboszló is
található. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy még a
Júlia fürdõ is regionális gyógyfürdõ minõsítést kapott ebben az évben, s fel is újítottuk, megszépítettük ötvenmillió forintból. Ez pedig azt jelenti, hogy minden hozzánk
utalt páciens gyógykezelése után magasabb finanszírozást
kapunk – számolt be a vezérigazgató.
A gyógyhely minõsítés vizsgálatai közben a SóstóGyógyfürdõk Zrt. pályázati források segítségével elkezdte
felújítani a Fürdõház panziót is. Teljesen átalakították a
régi épületet; 18 korszerû szobát építettek, és sikerült a
gyógyszolgáltatások minõségét is fejleszteni.

majd, a fizikoterápiás kezelések teljes tárházával. A bõvítés
jó ütemben halad. Decemberre adjuk majd át, nyáron pedig
úgy oldjuk meg az építkezéseket, hogy a szezonban is zavartalanul mûködjön az Élmény- és Parkfürdõ.
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója a vendégcsalogató beruházások mellett a turizmusélénkítést tartja a
legfontosabb feladatnak. Az elmúlt években így számos
alkalommal reklámozták Sóstót külföldön is, többek között Szlovákiában és Lengyelországban. A növekvõ vendégéjszakák száma pedig azt bizonyítja: az állatparkkal
közösen indított marketingkampányok meghozták az eredményeket. A nyíregyházi fürdõkben eladott belépõk száma 2011 és 2013 között minden évben több mint 460
ezer volt, sõt, 2012-ben megközelítette a félmilliót. A
gyógykezelések száma is rendre 10 ezerrel nõtt évente és
mindez a cég költségvetésének is jót tett, most már az
üzemi eredmény is pozitív két éve.
Dr. Podlovics Roland a számokhoz hozzáfûzte, nagyon
jó csapattal dolgozik együtt, ezért az iparkamara díja a
közös munkájuk eredménye.

NAGYSZABÁSÚ SÓSTÓ-PROJEKT
Idén 2,1 milliárd forintból újabb nagyszabású projekt
kezdõdött el Sóstón, melynek levezénylésével a SóstóGyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatóját bízta meg a pályázaton nyertes önkormányzat.
– A tó körüli sétány két-három héten belül kész, már a
napozóstégeket készítjük – mondja Podlovics Roland. – A
program részeként Dél-Amerika háza épül az állatparkban,
bõvítjük a parkolók számát Sóstón, sétány köti majd össze a
múzeumfalut és a Berenát utcát, valamint felépül a Magyar
Pálinkák Háza is. Számunkra pedig nagyon fontos, hogy 1400
négyzetméterrel bõvül az Aquarius Élményfürdõben a
szaunavilág. Itt ráadásul gyógyszolgáltatásokat is kínálunk

KAMARAI DÍJAZOTTAK 2014.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért díj: Balku Ágnes. Év Ipari Vállalkozása: Bogdány
Petrol Kft. Év Kereskedelmi Vállalkozása: 4W Bt. Év Kézmûves Vállalkozása: Lad-Bau Kft. Év Szolgáltató Vállalkozása: Görömbei Cukrászat Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szakképzéséért: Varga Zoltán (igazgatóhelyettes,
Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola,
Vásárosnamény). Kiváló Gyakorlati Képzõhely: LEGO
Manufacturing Kft., Nyíregyháza.

ESEMÉNYEK
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ÜNNEPELTEK A REND FENNTARTÓI
Harmadik alkalommal rendezték meg a megyei
Rendvédelmi napot Nyíregyháza belvárosában.
A megyei rendõr-fõkapitányság, a katasztrófavédelmi
igazgatóság, a büntetés-végrehajtási intézet, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal mellett elõször vett részt a honvédség
képviseletében az 5. Bocskai István Lövészdandár az immár hagyományos Rendvédelmi napon.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszön-

A Rendvédelmi napon az idén százharmincadik
évfordulóját ünneplõ Nyíregyházi Tûzoltóság is
bemutatót tartott korhû ruhákban

tõjében kiemelte, a rendvédelmi szervek a lakosság biztonsága érdekében dolgoznak nap mint nap, így ez a program egyben köszönet is az áldozatos munkájukért. Mint
elmondta, az önkormányzatnak kiváló a kapcsolata a rendvédelmi szervezetekkel, és a megyeszékhely lakosainak
biztonsága érdekében az önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogatja a különbözõ szervezeteket.
A rendvédelmi szervezetek és a honvédség alakulatai
látványos bemutatókon és az információs standjaikon ismertették meg az érdeklõdõkkel mindennapi munkájukat,
az ehhez használt eszközeiket és persze felkészültségüket.
Dr. Tarcsa Csaba megyei rendõrfõkapitány kérdésünkre elmondta, ezen a napon szeretnék közelebb hozni a
lakossághoz, a gyerekekhez a mindennapi munkájukat,
bemutatni a felkészültségüket, a rendõrség barátságos arcát.

130 ÉVES A NYÍREGYHÁZI TÛZOLTÓSÁG

Ezen a napon szeretnék közelebb hozni a lakossághoz,
a gyerekekhez a mindennapi munkájukat, bemutatni a
felkészültségüket, a rendõrség barátságos arcát

Ezzel egy idõben megalakulásának százharmincadik
évfordulóját ünnepelte a Nyíregyházi Tûzoltóság.
Az ünnepélyes állománygyûlésen Nyíregyháza polgármestere a lánglovagok munkáját méltatta. Párhuzamot vont
a 130 évvel ezelõtti és a ma dolgozó tûzoltók között. Kiemelte, hogy ma is azokat az embereket találjuk meg a
tûzoltóság gárdájában, akik tenni akartak.
Az ünnepélyes állománygyûlésen Nyíregyháza testvér-

városának, Rzeszów tûzoltóparancsnoka, Waldemar Wilk
is köszöntötte a résztvevõket, aki egy emléktáblával is megajándékozta a tûzoltókat a két város barátsága jeléül,
melyet a hajdani tûzoltó laktanya helyén álló, ma Szent
Miklós Általános Iskola falán helyeztek el.
Az állománygyûlésen az egykoron itt szolgáló és ma is
az állomány tagjaként dolgozó tûzoltók vehettek át elismerést.
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BRONZÉRMES LETT A KÉZICSAPAT
Sikeres szezont tudhatnak a hátuk mögött a nyíregyházi kézilabdások. A Nyír-Flop Holding Nyíregyháza jó tavaszi szereplésének köszönhetõen a harmadik helyen végzett, a bronzérmeket pedig a válogatott mérkõzés szünetében vehették át a csapat
tagjai. Varga Zsolt szakmai igazgatóval értékeltük a
szezont.
– Huszonöt meccsébõl tizenhetet nyert meg a csapat,
és csak ötször kapott ki, ráadásul tavasszal zsinórban nyert
kilenc találkozót. Gondolom elégedett.
– Az vagyok, és titkon reméltük ezt a jó sorozatot. A
képességeink alapján vagyunk olyan csapat mint az Eger
vagy a Balmazújváros, melyek elõttünk végeztek. A különbség annyi, hogy õk hetet edzhetnek egy héten, profi
játékosok, akiknek délelõtt-délután tréningjeik vannak, mi
viszont iskola, fõiskola, munka mellett kézilabdázunk. Ez
heti három-öt edzést jelent, és féltem is a bajnokság végén, hogy bírjuk majd fizikálisan. Nagyon akartuk például az Eger ellen a gyõzelmet, szerettünk volna dobogón
végezni, és sikerült is.
– Ha már az Eger elleni rangadót említette, már elõtte
eldõlt, hogy bronzérmes a csapat. Mégis hajtottak, pedig
már nem lett volna rá szükség. Ennek köszönhetõ a siker?
– Nemcsak ezen a mérkõzésen, hanem a többin is jellemzõ volt, hogy igazi csapatként mûködtünk. Volt olyan
találkozó például a PLER otthonában, amikor két piros lapot kaptunk az elsõ félidõben, és szinte csere nélkül maradtunk, mégis gyõztünk. Éhesek voltunk a sikerre.
– A válogatott mérkõzés szünetében vehették át az érmeket. Milyen érzés volt?

A magyar–román mérkõzés szünetében vehették át az érmeket a játékosok
– Nagyon megtisztelõ. Sokan voltak, jólesett nekem és a
játékosoknak is, hogy ekkor vehettük át az érmeket. Remélem, hogy rövid idõn belül ismét bajnoki mérkõzésen is
hasonlóan szép számú közönség lesz, hiszen korábban egy
Veszprém, Szeged ellen rendszeresen megtelt a csarnok.
– Ehhez az kell, hogy feljusson a csapat. Mennyire változik a játékoskeret?

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ
Magyarország Jó tanulója, Jó sportolója díjat kapott
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola tanulója, Trizner Olivér. A tehetséges úszó hat éve sportol
rendszeresen és a korosztályos válogatott tagja.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a napokban hozta nyilvánosságra „Magyarország Jó tanulója, Jó sportolója 2013.” díjazottainak névsorát, melyben az Arany János
gimnázium tanulója, Trizner Olivér neve is szerepel.
A Magyar Úszóválogatott utánpótlás-keretének tagja
idén lesz 13 éves. Olivér a Nyírsuli Kft. úszóversenyzõje
még nagyon fiatal, de tehetsége és kitartása már eddig is
számos versenyeredménnyel örvendeztette meg õt és – a
sportágban szintén érintett – családját. – Szerencsés vagyok, hiszen iskolámban tanáraim maximálisan segítenek
és támogatják sportolói pályafutásomat. Az Arany János
Gimnázium és Általános Iskola vezetõsége és pedagógusai fontosnak tartják a tehetséggondozást, a tanulóik segítését, nekik köszönhetem, hogy támogatást nyertem a
Nemzeti Tehetség Programtól. Számos sporteszközhöz és
sportruházathoz jutottam a pályázat keretein belül, melyek segítenek céljaim elérésében – mondta Olivér.

A Nyírsuli Kft. úszó szakosztályánál sportoló fiatal úszó
Turóczy Róbert tanítványa, és heti 11 edzése van. E mellett
viszont a tanulást sem hanyagolja el, így érdemelte ki a Jó
tanuló, Jó sportoló címet. Arra a kérdésre, hogy mik a céljai,
Olivér így válaszolt:
– Hat éve úszok versenyszerûen. Célom, hogy a korosztályos országos úszóbajnokságokon minél jobban szerepeljek
és a ranglista elején végezzek, majd a nemzetközi versenyeken szeretném Magyarországot képviselni. Nagyon sokat köszönhetek az edzõmnek, a Nyírsulinak, a szüleimnek, hiszen õk segítik álmaim megvalósulását. Minden erõmmel
azon leszek, hogy sikereket érjek el a jövõben. Úgy gondolom, hogy érdemes mindennap küzdeni és hajtani a célokért, mert hiszem, hogy álmaim megvalósulhatnak, ha megdolgozom érte – mondta a tehetséges úszó.

48 ÉREM

Szurovcsák Ivett (balra) és Buskó Csenge összesen
hétszer állhatott dobogóra. Csenge 200 gyorson
jelenleg kilencedik az európai ranglistán.
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17 aranyat, 14 ezüstöt és 17 bronzérmet szereztek a
Nyírsuli úszói a hétvégén Hajdúszoboszlón, az ÉszakAlföldi Régiós Úszóbajnokságon. A legtöbb érmet a
2006-os születésûek között Barna Bianka gyûjtötte be.
Õ 50 méter gyorson, háton, mellen és pillangón is elsõ
helyezést ért el. Szurovcsák Ivett 50 mellen és pillangón, valamint 200 vegyesen állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára, Buskó Csenge pedig 50 gyorson lett elsõ,
50 háton, pillangón, valamint 200 vegyesen Ivett mögött végzett igen csekély különbséggel. A fiúknál Ónodi
Gyula két aranyérmet, két ezüstöt és egy bronzérmet
szerzett. Egy-egy éremmel gazdagabban térhetett haza
az erõsebbik nemet képviselõ Tisza Ákos, aki 50 gyorson lett elsõ a 2000-es születésûek között, Ábri Natániel
50 háton lett második és szintén a dobogó második fokára állhatott fel Csernyik Dániel 50 gyorson.

– Folyamatosan tárgyalunk, és szeretnénk megerõsíteni
a csapatot. Egyelõre két távozó biztos. Juhász Zoltán Svájcban folytatja, munka mellett kézilabdázik majd, Bozidar
Bursac pedig szintén csapatot vált. Mindkettejüknek köszönjük az eddigi munkájukat, sokat segítettek abban, hogy
az elmúlt évek legjobb eredményét értük el a bronzéremmel.

ISMÉT STREETBALL
A hétvégén ismét sportolókkal népesül be a Kossuth
tér. Szombaton rendezik a hagyományos utcai kosárlabda fesztivált, melyre több mint kétszáz résztvevõt
várnak.
Második állomásához érkezik az idei Streetball
Challenge. Kõbánya után június 7-én Nyíregyháza lesz
a helyszíne a legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ utcai kosárlabda fesztiválnak. A szervezõk hét kategóriában több mint hatvan csapatra számítanak. – Bízunk abban, hogy ezúttal is népszerû lesz az utcai kosárlabda. Szeretnénk ezzel lezárni a szezont, és hogy a
rendezvény a kosárlabdázás igazi ünnepe legyen. Ez
az alkalom arra is jó, hogy népszerûsítsük a sportágat,
és azok is kipróbálhassák, akik eddig nem kosaraztak –
mondta Sitku Ernõ, a szervezõ Nyírsuli Kft. képviseletében. Négyfõs csapatok pénteken délutánig jelentkezhetnek személyesen a Városi Stadionban, vagy online
lehet nevezni. Összesen hat pályán játszhatnak majd a
résztvevõk, és ezúttal is lesz egy centerpálya, ahol bemutató mérkõzéseket és kiegészítõ programokat rendeznek. Most is lesz zsákoló- és büntetõdobó-verseny,
triál- és cselgáncsbemutató. A mérkõzések lebonyolításában a Nyírsuli edzõi és az akadémisták segédkeznek, és a gyõztesek továbbjutnak az országos döntõbe.
A finálét szeptember 27-én, a Magyar Kosárlabdázás
Napján rendezik Budapesten.

A streetball sorozat második állomása lesz Nyíregyháza

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõket: június 6-án 17.00 óra: Laza nyár esti beszélgetés Szabó Tibor festõ- és grafikusmûvész kiállítása kapcsán. Közremûködik: Bugya István költõ, Abonyiné Antal Anna és Kosztin
Sándor versmondók, Stevanyik András író és pár meglepetés
vendég. Társtárlat: Balogh László (Balmazújváros) tájképei.
13-án 18.00 óra: Bodnár István megzenésített gyermekverseinek bemutatója Tavaszköszöntõ címmel Vannai László és
barátai elõadásában. Közremûködnek: Gyuris Tibor színmûvész, valamint Gyuris-Deme Krisztina balettnövendékei. Részletek: 42/402-004, 30/252-0666.

reménysorsolás. Valamint szépségtanácsadás, angyali útmutatás, szûrõvizsgálatok, termékbemutatók a rendezvény egész
ideje alatt. A belépés ingyenes! Információ: 42/504-490, valamint a Facebookon.
A Burattinó Bábszínház elõadása: június 7-én 16.00 óra:
Az elásott kincs. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
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

PROGRAMOK

Csontváry Kosztka Tivadar: A fohászkodó Üdvözítõ. Idõpont:
június 11-én 16.30 óra. Helyszín: a könyvtár konferenciaterme, III. emelet.
A Váci Mihály Kulturális Központ ismét megnyitja kapuit
Borbányán! Június 14-én egy kellemes estét tölthetnek el
mindazok, akik kilátogatnak a Borbányai Mûvelõdési Ház
(Margaretta u. 50.) „Jó estét nyár, jó estét Borbánya!” elnevezésû rendezvényére, amelyet 17.00 órakor dr. Szilassy Géza,
önkormányzati képviselõ nyit meg. A nagyteremben Pagonyi Szabó János Aranytoll-díjas, Art-díjas, Nívó-díjas költõ és
kitüntetett elõadómûvész Szemedbe mondom címû verses
kötetének bemutatójával, és a borbányai amatõr alkotók kiállításával kezdõdik a program, amely az udvaron folytatódik zenés produkciók sorával. Fellépnek a helyi óvodások,
Tamás Attila és Szabó Tünde Judit „Egy kis éji zene” címmel
komolyzenei mûvek mellett, napjaink közismert dallamait is
megszólaltatják brácsa-zongora duójuk keretében. Az udvari kemencében kenyérlángossal kínálják a vendégeket. A táncos lábúak aztán este 11 óráig rophatják a táncot az „Udvari
bálban”. Információ: 42/491-295.
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.

Újdonság a moziban! A Krúdy moziban (Országzászló tér
8. IV. emelet) június 5. és 11. között várják a családokat és az
animációs filmek kedvelõit a Rio 2. címû animációs film vetítéseire, amelynek különlegessége, hogy a látvány immár 3D
technikával is élvezhetõ! A részletes mozimûsor megtekinthetõ a nyiregyhaza.hu internetes portálon is.
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.
Az orosi és sóstóhegyi római katolikus közösség június 7én gyalogos pünkösdi zarándoklattal indul Máriapócsra. Indulás reggel 7 órakor Orosról, a római templomtól.
41. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap
május 12–június 13. között a Móricz Zsigmond könyvtárban. Június 7-én 9.00–13.00 óráig: Játékok hulladékból – kreatív foglalkozás. 12-én 9.30 óra: Vásárfia kézmûves foglalkozás óvodásoknak. 13-án 11.00 óra: Puszirablók – író-olvasó találkozó. Bõvebben: www.mzsk.hu.
Nyírszõlõsi juniális június 7-én 9.00 órától a Kollégium
utcai sportpályán. Színpadi kulturális mûsorok 10.00–13.00,
valamint 14.00–19.30 óráig. Délidõben babgulyás. 19.30tól sztárvendég: A Két „Zsivány”. 21.00–02.00 óráig Utcabál a Fókusz zenekarral. Egész nap ingyenes cukorágyú, arcés csillámtetoválás, ugrálóvár, óriáscsúszda, óriástrambulin
és gyermek-körhinta. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Vasutas Mûvelõdési Ház június 7-én 10.00–18.00 óra
között Életmódnapot tart a testi és a lelki egészség jegyében.
Programok: alakformáló óra labdával; ÉLETKEdv, Lippai Marianna rádiós, televíziós mûsorvezetõ elõadása; táplálkozási
tanácsadás, ételkóstoló; aerobik; hastánc-foglalkozás; stresszkezelés; stepaerobik; streching, meditáció hangtálakkal; nye-

között. Szerdánként 10.00–16.00 óra között Farkas Sándorné
mindig más finomságot süt majd az anarcsi porta kemencéjében. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
A Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseket keres gyermekprogramra! Érdeklõdni: Kosina Éva, mosolygokorhaz@citromail.hu; telefon: 20/467-0735; www.mosolygokorhaz.hu.
A Nefelejcs Egyesület mûhelyfoglalkozására várja az érdeklõdõket június 11-én 10.00 órától a DE Egészségügyi Fõiskolai Karra (Sóstói út 2–4.). A foglalkozást vezeti: dr. Marsi
Edit, fõiskolai docens, ügyvéd. Téma: Az új Polgári Törvénykönyvbõl adódó jogok és lehetõségek.
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.
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.

A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálata várja az érdeklõdõket a „Szánj idõt Magadra”
címû fórumra. 1. Pszichológus elõadását hallhatjuk. 2. Segédeszköz-ellátás korszerûbb formáinak ismertetése, bemutatása.
Ideje: június 17-én 10.00 óra. Helyszín: Napforduló Szolgálat
(Medikus Szálló), Sóstói út 62. fszt. (kórház területe).
Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria a
Hagyományõrzõ Napok keretén belül „Válasszunk mesterségeket” címmel a fafaragás és a gyékényszövés mesterségét
mutatják be a tárlat látogatóinak a VOKE Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban (Toldi u. 23.) július 30-áig. Nyitva: H–P.: 9.00–
18.00 óráig.
A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület új programsorozatot indított útjára „Babusgató” (rövid,
egyszerû mondókák mondása mozgás kíséretében), illetve
„Mekk Elek Kézmûves foglalkozásai” címmel. Helyszín:
Metropol Üzletház, fszt. 4. A Babusgatóra (érdeklõdni: 30/
618-6583 vagy gyerecsakegyesület@gmail.com) minden csütörtökön 10.00 és 16.00 órától várják az érdeklõdõket, a kézmûves foglalkozásokra idõpont-egyeztetés (személyesen vagy
a 30/220-6428-as telefonon) alapján.
A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az
alábbi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek:
gyógytornász segítségével hétfõn és csütörtökön este háromnegyed 6-tól kímélõ torna, majd ezt követõen negyed 8-tól
kondicionáló torna, szerdán és pénteken fél hattól másfél órás
aerobikfoglalkozás, amely pénteki napokon ingyenes! Információ: 42/448-005.

A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálat kirándulást szervez menetrendszerinti közlekedõ vonattal Tarcalig. Program: tarcali séta és bányató. Idõpont: június 11. Gyülekezõ: 08.00–08.39 között a nyíregyházi vasútállomáson. Bõvebb tájékoztatás: telefon/üzenet/fax:
06-42/595-523; mobil: 06-30/424-4599; e-mail: nyiregyhazinapfordulo@rakszovetseg.hu.

A Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) Garai
Gabriella szakképzett gyógytornász kedden és csütörtökön
17.30-tól tartja foglalkozásait. Szintén keddi és csütörtöki napokon, 8.00 és 9.00 órától csontritkulást megelõzõ tornafoglalkozásaikra várják az érdeklõdõket, melyeket Kajatiné Pilló
Magdolna vezet. Információ: 42/411-822, 42/434-002.

A Móricz Zsigmond könyvtár várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész A Biblia a magyar képzõmûvészetben címû, vetítéssel egybekötött elõadására

TISZTELT OLVASÓK!
A Móricz Zsigmond könyvtár tájékoztatja Önöket,
hogy június 7–9. között ZÁRVA tart.
Nyitás: június 10-én, kedden 9.00 órakor.

GAZDIKERESÕ
Titán: Körülbelül 2 éves keverék kan. Egy hatalmas
nagy mackó, akit termete
miatt elsõsorban kertes házba ajánlunk. Fajtársaival és
a macskákkal is jól kijön.
Dedi: 2014 januárjában
született keverék kan. Vidám, érdeklõdõ, játékos kölyök. Jó jelzõkutya. Elsõsorban kertes házba ajánljuk.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ELESTÜNK, DE FELTÁMADUNK!”
Paulusz Márton, a Gazdaszövetség elnöke azzal a javaslattal fordult a város polgármesteréhez 1923 decemberében, hogy állítsanak szobrot Nyíregyháza hõsi halottainak. A város képviselõ-testülete hamarosan szoborbizottságot választott és elrendelte az elesett nyíregyházi
hõsök nevének, adatainak összeírását. A szoborbizottság
a szobor helyéül dr. Bencs Kálmán polgármester javaslatára a Széchenyi téri Agrár Bank elõtti területet jelölte ki.
A költségek elõteremtésére gyûjtést hirdettek, amelyre elsõként Paulusz 1 millió koronát ajánlott fel. 1925 decemberére az is eldõlt, hogy a vármegye és a város közösen
állítják a monumentális szobormûvet. Horvay János,
Kisfaludi Strobl Zsigmond és Somogyi Sándor mûvészeket kérték fel, hogy készítsék el szoborterveiket. Kisfaludi
elsõ tervén a fõalak egy fiatal férfi, aki egy harcos medvével birkózik. Horvay obeliszkjének egyik oldalán Toldi
Miklós küzd egy farkassal, míg a másik oldalon erõs Jancsi egy sárkányt gyõz le. Somogyi szintén egy obeliszk
állításában gondolkodott. A szoborbizottság egyik pályamunkát sem fogadta el, viszont felkérte Kisfaludit egy újabb
pályamû elkészítésére, akit ezzel a szobor elkészítésével
is megbízott. 1928 májusában a szoborbizottság Kisfaludi
javaslatára eldöntötte, hogy a szobrot a megyeháza elé,
Bessenyei szobrának a helyére fogják felállítani, Bessenyei szobrát pedig a Károlyi térre helyezik át. Júliusban
elkészült a talapzat, amelybe belehelyezték azt a 6694
szabolcsi hõsi halott nevét tartalmazó piros bõrkötésû
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könyvet, amelyet bronz- és óndobozba, valamint parafinba helyeztek. A szobrot 1928. október 21-én, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében leplezték le. „A szobor fõalakja egy erõteljes magyar férfit ábrázol, aki küzd a hétfejû sárkánnyal, annak jeléül, hogy hét fõ ellenséggel s
számszerûleg óriási túlerõvel kellett a magyar nemzetnek
a világháborút végigküzdenie.” Mikecz István alispán beszédében azt kívánta, hogy a szobor „tanítson meg bennünket hazaszeretetre, sírig tartó hûségre és hõsies kötelességtudásra!”
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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