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ÚJ SPORTKONCEPCIÓ.
Elfogadták Nyíregyháza
város 2020-ig tartó
sportkoncepcióját,
valamint újra életre hívták
a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumot Nyíregyházán.

KÉT KERÉKEN.
A jó idõ beköszöntével,
egyre több kerékpáros
jelenik meg Nyíregyháza
utcáin, így a közlekedési
viszonyok is átrendezõdnek és oda kell figyelni
valamennyi résztvevõnek.

BALLAG MÁR A...
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JUBILÁL AZ ALTAMIRA.
Fennállásának 15. évfordulóján születésnapi
kiállításra invitálta a
nagyközönséget az
Altamira Grafikai
Stúdió.

SZOMBATON LIKE DÖNTÕ

VIVICITTÁ-FUTÁS

DIGITÁLISAN A DIGIN AZ NYTV
2015. május 1-jétõl a DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft. digitális mûsorkínálatában is elérhetõvé válik a 30
éves Nyíregyházi Televízió mûsora. A DIGI nyíregyházi
kábelhálózatán digitális vételre alkalmas televíziókészülékkel vagy a szolgáltató által biztosított dekóderrel nézhetõ az NYTV adása. A digitális mûsortovábbítás elindításával programunk továbbra is elérhetõ marad az analóg mûsorcsomagban is, így a hagyományos tévékkel
rendelkezõ nézõink továbbra is a megszokott helyen
találhatják meg a Nyíregyházi Televízió mûsorát. A jubiláló médium hétvégi, kiemelt programjáról a 15. oldalon olvashatnak.
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

Fotó: Kohut Árpád

Negyedszer is nagy sikert aratott a mosoly és jókedv napja, melyen
ragyogó idõben köszöngetett és szórakozott sok ezer nyíregyházi
múlt hét pénteken. A turisztikai idénynyitó rendezvény után mostantól folyamatosan sorjáznak a programok: a majálist követõen
jövõ hét végén zajlik majd a városnapok (13. oldal), s annak keretében a LIKE tehetségkutató (10. oldal) döntõje is. S ha valaki biciklivel igyekszik a rendezvényekre, elõtte érdemes elolvasnia a tanácsokkal teli 9. oldalt is.

GYÕZÖTT A „JÓZAN ÉSZ” ISKOLAÜGYBEN
Életszerû és megnyugtató döntést hozott a nyíregyházi
huszártelepi általános iskola ügyében a Kúria, mely
megállapította, hogy nincs szó szegregációról, jogellenes elkülönítésrõl – hangzott el a döntésrõl azon a sajtótájékoztatón, melyet közösen tartott az iskola fenntartója, a Hajdúdorogi Metropólia érseke, Kocsis Fülöp
és Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc.
Mint közismert, 2010 óta mûködteti a Görögkatolikus
Egyház a roma pasztorizáció jegyében a Huszár lakótelepi Sója Miklós Általános Iskolát, melynek tevékenysége
ellen egy jogvédõ civil szervezet tett feljelentést, arra hivatkozva, hogy az iskola szegregálja a gyerekeket, miután egy többségében romák lakta lakótelepen van. A Kúria múlt hét szerdán jogerõsen elutasította a keresetet, mely
ellen fellebbezésnek sincs helye. Ezzel pont került egy
három éve húzódó pereskedés végére. A Kúria döntésének részleteit lapunkkal dr. Kovács Elõd, a városháza jogi
képviselõje ismertette:

A Kúria felülvizsgálati ítéletében, a felperesi alapítvány keresetét teljes terjedelmében elutasította, így az önkormányzat pernyertes lett. A Kúria megállapította, hogy sem az önkormányzat, sem pedig a Görögkatolikus Egyház és annak
intézményei nem valósítanak meg jogellenes elkülönítést.
Másképp fogalmazva, szegregációról nincs szó Nyíregyháza esetében. Ezen döntés ellen felülvizsgálatnak már nincs
helye! Az ítélet értelmében az önkormányzat azon döntésével, amellyel a Huszártelepen lévõ iskolát a Görögkatolikus
Egyház részére vallásgyakorlás folytatása, oktatási-nevelési
feladatok ellátására átadta, nem valósított meg jogellenes
elkülönítést. A felperesi alapítvány azt is sérelmezte, hogy az
önkormányzat megszüntette a korábban bevezetett iskolabuszt. Errõl is megállapította azonban a Kúria, hogy az iskolabusz üzemeltetésére nem volt törvényi kötelezettsége az
önkormányzatnak. Azzal pedig, hogy a bérlettámogatást
bevezette és valamennyi arra rászorult részére ezt biztosítja,
az önkormányzat lehetõvé teszi a város valamennyi iskolájának elérését. Tehát jogellenes elkülönítésrõl ez esetben sem
beszélhetünk. /3.

FORGALMI REND SÓSTÓN
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztálya tájékoztatja a Lakosságot, hogy a május 1-jei
hosszú hétvégén, a Sóstógyógyfürdõn várható,
megnövekedett gépjármûforgalom irányítását a Rendõrség és a Közterület-felügyelet munkatársai végzik.
Ha a megnövekedett gépjármûforgalom indokolttá teszi, a helyszínen lévõ rendõri vezetõ elrendelheti az
egyirányú forgalmi rend bevezetését a Kemecsei úti
felüljárótól a Fürdõ utcáig, a Sóstói úton és a Berenát
utcán. A parkolásnál kérik, hogy a jármûvezetõk kövessék a közterület-felügyelõk és a NYÍRVV Kft.
parkolóellenõreinek az utasításait és annak megfelelõen parkoljanak. Május 1-jén (pénteken) abban az
esetben, ha a parkolóhelyek beteltek, a Kemecsei úti
felüljárótól a Nyíregyházi Állatpark bejáratáig a Sóstói út két oldalán a parkolás a kerékpársávon engedélyezett, de kizárólag szorosan az úttest széléhez, illetve az útpadkára lehúzódva.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

HANGOSKÖNYV, ANYÁK NAPJÁRA

KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY

Hangoskönyvet készít anyák napjára
a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete. A cd-hez önkéntesek adták a
hangjukat, hogy édesanyákhoz kötõdõ
verseket, történeteket olvassanak fel. Az
ünnepi hangoskönyvhöz közismert személyiségek, mûvészek is hozzájárultak.

Nyíregyházán tartották az Országos
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
nyíregyházi döntõjét, melyen általános
és középiskolások mutathatták be tudásukat elméleti és ügyességi feladatokon
keresztül. Volt nyúlgátépítés, sebesültszállítás és ügyességi verseny is.

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

PÉCSRE GURULT A BUSZ

BODZAVIRÁG

A megye települései helyett kivételesen
Pécsre ment a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Guruló Könyvtára. A
busz a pécsi Csorba Gyõzõ Könyvtár hagyományteremtõ nemzetközi rendezvényén vett részt, amelynek célja, hogy bemutassák ezt a sajátos szolgáltatást.

Negyedik alkalommal rendezte meg a
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola a „Bodzavirág” megyei versmondó versenyét. A megmérettetésen ma
élõ költõk versei közül választott az a több
mint 80 versenyzõ, akik négy korcsoportban mérték össze tehetségüket.

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

MEGYEI SIKER

ÚJABB BÉBIK AZ ÁLLATPARKBAN

Egerben rendezték a Középiskolás
Közlekedésbiztonsági Kupa Országos
Döntõjét, ahol megyénk elõkelõ helyen
szerepelt. Az elméleti versenyszámban
3. helyezést ért el a Fedecsku Balázs,
Berényi Márton, Kalenda Péter alkotta
csapat. Felkészítõ: Kalenda Mihály.

Egy hónap alatt hat gyûrûsfarkú maki
született a Nyíregyházi Állatparkban.
Van közöttük ikerpár is. Míg a pár napos bébik anyjuk hasán csimpaszkodva töltik mindennapjaikat, az idõsebb,
1 hónapos állatok már a felnõttek hátán
lovagolnak.

LEGYEN MINDEN NAP ANYÁK NAPJA!
Szerzõ: Keresztesi Szabina
Bár nem naptári piros betûs ünnep május elsõ vasárnapja, de mindannyian tudjuk, mit ünnepelünk akkor: az Édesanyákat!
Õk azok, akik szüntelenül fáradnak értünk, éjt nappallá téve törekednek arra,
hogy mindent megadjanak gyermeküknek, családjuknak. Az Édesanya a család
mozgatórugója: ki meleg étellel várja haza
szeretteit, ki friss szendvicset csúsztat reggel az iskolatáskába és élére vasalja az
öltönynadrágokat. Nélkülük megállna az
élet. Számukra nem létezik olyan, hogy
betegség, örök „készenlétesek”. Nincs is
jobb orvosság szívügyre, mint Édesanyánk

LABIRINTUS GYERMEKNAPRA
2000 tõ turkesztáni szilt (csodasövényt)
telepítenek el a NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársai a Bujtoson. A gyorsan növõ,
rendkívül ellenálló sövényfajtából egy 400
négyzetméteres labirintust alakít ki a társaság, melyet elsõsorban gyermekeknek
szánnak. A sövény 80–100 centiméter

ÁPRILIS 25., SZOMBAT

RE-FLEX SIKER

ÖNKÉNTESEK A RIDENSBEN

Nyíregyházát ismét méltóképpen
képviselte a RE-flex Moderntánc Stúdió
Budapesten, a XXIV. Országos Junior
Táncmûvészeti Fesztiválon. Rácz Erika
16 növendéke 4 kupát nyert, a legnépesebb moderntánc kategóriában.

A hét végén az ország különbözõ
részébõl érkezett, Raiffeisen Bank önkéntesei varázsolták színessé a nyíregyházi Ridens Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium udvarán található padokat, játékokat, palánkokat.

Bemutatókertet alakítottak ki a tavaly átadott nyíregyházi LEGO gyár udvarában. Az élõhely-megõrzési projekt
elsõ fázisában õsszel, az épület körül,
õshonos növényfajokkal telepítettek be
egy 26 hektáros területet, most pedig
egy 55 négyzetméteres felületen, ennek a kicsinyített mását alakították ki.

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársai dolgozták ki
azt a koncepciót, amely kivételes lehetõség az ipari fejlesztés és a természetvédelem szempontjainak összehangolására.
Ennek részeként tavaly õsszel a gyár külsõ
területén egyedülálló természetvédelmi
projektbe kezdtek: õshonos fajokkal telepítettek be egy 26 hektáros területet. A
kezdeményezés célja a térségben egykoron kiterjedt homoki erdõsztyepp egyedülálló, veszélyeztetett élõvilágának a megõrzése. A pusztai tölgyes ligetének kialakítására 11 fa és 11 cserjefaj mintegy 15
000 egyedét ültették ki. A projekt második
fázisában a gyár területén belül most egy
bemutatókertet alakítottak ki, ahol azt szeretnék megmutatni, hogy az ökopark hogyan fog kinézni néhány év múlva, amikor kifejlõdik.

FONTOS A KÖRNYEZET VÉDELME
Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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magasságú lesz, és néhány játékszabályt
is elhelyeznek majd a használatához. A
NYÍRVV jelenleg a talajcserét végzi, az
ültetést követõen a csodasövény 4-5 hét
alatt besûrûsödik, így a „zöld” játszóhelyet gyermeknapra szeretnék átadni a legkisebbeknek.

BEMUTATÓKERTET ALAKÍTOTT KI A LEGO

Szerzõ: Bruszel Dóra

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

vállára borulva elsírni bánatunkat. Megnyugtat és tanáccsal lát el, és még ha néha
butaságot csinálunk is, soha nem ítél el
minket, hisz a gyermekei vagyunk. Ha
betegség gyötör minket, ápol, virraszt az
ágyunk mellett, és a gyógyító húslevesei
csodákra képesek. Legyen ez a vasárnap
az Õ napjuk. Legyünk most mi azok, kik
ápoljuk, virággal a kézben, pirítóssal és
narancslével keltjük fel õket, hisz ez a nap
róluk szól. De ne feledkezzünk meg róluk akkor sem, ha már nem lehetnek velünk. Elég egy gondolat, egy perc az életünkbõl, hogy köszönetet mondjunk mindazért, amik lettünk, amit értünk tettek. Egy
szál virág, egy ölelés, egy kedves szó: Szeretlek Édesanyám!

Siket Lóránt, a LEGO MANUFACTURING Kft. kommunikációs konzultánsa

érdeklõdésünkre elmondta, napi szinten
érkeznek a Legóhoz iskolás és óvodás csoportok, akik szeretnék megnézni a gyárat.
– Azt szeretnénk, ha azt is látnák a gyerekek, tanulnának róla, hogy mennyire fontos a természetes élõhelyek megõrzése, a
környezet védelme, a fajok fenntartása –
ezért gondoltuk úgy, hogy a gyárbemutató túra részeként, ezt a programunkat is
közel hozzuk hozzájuk – hangsúlyozta.

FÖLD NAPJA A LEGÓBAN
A dán világcég fontosnak tartja az ipari
fejlesztés és a természetvédelem szempontjainak összehangolását, ezért is tartják meg már évek óta a Föld Napja rendezvényt, ami idén a nyíregyházi gyárban,
200 gyerek részvételével zajlott. Ezzel is
szerették volna felhívni a figyelmet arra,
hogy egy ipari cég felelõsséggel tartozik a
környezetéért.

A HÉT TÉMÁJA
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A GYEREKEK ÉS SZÜLEIK ÉRDEKÉNEK KÉPVISELETÉBEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta a Sója iskola ügyével kapcsolatos sajtótájékoztatón, hogy
az ítélet az önkormányzat szempontjából nagyon megnyugtató. A döntés a szülõk és a gyerekek érdekeit képviseli, az
egyház szakmai munkájával ugyanis elégedettek.

HIBÁS VOLT AZ ELÕZÕ VÁROSVEZETÉS
DÖNTÉSE
– A Kúria múlt heti döntése alátámasztotta, hogy az önkormányzat mindvégig jogszerûen cselekedett és ezen túlmenõen a gyerekek és szüleik valós érdekeit képviselte az ügyben –
fogalmazott a városvezetõ. A döntés egyben azt is jelenti, hogy
hibás volt az elõzõ városvezetés 2007. április 23-án meghozott döntése, amellyel megszüntette az akkori 13. sz. iskolát.
Ezzel a nyolc évvel ezelõtti döntéssel nemhogy megoldotta
volna a nehéz sorsú gyerekek problémáit, hanem egyszerûen
áttelepítette a város további hat iskolájába, megnehezítve
ezzel a szüleik és a pedagógusok helyzetét.

TÁMOGATANDÓ KEZDEMÉNYEZÉS
A HELYZET KEZELÉSÉRE
– 2010-ben, amikor a Görögkatolikus Egyház megkereste
az önkormányzatot, ezek a problémák már elmélyültek, valós igény mutatkozott a szülõk részérõl, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Ezért is tartottuk támogatandónak az egyház kezdeményezését. Így történt az iskolaépület átadása az
egyház részére, a kézenfekvõ helyben elérhetõ iskolaépület
biztosítása mellett egyetértettünk abban is, hogy az egyház a
pasztorációs munkája révén a helyi közösség számára is rendkívül hasznos tevékenységet fog ellátni, amelyet szintúgy
támogattunk a rendelkezésre álló eszközeinkkel.

ÖSSZHANGBAN AZ ALAPTÖRVÉNNYEL
Dr. Kovács Ferenc polgármester a Kúria ítéletének indoklásából is idézett: „A peres felek jogvitájának elbírálása során az Ebktv. jogellenes elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseit tehát annak céljával kell és az Alaptörvénnyel
összhangban kell értelmezni, feltételezve, hogy a józan
észnek és a közjónak megfelelõ, erkölcsös és gazdaságos
célt szolgálnak.”

MEGNYUGTATÓ DÖNTÉS
– Meggyõzõdésünk, hogy a Kúria döntése az egyetlen
helyes döntés volt, amely a gyermekek, a szüleik számára
is megnyugtató és megfelel a fenti követelményeknek, tehát a józan ész diktálta logikának, a közjónak megfelelõ,
erkölcsös és gazdaságos célt szolgál.
A jövõben is, mint eddig mindenben, támogatjuk az iskola mûködését, illetve a Görögkatolikus Egyház telepen
végzett tevékenységét. Együttmûködünk annak érdekében,
hogy az itt élõk magas színvonalú oktatást, ezzel valódi
esélyeket kapjanak.

MERÉSZ ÍTÉLET VOLT
Kocsis Fülöp metropolita, a fenntartó Görögkatolikus
Egyház nevében, a nyíregyházi városházán tartott sajtótájékoztatón így nyilatkozott:
– Egy merész ítéletet hozott a Kúria, amely a józan észnek és az életszerûségnek teljesen megfelel. Bíztunk az
igazságszolgáltatásban és a legfelsõkig elment az iskola
ügyében a fenntartó görögkatolikus egyházmegye, hogy
bebizonyítsa, nem szegregál a Huszár lakótelepi oktatási
intézmény. Az érsek üdvözölte, hogy a bíróság az egyház
eddigi munkájának adott igazat.

valamelyik másik, távolabb mûködõ intézménybe íratják,
hiszen a szabad iskolaválasztás joga megilleti õket is.
Z. Pintye Zsolt, Sipos Marianna
Fotó: Trifonov Éva

SZEM ELÕTT AZ ÉSSZERÛSÉG
Kocsis Fülöp bátor döntésnek nevezte a három bíró részérõl, hogy megváltoztatva a korábbi döntéseket, kimondta, hogy így is, meg úgy is lehet értelmezni egy-egy törvényt, de mindenképp az ésszerûséget kell szem elõtt tartani. Alaposan meg kell vizsgálni minden egyes helyzetet,
ahol szegregáció veszélye áll fenn, és minden módon meg
is kell azt szüntetni, de itt errõl szó sincs. – A Kúria világosabban értelmezte ezt a helyzetet, és kimondta, hogy az a
munka, az a felállás, ahogyan mi a Huszártelepen mûködtetjük az iskolát, az nagyon is jó – fogalmazott.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A VÁROSSAL
Kocsis Fülöp metropolita azt hangsúlyozta, hogy a Huszártelepen az egyház pasztorációs munkájával egyben folyó oktatási tevékenység azért lehet hatékony, mert a várossal együtt tudják végbe vinni. A Huszárteleprõl a gyermekek
egy része a város más iskoláiba jár, a város ezt támogatja.
Így egyáltalán nem igaz az a vád, hogy itt elkülönítenék a
gyermekeket, csupán lehetõséget biztosítanak arra, hogy aki
ott helyben, egyházi iskolába szeretné járatni a gyermekét,
az megtehesse. A helyzet is életszerû, hiszen nem mindenki
szeretné görög katolikus iskolába járatni a gyermekét.

INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK
Bár pontos számadat nincs, de arányában magasabb azok
száma, akik nem a lakótelepen, hanem más oktatási intézményben tanulnak. Hozzátette: ez a fontos tény, a tárgyalások során korábban elsikkadt, a bíróság és a jogvédõ szervezet is figyelmen kívül hagyta ezt a lényeges momentumot. –
Ez még azért is fontos – jegyezte meg –, mert a Görögkatolikus
Egyház és Nyíregyháza város is elkötelezett az integráció
iránt. Fontosnak tartotta elmondani: hogy erre az ítéletre való
hivatkozással senki nem szegregálhat, hiszen esetükben szó
sem volt a roma gyerekek elkülönítésérõl.

SZABAD ISKOLAVÁLASZTÁS
Mint a sajtótájékoztatón elhangzott: a huszártelepi iskolába jelenleg 60 gyerek jár. Szeptemberben mintegy 16
fõ iratkozott be az induló elsõ osztályba. A szülõk maguk
dönthettek, hogy gyerekeiket a közeli egyházi iskolába, vagy
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CSOKORBA KÖTVE A VÁROS
A napokban a középiskolás diákok búcsút intenek
az alma maternek. A ballagás minden tanuló életében
egy meghatározó esemény, amely egy fontos idõszakot zár le az életükben, az érettségivel pedig átélik az
elsõ igazi megmérettetést. Ezen a napon nagyon fontos számukra a ballagóviselet, a rokonok és barátok
számára pedig az, hogy a legkülönlegesebb virágcsokorral lepjék meg szerettüket. Utánajártunk, hogy mi
az idei trend a ballagók körében.

anyámék valami különlegeset szerettek volna készíttetni
számomra: 5 szál vörös rózsa mellé apró sós perecek voltak feltûzve a csokorra, amelynek a közepén egy kuktás
sapkás majom ült, kezében egy fakanállal. Azóta is, akárhányszor megpillantom a szekrényben, mosolyt csal az

ÖREG DIÁK NEM VÉN DIÁK
Dávid, a Sipkay Barna középiskola egykori tanulója elmondta, noha már három éve, hogy búcsút intett az alma
maternek, még mindig õrzi az akkor kapott ballagási csokrát.
– Õrzöm a ballagói csokrokat a szekrény tetején. Van
köztük mûvirág, és szárított rózsa is. Némelyik csokorban
van diplomatasapkás maci és hurkapálcikára tûzött focilabda is. Akkor még nem volt annyira felkapott a pénzcsokor, de így visszagondolva, jobban örülök ezeknek,
hisz azóta is megvannak, és õrzöm, amíg csak tudom.
Szabolcs egykoron a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola tanulója volt. Õ is hûen õrzi ballagási emlékeit.
– Lassan 8 éve, hogy õrzöm a ballagói csokromat, amit
a szüleimtõl kaptam. Mivel pék szakon végeztem, édes-
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Ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi
Tanácsa. A tagok a meghívott szakemberek tájékoztatóin megismerkedtek a könyvtár idõseknek szóló szolgáltatásaival, s a hulladékgazdálkodás változásaival is.
Csontosné Maleczki Ilona, a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár vezetõje arról tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a könyvtár egyik kiemelt feladata az idõskorúak
kiszolgálása. Éppen ezért a 70 év fölötti olvasóik ingyenesen iratkozhatnak be az intézménybe, a 70 év alatti nyugdíjasok pedig kedvezményesen, mindössze 700 forintért. A
tanácson szó esett a „Könyvet házhoz” szolgáltatásról is,
amely azoknak az idõskorúaknak nyújt segítséget, akik nem
tudnak elmenni a könyvtárba. Részükre az intézmény dolgozói 3 hetente olvasnivalót szállítanak házhoz.

Szerzõ: Hegedüs Zsanett, Keresztesi Szabina
A virágárusok szerint ma már nem divat a hatalmas csokor, ehelyett inkább pár szál virágot köttetnek egybe a
megrendelõk.
– A fiúknak általában egy szál zöld flamingós vagy
kálából álló csokrot kérnek, egyszerû és letisztázott színû
szalagokkal. A lányok esetében már az élénkebb színek
dominálnak. A rózsaszín flamingóból álló, vagy a szintén
pink orchideából összerakott csokrok a trendik – nyilatkozta Gizike, aki 40 éves virágkötészeti munkatapasztalattal a háta mögött igencsak elcsodálkozik a mai különleges kéréseken.
– Elõfordult már, hogy egy vevõ azzal a kéréssel fordult
hozzám, hogy a csokor orchidea közé tölcsér formában
hajtogassak és tûzzek be 5000 forintos bankjegyeket. Ma
már egyre többen kérnek ilyet, és nem lepõdnék meg azon
sem, ha pár év múlva már virág nem is kerülne a ballagói
csokrokba, csak pénz és plüssfigura – tette hozzá.

IDÕSÜGYI TANÁCS

arcomra. A különleges virágcsokrok mellett az is fontos,
hogy mit viseljenek a ballagó diákok. Noha az ajándékok
terén az évek múltával egyre több újdonság jelent meg, a
ballagói viselet még mindig örök. 2015-ben is hódít az
egyenblúz.
Nagy Edit, a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola egykori tanulója elmondta, náluk a végzõs lányok egyenblúzt, nyakkendõt
és térd hosszúságig érõ szoknyát viselnek – az utóbbinak
a szabását pedig már õk választhatták ki. Hasonló a trend
a Vasvári Pál Gimnáziumban is. A lányok matrózblúzt és
térd fölé érõ egyenszoknyát viselnek, a fiúk pedig közösen varrattattak öltönyt, inget és nyakkendõt maguknak –
errõl már Károly Fruzsina, végzõs diák beszélt.
Az idei ballagások a múlt héten elkezdõdtek a városban,
május negyedikén pedig már több száz leballagott diákért
fognak szurkolni a családtagok, hiszen kezdõdnek az elsõ
igazi nagy megmérettetések: az érettségi vizsgák.

KEDVES BALLAGÓ OSZTÁLYOK!

Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. ügyvezetõje tájékoztatásképpen elmondta:
A családi házas övezetekben, a szelektív hulladékgyûjtés
céljából, 240 literes gyûjtõket helyeznek ki (térítésmentesen). Az új törvények szerint lehetõség van az eddigi 120,
80 literes kukák mellett 60 literes edény választására a kommunális hulladék gyûjtésére. Ennek feltétele, hogy a háztartásban egy egyedülálló, kis nyugdíjjal rendelkezõ személy éljen. Bevezetésére 2015. július 1-jétõl kerülhet sor.

Várjuk a fotóitokat, rövid videótokat a ballagásról! Mindössze annyi a dolgotok, hogy a honlap@nyiregyhaza.hu címre elkülditek az osztályotok névsorát, a fotókat, vagy rövid
videofelvételeiteket és mi folyamatosan megjelentetjük a
nyiregyhaza.hu-n. Néhány már most is megtekinthetõ.

Az idõseket érintõ információkról folyamatosan olvashatnak a nyiregyhaza.hu weboldalon, a jobb sarokban található Idõskorúaknak címszó alatt.
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ÖRMÉNY KERESZTTEL A MEGBÉKÉLÉS MELLETT
Az 1915-ös örmény népirtás 100. évfordulója alkalmából a város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata
és az Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség a közelmúltban megemlékezést tartott Nyíregyházán, az
örökösföldi templom kertjében, ahol Kocsis Fülöp
hajdúdorogi metropolita vezetésével érseki liturgiát
tartottak, ezt követõen pedig megszentelték a keresztes követ.

– A szolgálat a lakosságot zavaró és a szubjektív biztonságérzetét hátrányosan befolyásoló jogsértések megelõzésére, megszüntetésére irányul – tájékoztatta lapunkat Fedor Rita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense. Hozzátette, a közterületi
szolgálat helyszíneinek tervezésekor figyelembe vették a
korábbi – ebbe a kategóriába tartozó – jogsértések elkövetési helyeit. Ennek megfelelõen a rendõrök és a polgárõrök a szolgálatuk ellátása során ellenõrzéseiket bizonyos
helyszínekre összpontosítják.
– A közrend és a közbiztonság fenntartását, a lakosság
szubjektív biztonságérzetének biztosítását, javítását jelentõs mértékben befolyásolja a város területén kiépített térfigyelõ kamerarendszer, de elengedhetetlen az egyenruhások közterületi jelenléte – tette hozzá.

Az Örmény Apostoli Egyház lembergi lelkésze az õsi
hagyományok szerint szentelte fel az örökösföldi
görögkatolikus templom kertjében felállított keresztet. Az
emlékmû a 100 évvel ezelõtt kezdõdött örmény népirtásra emlékeztet. 1915-ben Törökországban hatalomra jutó
ifjútörökök az örményeket tették felelõssé az Oroszországgal folytatott sikertelen háborúért. Az akkori kormány úgy
döntött, kitelepíti az országban élõ kétmilliós örmény kisebbséget. Az intézkedésekkel járó borzalmakban több
százezer örmény veszítette életét. Az Országos Örmény
Kisebbségi Önkormányzat két éve döntött arról, hogy azokon a településeken, ahol örmény önkormányzat mûködik, vagy ahol igénylik, oda örmény keresztet állítanak,
így emlékeznek a történtekre. 2015-ben az ország hat
városában állítanak örmény keresztes köveket.

– Ezek a kövek kétezer éve állnak Örményország területén, fönn a hegyekben. Ha ott megmaradtak, akkor remélhetõleg Magyarország területén is örökké hirdetni fogják az igét – mondta Avanasian Alex, az Országos Ör-

ÖSSZEFOGÁS
A VANDÁLOK ELLEN
A rendõrség és a polgárõrség májustól – a jelenlegi
tervek szerint szeptemberig – minden péntek éjszaka
megerõsített szolgálatot lát el Nyíregyháza területén.
Erre azért van szükség, mert a vandálok éves szinten
több mint 10 millió forint kárt okoznak a városnak.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

„SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT”

HÍREK

RONGÁLÁS AZ ALMA UTCAI JÁTSZÓTÉREN
mény Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A keresztes követ Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek szentelte meg, aki a
megbékélés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Örmény keresztet elõször az országban április 24-én,
Debrecenben állítottak a kisebbség tagjai és a szimpatizánsai. A nyíregyházi a második. Legközelebb Veszprémben
emlékeznek kõkereszt állításával az örmény népirtásra.

Két évvel ezelõtt állította fel a NYÍRVV Nonprofit Kft.
azt a háromtornyú játékvárat, melyet hétvégén vandálok
összefirkáltak. A másfél millió forint értékû játékot megpróbálják lemosni a szakemberek, ha nem sikerül, sajnos
újra kell festeni. Az elkövetõk még ne dõljenek hátra, hiszen a térfigyelõ kamerák felvételeit vizsgálják a szakemberek, amelyekbõl fény derülhet a kilétükre.
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KÖZGYÛLÉS

ÚJ SPORTKONCEPCIÓT FOGADTAK EL A KÖZGYÛLÉSEN
Elfogadták Nyíregyháza város 2020-ig tartó sportkoncepcióját, valamint újra életre hívták a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumot Nyíregyháza képviselõ-testületének legutóbbi ülésén, ahol két új intézményvezetõ
is bemutatkozott.

ÚJABB PÁLYÁZATOK
Nyíregyháza önkormányzata az elmúlt idõszakban hatékonyan hívta le és használta fel mind az uniós pályázati
programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által
kínált forráslehetõségeket. Jelenleg nyolc pályázata van a
megyeszékhelynek elbírálási szakaszban. Ezek között szerepel – többek között – kettõ olyan, mely az óvodai kapacitásbõvítést teheti majd lehetõvé Nyíregyházán.

A testületi ülés elõtt a Nyíregyháza város sportjáért Kovács „Bütyök” József díjat Moravszki Gyuláné röplabdaedzõ, a Móricz Zsigmond Általános Iskola pedagógusa
kapta az elmúlt évtizedekben végzett munkájának elismeréseként. A Nyíregyháza közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díjjal pedig Gabulya Pálné mandabokori polgárõrt
tüntették ki.

MEGÚJULÓ SPORTKONCEPCIÓ

NYÍREGYHÁZA SIKERES PÁLYÁZÓ

Az ülést megelõzõen a képviselõk átvehették a kötelezõ képzésen való részvételért kapott tanúsítványokat Galambos Ildikótól, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetõjétõl.
Új külsõs bizottsági tagot is választottak, a pénzügyi bizottságban lemondás miatt megüresedett helyre Simon
Csaba került.

Több mint 32 milliárd forint összegû fejlesztést valósít,
illetve valósított meg a nyíregyházi önkormányzat a 2007ben kezdõdött és idén záruló európai uniós pénzügyi támogatási ciklusban – hangzott el a közgyûlésen. A polgármester elmondta: tizennégy, összességében több mint
7 milliárd forint értékû projekt lezárás, pénzügyi elszámolás alatt van, továbbá tizenöt, együttesen 25,5 milliárd
forintnyi beruházás az év végéig fejezõdik be. Az elszámolás alatt lévõ projektek közül kiemelkedik a belváros
csaknem 2,5 milliárd forint összegû korszerûsítése és a
mûvelõdési központ 2,2 milliárdos átalakítása.

NEM KELL MEGMENTENI AZ APÁCZAIT
A napirendi pontok elõtt esett szó arról a hírrõl, miszerint az országban több fõiskolai gyakorló általános iskola
véleményezése indult el. A kérdés kapcsán Andó Károly
önkormányzati képviselõ, az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója azt mondta, úgy tudja, nem kötelezik õket a fenntartó változtatására. Ezt erõsítette meg felszólalásában dr.
Kovács Ferenc polgármester is, aki elmondta: a dr.
Palkovics Lászlóval, a felsõoktatásért felelõs államtitkárral való egyeztetésen kiderült, hogy pánikkeltésre ezzel
kapcsolatban semmi ok nincs, hiszen csupán vizsgálja az
illetékes szaktárca a gyakorló iskolák jövõjét. Ezt az indokolja, hogy óriási mértékben visszaesett a pedagógusképzésben részt vevõk száma. A városvezetõ nyomatékosította: az intézményt nem kell megmenteni, mûködni fog.

A GYAKORLÓSOK JOGOT GYAKOROLTAK
Több mint ezren vonultak fel kedden Nyíregyházán,
és közel háromszor annyian írták alá azt a petíciót, melyben a Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola jelenlegi fenntartási formáját kérik
megtartani. A szülõk és volt diákok ezzel szeretnék kifejezni véleményüket a jelenleg folyó minisztériumi felülvizsgálat kapcsán, amelyre azért került sor, mert kiderült, az Apáczaiban (az ország más 8, hasonló gyakorló
iskolájához hasonlóan) nem tudják évek óta teljesíteni a
gyakorló iskolai státuszhoz szükséges szakmai feltételeket, illetve a kevés pedagógusi pályára lépõ miatt nem
indokolt a városban két gyakorló iskolai státusz fenntartása. Annak ellenére, hogy a vizsgálat nem feltételezi a
státusz elvesztését, illetve az iskola egyik állami fenntartótól egy másikhoz kerülhetne csupán (KLIKK), és semmilyen módon nem merült fel az iskola bezárásának lehetõsége, az érintett szülõk és tanárok úgy vélik, egy ilyen
döntés hátrányosan érintené az iskolát, elveszíthetnék
jelentõs bérpótlékaikat és az eddigi viszonylagos autonómiájukat. A tiltakozó felvonulást megelõzõ sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az elmúlt tanévben, a
Nyíregyházi Fõiskola által fenntartott két gyakorló iskolában (Apáczai, Eötvös), mindössze 24 hallgató töltötte
pedagógiai gyakorlatát. Mindez felveti a kérdést, hogy a
jobb adottságokkal bíró Eötvös mellett szükséges-e egy
másik gyakorló iskolai státusz fenntartása a városban? A
szülõk és az egykori diákok petícióját dr. Jánosi Zoltán,
a Nyíregyházi Fõiskola rektora és dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ megbízottja vette át.
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A napirendek közt szerepelt Nyíregyháza 2015–2020 közötti sportkoncepciójának elfogadása. A város eddig érvényes stratégiáját 2011-ben fogadták el, azóta egyszer módosították. A közgyûlésen elhangzott: az elmúlt években
számos olyan további változás történt, mely napjainkra alapjaiban átformálta Nyíregyháza város sportéletét.
A 2015–2020 között érvényes sportkoncepció értelmében az önkormányzat a csapatsportágak közül a hazai
bajnoki és nemzetközi eredményesség alapján az élvonalban szereplõ férfi labdarúgó-, kosárlabda-, a nõi röplabda-, valamint az NB I/B-s férfi kézilabdacsapatot támogatja. Az egyéni sportágak közül az atlétika, az úszás, a
cselgáncs, az ökölvívás, a tájékozódási futás, a súlyemelés, valamint a kard- és tõrvívás részesül kiemelt támogatásban. Az önkormányzat kiemelten segíti továbbá a megváltozott képességekkel élõ sportolókat, így az ülõröplabdázókat és a kerekesszékes vívókat, illetve az utánpótlásnevelést, valamint a helyi szabadidõsportot. A város a mûködési támogatás mellett létesítmény-fenntartással is segíti a sportolókat, illetve támogatja a település óvodáinak,
általános, közép- és fõiskoláinak sportját. A közgyûlési frakciók vezetõi, így nyilatkoztak a napirenddel kapcsolatban:
Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):

ÁTLÁTHATÓ RENDSZER, EREDMÉNYEK
ALAPJÁN

ÚJ INTÉZMÉNYVEZETÕK
A közgyûlésen két nyíregyházi intézmény új vezetõjét is megnevezték. A Sóstói Múzeumfaluba dr. Páll István nyugdíjba vonulása kapcsán kiírt pályázat nyomán
dr. Szabó Saroltát bízták meg a vezetõi feladatok ellátásával 2016 áprilisáig. A Móricz Zsigmond Színház új
igazgatója Schlanger András lesz július elsejétõl, addig
mûvészeti vezetõként dolgozik a mandátumát kitöltõ
Tasnádi Csaba mellett. Schlanger András a közgyûlésen felszólalásában megköszönte a bizalmat és további támogatását kérte a képviselõ-testületnek, illetve Nyíregyháza közönségének:
– Az egyhangú támogatás óriási segítséget, bizalmat
jelent és erõt ad a további munkámhoz. A színháznak
is biztonságot ad, hogy a város támogatja az intézményt
a továbbiakban is. A legnagyobb segítség a színház számára az, ha Önök eljönnek oda és részt vesznek az
elõadásainkon, mert ez mégiscsak egy polgári intézmény, a szó társadalmi értelmében – emelte ki Schlanger
András.

ÚJRAÉLEDÕ KEF
A város Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumának létrehozásáról, valamint annak Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról is döntöttek. Korábban már
mûködött ilyen szervezet Nyíregyházán, fontossága
miatt hívják újra életre. Eddig közel 20 szervezet erõsítette meg vagy jelezte már csatlakozási szándékát, a
városatyák bíznak benne, hogy a számos, problémát
okozó területre jó hatással lesz a fórum.

– A nyíregyházi sportkoncepció alapja a tömegsport,
az utánpótlás-nevelés és a mozgásukban korlátozottak
sportolási lehetõségeinek bõvítése, valamint a versenysportok erõsítése. A rendelet célja, hogy ezen elveknek megfelelõen átlátható, megbízható és nyomon követhetõ legyen a finanszírozási rendszer. Ehhez az is hozzátartozik,
hogy a támogatásokat az eredmények függvényében biztosítjuk. Nyíregyháza egy fiatalos, sportos, kerékpáros,
„ovi-focis” város, ezt szeretnénk még tovább fejleszteni,
még több itt élõnek biztosítani a sportos életmód lehetõségét.
Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-DK-EGYÜTT-PM):

ELÕRELÉPÉSEK ÉS ELMARADÁSOK
– Látható az, hogy a sportcentrummá alakult Nyírsuli egyre több feladatot kap, éppen ezért érdemes újragondolni a
korábbi prioritásokat. A sportkoncepciónak két fontos üzenete mindenképpen van, az egyik az, hogy milyen módon
tud minõségi szabadidõsport-kínálatot nyújtani a város lakóinak, ebben történtek elõrelépések, ez vitathatatlan. Az
is tény, hogy a magánszféra az elmúlt idõszakban jelentõs
beruházásokat végzett annak érdekében, hogy a saját piaci
helyzetét erõsíteni tudja. Az viszont sajnálatos, hogy a város sportéletének minõségét és milyenségét, mindig abból
ítélik meg az emberek, hogy mit látnak az élsportból. Ebben azért jelentõs elmaradása van Nyíregyházának.
Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje:

TÁMOGATÁSRA ÉRDEMES
A sportkoncepciót csak támogatni tudjuk, mert nagyon
szép és tartalmas programok szerepelnek benne. Abban
pedig csak bízni tudunk, hogy ezek meg is valósulnak,
ugyanis már voltak ilyen elképzelések, gondolok a hajdani Volán pályára, annak megújítására, illetve a BUSZACSA
mellé elképzelt jégcsarnokra vonatkozóan is.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ELSÕKÉNT IDE JÖTT A NAGYKÖVET
Nyíregyházára látogatott kedden az
osztrák nagykövet. Ralph Scheide a városházán Jászai Menyhért alpolgármesterrel, valamint dr. Barabás László tiszteletbeli konzullal találkozott, majd több osztrák tulajdonban lévõ céget is felkeresett.
A diplomata a szabolcsi megyeszékhelyen
azt mondta, az orosz–ukrán konfliktus miatt fókuszba került az EU keleti határa.
Szorosabb együttmûködéssel – szerinte –
megoldást lehet találni a problémákra.
A nagykövet elmondta, a két ország között rendkívül élénk a gazdasági kapcsolat. Magyarországnak Ausztria a második
legfontosabb kereskedelmi partnere, és
Ausztriának is a hetedik legjelentõsebb
partnere Magyarország. Hozzáfûzte, több
ezerre tehetõ azoknak az osztrák vállalkozásoknak a száma, amelyeknek magyar
kapcsolatai vannak. A legnagyobb osztrák
kereskedõ, termelõ cégek, bankok közül
pedig legalább 300 fektetett be Magyarországon. Az osztrák befektetések értéke ennek köszönhetõen meghaladja a 9 milliárd
eurót. A nagykövet hozzáfûzte, az osztrák
vállalkozók az ország nyugati részét preferálják, de szerinte érdemes bemutatni nekik a keleti régiót is.
– Amit mi tenni tudunk, a nagykövetségen dolgozó kollégáim segítségével, hogy
ide – Magyarország keleti régióira – irányít-

juk az osztrák vállalkozások és potenciális
befektetõk figyelmét. Azonban hozzá kell
fûzni, mindezeknek a befektetõk szándékaival is egybe kell csengeniük – hangsúlyozta Ralph Scheide.

KELETEN NYÍREGYHÁZÁN KEZDETT
Nyíregyháza alpolgármestere egyetértett
azzal, hogy nagy lehetõségeket kínál az
osztrák tõkének Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye. Jászai Menyhért szerint ezért is fontos, hogy a három hónapja kinevezett nagykövet elsõ kelet-magyarországi útja Nyíregyházára vezetett.
– Úgy érzem, ez a látogatás érzékelteti
Nyíregyháza súlyát, és elismerése annak a
munkának, amit eddig végeztünk, és annak a potenciálnak, ami Nyíregyházában,
akár az osztrákok szemével is megvan –
mondta az alpolgármester.
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A HÉT TÉMÁJA

HELLÓ!

NEGYEDSZER IS
Ahoj, salut, hola, és még számos ország köszönésével, na meg persze a HELLÓ
NYÍREGYHÁZA-val indította ezer iskolás, az egész napos programkavalkádot
Nyíregyházán. A város és környezetének turisztikai szezonnyitó eseményén
a résztvevõket dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte. Az idén összesen 30 601 köszönést regisztráltak a színes programokkal teli nap végén.

VENDÉGEK IS
ÉRKEZTEK
A rendezvényt dr. Kovács Ferenc polgármester nyitotta meg, aki a napsütés, a virágok, a tavasz, a mosolygás és a nevetés napjának nevezte a Helló
Nyíregyházát. A városvezetõ köszöntötte Andrea

Turcanovát, Eperjes polgármesterét is, aki népes delegációval látogatott Nyíregyházára. A testvérváros vezetõje többek között a jó partneri viszony miatt tartotta
fontosnak, hogy részt vegyen Nyíregyháza áprilisi nagyrendezvényén. Andrea Turcanová azt mondta, itt lehetõségük nyílt a már meglévõ virágzó viszonyt ápolni és
továbbgondolni azt, milyen lehetõségei vannak még a
két településnek.

PROGRAMOK AZ EGÉSZ BELVÁROSBAN

1.

Színes programok nem csupán a városháza elõtti téren,
hanem a környezõ utcákban, tereken is várták az ide érkezõket. A „Kölyök utczában” kreatív gyermekfoglalkozások, ugrálóvár és népi játékok fogadták a kicsiket, akik a
köszönésekért kapott kuponokat válthatták élményekre.

2.

A felnõttek a „Tavasz utcza” vásári forgatagában múlathatták az idõt.

3.

A „Mûvész utcza” zenészei és képzõmûvészei különleges színfoltot vittek a rendezvény életébe.

4.
5.

Újdonság, hogy idén, a megújult Váci Mihály Kulturális
Központ elõtti téren szabadtéri zenés-táncos produkciókkal fogadták a civil szervezetek a Helló Nyíregyháza
résztvevõit a Civil Ház koordinálásával, és pódiumon
kívül is bemutatkoztak.

6.

A Kossuth téren a program látogatói megnézhették a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorának felvételét.

7.

A Helló Nyíregyháza idén a Piramis együttes koncertjével zárult, többezres közönség elõtt.
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KÖZLEKEDÉS

KÉT KERÉKEN, BIZTONSÁGOSAN
A jó idõ beköszöntével, egyre több kerékpáros jelenik meg Nyíregyháza utcáin. Naponta több százan döntenek úgy, hogy két kerékre pattannak, és így tekernek el az iskoláig, a munkahelyig, vagy éppen bevásárolni. Ilyenkor a közlekedési viszonyok is átrendezõdnek és másra kell odafigyelni, mint a téli idõszakban.

A kerékpárok kötelezõ tartozékainak hosszú listáját a
közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló rendelet határozza meg. Azonban a legfontosabb a megfelelõen mûködõ kormányberendezés, a két egymástól külön mûködõ hatásos fékberendezés és a megfelelõ kivilágítás.

Szerzõ: Bruszel Dóra
– A kétkerekû jármûvel közlekedõk egy baleset során
könnyebben megsérülhetnek, mint az autósok, hiszen õket
nem védi karosszéria, biztonsági öv vagy légzsák. Ezért
bár nem kötelezõ, de ajánlott a kerékpáros sisak viselése.
A statisztikai adatok alapján 2014. I. negyedévben 168
személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a megyében, melybõl 20 esetben okozott balesetet kerékpáros. 2015 hasonló idõszakában pedig 180 balesetbõl 20
biciklis volt okozó. Ezen kívül idén további 18 esetben
sérült meg kerékpáros más hibájából – tájékoztatta lapunkat Fülöp Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság õrnagya, szóvivõje. Azt tanácsolja,
mivel a közlekedés során a jármûvek sebességét gyakran
nehéz megbecsülni, a kanyarodást ennek tudatában kell
kerékpárral is végrehajtani. Ha nem biztos, hogy idõben
be tudja fejezni az adott manõvert, ajánlatos inkább megállni elõtte.

50 KILOMÉTER HOSSZÚ KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT
Tavaly év végére több mint 50 kilométernyire bõvült
a nyíregyházi kerékpárút-hálózat. A közel 600 millió
forintos beruházást az Európai Unió több mint 98 százalékban támogatta. Ennek eredményeként a város eddigi 43 kilométeres kerékpárútja 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 út kijelölése is megtörtént. Emellett a Tiszavasvári úton megépült egy 1,2
kilométeres kijelölt kerékpárforgalmi szakasz is. „Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak
fejlesztése” címû projekt részeként pedig idén megépülhet a jelenleg Kereszt utcáig meglévõ gyalog-kerékpárút folytatása a Vécsey közig, ezzel az Érkert is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe.

A rendõrség azt tanácsolja, hogy korlátozott látási viszonyok között a kerékpárt minél jobban világítsák ki folyamatosan mûködõ vagy villogó lámpákkal, és viseljenek fényvisszaverõ mellényt, illetve ilyen ruházatot.

TOLNI, ODAFIGYELNI, NEM TELEFONÁLNI
Arról pedig nem szabad megfeledkezni, hogy nemcsak
szabálytalan, de rendkívül balesetveszélyes is, ha a kerékpáros a gyalogos-átkelõhelyen nem tolja a biciklit, hanem áthajt. Kivétel, ha a kerékpárút átvezet a gyalogosátkelõhelyen, és ezt útburkolati jel is jelzi. Természetesen
ekkor is kellõ körültekintéssel kell áthajtani, hiszen nem
egy súlyos baleset történt a megyében, mert a kanyarodó
autós már csak késõn vette észre a járdáról nagy sebességgel a zebrára hajtó biciklist. Bordás Béla városgondnok felhívja a kerékpárosok figyelmét arra, hogy a balesetek elkerülése érdekében, kellõ óvatossággal és szabálykövetõen közlekedjenek. Ne feledjék, hogy sétálóövezetben a megengedett sebesség 10 km/h. Kéri a kerékpárosokat, hogy gondoskodjanak a kötelezõ felszereltség meglétérõl és ittasan ne is üljenek kétkerekûre, mi több, mobiltelefont se használjanak, mert az elvonhatja figyelmüket.

KÖTELEZÕ TARTOZÉKOK

DÍJAK

AZ ÉV EGYENRUHÁSAI
Nyíregyházi lett az év rendõre és az év tûzoltója is.
Fülöp Gergely, a megyei rendõr-fõkapitányság szóvivõje sajtó- és tömegkommunikációs kategóriában kapta
meg az elismerést, Toldi András nyíregyházi tûzoltóparancsnok pedig az év tûzoltója lett.
Szerzõ: Erdõs József
Tizenöt éve dolgozik sajtószóvivõként a megyei kapitányságon Fülöp Gergely. Arcát és nevét is jól ismerhetik
a médiából, rendszeresen számol be a rendõrséggel kapcsolatos történtekrõl is. Most ezt díjazták, a szóvivõ az év
rendõre lett sajtó- és tömegkommunikációs kategóriában.
– A megyében dolgozó körülbelül 3400 rendõr munkája kellett ahhoz, hogy ezt megkaphassam. Az õ eredményes munkájuk tette ezt lehetõvé, ha õk jól dolgoznak,
akkor nekem könynyû dolgom van. Közvetlen munkatársaimnak, Fedor Ritának, Fehérvári Mariettának és Gál Attilának is köszönetet mondanék, akikkel a kommunikációs területen együtt dolgozunk. Az õ munkájuk is vastagon
benne van ebben az elismerésben. De a családomnak is,
nem könnyû nekik elviselni azt az idõbeosztást, amivel
ez a munka jár – mondta el Fülöp Gergely, a megyei
rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje.

LENDÜLET ÉS MOTIVÁCIÓ
Nemcsak rendõr, tûzoltó is kapott elismerést. Toldi András százados, a nyíregyházi hivatásos tûzoltók parancsnoka is miniszteri elismerést kapott.
– Lendületet és motivációt ad egy ilyen elismerés. Vezetõim és én is úgy értelmeztem, hogy amit az elmúlt 15 évben
csináltam, az megállta a helyét, és az állományom is helytállt, illetve jó irányba halad – emelte ki Toldi András, a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltóság parancsnoka.
A Belügyminisztérium vezetõje Szent Flórián érdemjelet
adományozott Szepesi Gábor alezredesnek, a Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának vezetõjének a több évtizedes munkájáért.
– Nagyon meglepõdtem, egyáltalán nem számítottam erre
a kitüntetésre. Örülök neki, hogy a megyében engem is megtiszteltek ezzel az elismeréssel – mondta Szepesi Gábor.
A katasztrófavédelem állományából húszan részesültek elismerésben. A két nyíregyházi díjazott mellett soron
kívül tûzoltó ezredessé léptették elõ Schweglerné Erdõs
Tündét, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesét.

(részlet a KÖHÉM rendeletbõl)
A kerékpárt fel kell szerelni
a) könnyen kezelhetõ, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelõszerveinek mûködtetését,
b) két, egymástól függetlenül mûködtethetõ, száraz
és nedves idõben egyaránt hatásos fékszerkezettel,
amelyek közül az egyik az elsõ, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelzõ berendezéssel, amely csak csengõhangot adhat,
d) egy elõre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta idõben legalább 150 méter távolságról
látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta idõben
legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelzõ lámpával,
f) elöl egy fehér, hátul egy vagy két piros színû, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverõvel, és
g) legalább az elsõ keréken, legalább 2 darab, egy
átmérõ mentén elhelyezett borostyánsárga színû, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverõvel (küllõprizmával). A küllõprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverõ körgyûrû felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az
ENSZ-EGB 88. sz. elõírásának megfelelõ gumiabroncsokon.
A kerékpárokra vonatkozó KÖHÉM rendeletet a
nyiregyhaza.hu weboldalon teljes terjedelmében elolvashatják.
2015. ÁPRILIS 30.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

SZOMBATON MEGMUTATJÁK A LÁJKOLÓK, MIT TUDNAK
Az elsõ nyíregyházi tehetségkutató verseny döntõsei
május 9-én „berobbannak a köztudatba”. Tánc, zene,
ének, próza, szórakoztatás! – hangzik el naponta a Nyíregyházi Televízióban és a helyi rádiókban a programajánlat, mint az elkövetkezõ napok egyik jelentõs mûvészeti
eseményének beharangozója. A „LIKE – Te mit tudsz?”
döntõsei a Városnapok keretében lépnek a Váci Mihály
Kulturális Központ színpadára, jövõ héten szombaton, 11
órai kezdettel. Alábbi összeállításunkban közzétesszük a
finálé résztvevõinek névsorát, s a fõvédnök, a polgármester gondolatai mellett a zsûri eddigi tagjainak benyomásait is közöljük. Egy biztos: érdemes ott lenni május második szombatján a nézõtéren! (Késõbb a Nyíregyházi
Televízióban is újraélhetõ majd az élmény.)
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere,
a verseny kezdeményezõje, egyben fõvédnöke:

EZ IGAZÁN A MIÉNK

– Egy korábbi jótékonysági bál teremtette meg a forrását ennek a versenynek. A cél az volt, hogy a tehetséges
nyíregyházi fiatalok bemutatkozási lehetõséget kaphassanak, s nekem tetszett az ötlete ennek a megvalósítási formának. De még fontosabb az, hogy a résztvevõknek is,
hiszen nem várt létszámban jelentkeztek, ami szinte kötelez minket a folytatásra. Persze a mennyiség mellett a minõség is fontos, hiszen a közel 160 résztvevõ között igazi
tálentumok is vannak, ez is nagy értéke a versenynek.
– Miért volt erre szükség, hiszen az országos csatornákon számos hasonló adás fut?
– Mert ez más, és kifejezetten a nyíregyháziaknak
szól. Itt nincsenek kereskedelmi-üzleti szempontok, nem
a nézettség számít, hanem a tehetséges fiatalok bemutatkozási lehetõséghez jutása. Itt még a zsûri is más,
hiszen nem róluk szól a produkció, s nem arról, hogyan tudnák esetleg nem szimpatikus módon a jelentkezõket kritizálni. Ellenkezõleg: segítik õket! Ez igazán
a mi programunk, s úgy látom, mindenki így is érzi.
Orémusz Maja, a Bencs Villa vezetõje, magyartanár:

KOCKÁZATMENTESEN, FELKÉSZÜLTEN
– A verseny talán legnagyobb elõnye a nyíregyházi
diákság számára, hogy valós bemutatkozási lehetõséget
biztosít – kockázat nélkül. Sokan azért nem jelentkeznek országos sorozatokra, mert félnek a leszerepeléstõl.
Itt viszont családias környezetben, hazai pályán mutathatják meg a tehetségüket, így nagyobb a bátorságuk.
Az is látszik, hogy kiváló felkészítõ tanárok állnak mögöttük, érezni a produkciókon a kezük munkáját, amiért
nekik is jár a dicséret.

Tamás Attila, Artisjus-díjas zenetanár,
a Vikár zeneiskola vezetõje:

TÁLENTUMOK TALÁLKOZÓJA

– Az egész sorozatnak nem csak az az értelme, hogy
kiderüljön, ki mutatkozik az adott pillanatban és produkció alapján a legtehetségesebbnek. Legalább ilyen fontos,
hogy a sok, valóban tálentummal rendelkezõ fiatal találkozhatott, és napokat töltöttek együtt. Szakmai és emberi
kapcsolatok szövõdtek, megosztották egymással tapasztalataikat, aminek kiváló keretet adott a Like. S nem mellékesen hallgattak a zsûri tanácsaira is, ami talán elõrébb
vitte õket a pályán.
Kolláth Edit, táncpedagógus, igazgatóhelyettes:

A SZÜLÕK ÉS PEDAGÓGUSOK SIKERE IS
– Örülök, hogy a város ebben a formában is felkarolta a
tehetséggondozást. Mindez színpadi gyakorlatot ad a résztvevõknek, egyben a pódiummal szembeni alázatra és
együttmûködésre nevel. Láthatóan ragyogó pedagógusok
állnak a háttérben, és támogató szülõi háttér, ami nélkül
lehetetlen még a jelentkezésig is eljutni. Minden, a tehetséggondozásra szánt forint és perc sokszorosan megtérül
a gyermekek jövõjében. Lehetnek olyanok a döntõsök
közül, akikkel késõbb is találkozhatunk...

Kalapos Tamás, koreográfus, a T-Dance vezetõje:

VAN UTÁNPÓTLÁS

ZENE
13. Gáll Barnabás – trombitás (Eötvös József Gimnázium)
14. Borz-Alom – trombitás csapat (Schroff Szilárd, Sápi
Péter, Kóczon Kornél, Roth Elõd, Gaál Benedek, Gáll Barnabás)
15. Full Suckers – zenekar (Gyebróczki Máté, Hadobás
Dániel, Szurovcsják Ádám, Ebergényi Vilmos)

Nagy Ricsi, X-Faktor 4. helyezett:

TÁNC KATEGÓRIA

KIUGRÁSI ESÉLY

– Ez minden résztvevõnek egy jó lehetõség, hiszen sosem lehet tudni, hogy milyen szemek figyelik, kik ülnek a
nézõtéren vagy a tévéképernyõk elõtt. Így akár egy kitörési esély is lehet, hiszen meglehet, hogy valakit ennek
során fedeznek fel. Nagyon jó, hogy van ilyen Nyíregyházán, nekem is sokat segítettek korábban a hasonlók. S azt
látom, az ügyes fellépõk mögött kiváló felkészítõ tanárok
állnak, hála nekik is a munkájukért.

LÁJK-REFLEX
Légy magad, mert az (vissza)hat, mint a névmás,
Állj a színpadra, merj lenni, adni, hatni, tiéd a világ,
Jót és jól, nagy titok, adja fel mindig más,
Ki viszi át, ha nem mûveled azt, a saját csodád.
És azért is fontos az a Lájk, mert itt is vannak igazi tehetségek és kell a hely, ahol megmutathatják magukat
magunknak, és a kis világnak, hogy aztán kilépjenek a
nagyba... :) (U. I.: Aki megfejti, mely klasszikus költõktõl
vannak a kulcsszavak a „lájk-versben”, kap egy-egy virtuális lájkot.)
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1. Váradi Gusztáv (Ridens Szakképzõ Iskola)
2. Kiss Brigitta
3. Rostás Tünde
4. Balogh Rebeka
5. Márföldi Életke (Vasvári Pál Gimnázium)
6. Gõdér Dénes (Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium)
7. Gurbán Balázs (Bánki Donát Mûszaki Középiskola
és Kollégium): zongorán kísérik
8. Karamyan Karine (Vásárhelyi Pál Építõipari és
Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola)
9. Boda Izabella (Móricz Zsigmond Általános Iskola)
10. Hársfalvi Fanni (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
11. Tiszlavicz Mátyás (Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium)
12. The BMG (Bojtor Balázs, Szenes Máté, Sebestyén
Gergely) (Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium)

– Fontos, hogy helyi szinten is megmutathatják magukat a fiatalok, rég volt ilyen színvonalas alkalom Nyíregyházán. Nekem igazán nagy élmény, mert kiderült, sok
nyíregyházi tehetség van, akik „parlagon” hevertek, akikrõl nem tudtunk. Jó látni, hogy van utánpótlás minden
mûvészeti ágban! Csak ajánlani tudom a döntõt, egyben
mûvészeti gálamûsort minden nézõnek!

Nagy Zsuka, költõ, tanár:
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LIKE TEHETSÉGKUTATÓ DÖNTÕSÖK
ÉNEK-ZENE KATEGÓRIA
ÉNEK

1. Boombox tánccsoport (Y2K Tánciskola) – (Kelemen
Petra, Tõzsér Lili, Rontó Vanessza, Fonalka Marcell,
Szalanics Szabolcs, Kozma Dániel)
2. Glam Crew (Andó Dorottya, Gál Mária, Kovács Kinga, Támba Miklós, Zlota Roland) – Revolution
3. RE-flex Junior (RE-flex Moderntánc Stúdió) (Szabó
Dorina, Kopacz Jázmin, Gunyecz Anna, Kohut Zsanett,
Tóth Panna, Herman Fanni, Kóbory Kamilla, Kiss Hanna)
– Ami összetartozik
4. Juhász Kata–Gyõri Márta (Nyíregyházi Mûvészeti
Szakközépiskola) – Érzelmek viharában
5. Dócs Eszter Alexandra–Mile Dávid (Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola) – XY
6. Szabó Réka (Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola) – Lelkiismeret
7. Szabó Steffi (Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola) – Úton
8. Márföldi Bea (Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola) – Babatündér
9. Princess Balett (Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola) (Márföldi Bea, Rácz Andrea, Haller Dorisz, Mészáros Petra, Bogár Edina) – Bolondos Macskák
10. Princess Balett (Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola) – Vihar
11. Oszlánszki Patrik – Free Dance Alapfokú Mûvészeti
Iskola

PRÓZA/VERS KATEGÓRIA
1. Nagy Dávid (Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium)
2. Incze Ákos (Vasvári Pál Gimnázium)
3. Ladács Fanni (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium)
4. Kovács Gergely (Krúdy Gyula Gimnázium)
5. Kiss Eszter (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium)
AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Tarczy Gyula

KÖZLEMÉNYEK

SZÜLETÉSNAPI PARTI
A 7 ÉVES KORZÓBAN
Idén ünnepli hetedik születésnapját a Korzó Bevásárlóközpont Nyíregyházán. Május
9-én (szombaton) egész napos programokkal várják az érdeklõdõket. Délelõtt 10 órától a Burattinó Bábszínház szórakoztatja majd a kicsiket a 2. emeleti színpadon, de a
fejlesztõ játszóház is nyitva áll majd a gyerekek elõtt 10.00–18.00 óráig, az „A” épület földszintjén. Lesz játék, sorsolás és divatbemutató is, valamint a Korzó téri nagyszínpadon neves elõadók lépnek majd fel. 15.10-tõl A Dal verseny legjobbjai közé
került New Level Empire-t, 16.20-tól pedig a ’90-es évek diszkókirálynõjét, Zoltán Erikát hallgathatják meg. Az est fénypontja a Csík Zenekar lesz (19.00 órától lépnek fel),
akik egy jó hangulatú koncerttel zárják majd a napot. A rendezvényen minden program
ingyenes. (x)

HIRDETÉS

FELHÍVÁS
Az „Aranykapu”
Népmûvészeti Egyesület zsûrizési lehetõséget
biztosít azok számára,
akik a népmûvészet valamely ágában tevékenykednek. Az érdeklõdõk számára a Népmûvészeti Egyesület Információs Központja ad
tájékoztatást, telefon:
42/786-141.
Zsûrizés: 2015. június 2-án, Nyíregyházán.
Elõzetes bejelentkezés:
május 1-jéig.

Forrás: csikband.hu/KincsesGy

INSPIRÁCIÓK
A Bessenyei Irodalmi és Mûvelõdési
Társaság a közelmúltban tartotta meg hagyományos György-napi összejövetelét
a megyeháza Bessenyei-nagytermében.
Az ünnepi koszorúzást követõen dr.
Nagy Éva, a társaság elnöke köszöntötte a résztvevõket, majd dr. Bánszki István alapító és örökös elnök Friss porszemek a Himaláján címû kötetét nyújtotta át a társaság tagjainak. Hangsúlyozta, a kötetet elsõsorban szellemi inspirációnak szánja a társaság tagjainak,
hogy a továbbiakban is eredményesen
tudják folytatni tevékenységüket. Részletek: nyiregyhaza.hu

DOBOGÓSOK
A VASVÁRISOK
A Fény Nemzetközi Éve kapcsán az
MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága pályázatot írt ki Hajdú-Bihar, Jász-NagykunSzolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskolásai számára. A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium csapata
(Atardolu Cantürk Marcell, Poór Ádám és
Sajtos Patrik) II. helyezést ért el. Felkészítõ tanáruk: Zámboriné Laskai Ildikó.
A diákok az erkölcsi és szakmai elismerés mellett 150 000 forint pénzjutalomban is részesültek. Részletek:
nyiregyhaza.hu

SIKERES SZEREPLÉS AZ OTDK-N
A XXXII. OTDK-ra a Nyíregyházi
Fõiskola 56 hallgatója nevezett be,
akik nyolc szekcióban mutatták be pályamunkáikat – tájékoztatta lapunkat
Dobróné dr. Tóth Márta, az Intézményi Tudományos Diákköri Tanács elnöke.
Az összesített eredmények szerint az
intézmény hallgatói öt szekcióban is jeleskedtek, s kilenc helyezést szereztek,
valamint négy különdíjat hoztak el az ország húsz különbözõ helyszínén – köztük

egy határon túli egyetemen – megrendezett rangos versenyrõl. A Mûvészeti és Mûvészettudományi, valamint a Testnevelés és
Sporttudományi Szekcióban indult nyíregyházi fõiskolásokat nyolc esetben is díjazták a bírálók. A tudományos diákköri mozgalom a magyar felsõoktatás legszélesebb
bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. Az intézmény ezért is
büszke az elért eredményekre, melyekhez
ezúton is gratulálnak a hallgatóknak és témavezetõiknek.

2015. ÁPRILIS 30.
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ÉRDEKESSÉGEK

OKTATÁS

SZÜLETÉSNAPI KIÁLLÍTÁSSAL ÜNNEPELT AZ ALTAMIRA
Fennállásának 15. évfordulóján születésnapi kiállításra invitálta a nagyközönséget az Altamira Grafikai Stúdió. A tárlatot már csak a hét végén láthatják ugyan a
Váci Mihály Kulturális Központ aulájában, de nem is gondolják, hányszor találkoznak a munkájukkal naponta.
Szerzõ: Sipos Marianna
Képzelték volna, hogy ebben a pillanatban is egy Altamira Grafikai Stúdió szellemi terméket tartanak a kezükben? A Nyíregyházi Napló arculatát is a Simon Tibor vezette csapat álmodta meg. De az újságban több grafikát is
találhatnak tõlük. A Nyíregyháza emblémát, valamennyi,
a Város-Kép Kft.-hez tartozó médium logóját. Legyen az a
Nyíregyházi Televízió, vagy éppen a nyiregyhaza.hu
weblap, mind-mind Altamira dizájn. De sorolhatnám még
az önkormányzati intézmények jelképeit, a nagyrendezvények plakátjait az alkotásaik sorában, és ekkor még nem
tekintettem ki a gazdasági szférára, ahol számos cég, vállalat arculata fûzõdik a nevükhöz. Lehet, hogy az Önök
falán is éppen egy olyan falinaptár lóg, melyet ez a maroknyi csapat álmodott meg. Mondhatják, hogy nem nagy
dolog ez az informatika világában. De nem volt ez ám
mindig így. A 15 évvel ezelõtti induláskor még grafittal
készültek a tervek, ma viszont már a ceruza is digitális.
A születésnap alkalmából nyílt tárlaton Simon Tibor a
kezdetekrõl is beszélt. Elmondta: – Óriási változáson ment

keresztül a szakma, ugyanúgy, ahogy a kommunikációs
szakmák nagy többsége.

TUSTÓL A DIGICERUZÁIG
Amikor elkezdtem ezt a szakmát a 90-es években, a
számítógépes technológiát még úgy emlegették, mint a
jövõt, a nyomdai elõkészítést még fotózták, mi, grafikusok a színrebontásokat kézzel, tussal, pauszpapírra készítettük, aztán a kétezres évek elején kezdtek a munkafázisok átkerülni a számítógépekre, ma pedig már a ceruzánk
is digitális.

A jövõrõl szólva az ügyvezetõ elmondta: „vidéki” gazdasági társaságként elsõsorban a helyi piacot próbáljuk

széleskörûen kiszolgálni. Nemcsak a reklám- és alkalmazott grafika az, amivel foglalkozunk, hanem a vizuális
kommunikáció egyéb ágait is próbáljuk magunkénak tudni, így készítünk weboldalakat, reklámfilmeket, kis trükkökkel, a magunk módján, nagy odafigyeléssel.
Simon Tibor büszkén mondta, hogy örömmel vesz részt
abban a nagy munkában, melyet Nyíregyháza önkormányzatával közösen végeznek a város turisztikai arculatának
kiépítésében. Ez a napokban ért be, hiszen egy neves városmarketing pályázaton második helyezést sikerült elérni a szíves Nyíregyháza logókkal.

SOKARCÚ NYÍREGYHÁZA
A kiállítás ünnepélyes megnyitóján dr. Ulrich Attila,
Nyíregyháza alpolgármestere mondott köszöntõt. Véleménye szerint az Altamira Grafikai Stúdió munkái megmutatják, hogy milyen sokoldalú Nyíregyháza.
– A stúdió munkáiban megjelenik a város sokféle arca,
a kiállításon látható tablókon is más-más lehetõséget mutat meg Nyíregyházáról, de nem csak a turisztika területén. Itt vannak a cégek, amelyek Nyíregyházán adnak
munkát, termelnek és fizetnek adót, s ez még színesebbé
teszi a város arculatát.
Az Altamira tárlatát dr. Szepessy Béla grafikusmûvész,
a Nyíregyházi Fõiskola Vizuális Kultúra Intézetének tanszékvezetõje nyitotta meg.

FONTOS AZ IDEGEN NYELV ROMA SZAKKOLLÉGIUM KISFILM A VÁRAKOZÓKNAK
A Nyíregyházi Fõiskolán a közelmúltban tartották
meg az idegen nyelvi tananyagfejlesztéssel és távoktatással kapcsolatos európai uniós pályázat zárókonferenciáját.
Befejezõdött az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Nyíregyházi Fõiskolán. Az intézmény egy európai
uniós pályázat részeként 51 idegen nyelvi (angol, német,
orosz és francia) tananyagot fejlesztett, amelynek több mint
fele interaktív, de emellett új kurzusokat is indítottak. A
fejlesztés két éve kezdõdött. Nagyné dr. Schmelczer Erika, az Idegen Nyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ vezetõje, a projekt szakmai vezetõje elmondta, az új rendszer kidolgozására azért volt szükség, mivel az elmúlt
években háttérbe szorult az idegen nyelvi oktatás a felsõoktatásban.

30 hónap alatt 43 hallgatónak segített az Evangélikus Roma Szakkollégium közel 200 millió forintos uniós támogatású projektje.
Az Evangélikus Roma Szakkollégium uniós támogatottságú projektje három modul köré szervezõdött. Középpontjában a cigány–magyar identitás erõsítése állt, de szerepet kapott az egészséges társadalmi integráció és a keresztény magatartási normák megismertetése is. A projektzáró konferencián Langerné Victor Katalin, az EMMI helyettes államtitkára mondott köszöntõt. Hangsúlyozta,
ezeknek a fiataloknak nem kell bizonygatni szegénységüket, hiszen a kormányzat is arra törekszik, a támogatások
ne a helyzetük bizonygatásáról szóljanak, hanem az elkötelezettségrõl.
A projekt 30 hónapja alatt 43 hallgató kapcsolódott be
a képzésbe, közel 65 százalékuk vállaltan roma származású. A lemorzsolódás elenyészõ volt, négy hallgató jutott el a mesterképzésig. Ketten köztársasági ösztöndíjasok, többen bekapcsolódtak a diákköri munkába, öt hallgató pedig külföldi tapasztalatokat is szerzett.

TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

Az új kurzusok indítása, valamint az idegen nyelvi tananyagok fejlesztése mellett 50 munkaerõ-piaci szereplõvel is megállapodást kötött a Nyíregyházi Fõiskola – errõl
már dr. Nagy Bertalan projektmenedzser beszélt. Hozzátette, a fejlesztés ezeknek a cégeknek is hasznos lehet.
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Laborczi Géza, az ERSZK igazgatótanácsának elnöke a
program céljairól elmondta, a szakkollégiumban tanulókat olyan élethelyzetbe kell hozni mind tanulmányi, mind
szocializációs szempontból, hogy az iskola végeztével
alkalmasak legyenek megállni helyüket a munkaerõpiacon.
A konferencián elhangzott, a kormányzat folytatni kívánja a hátrányos helyzetû fiatalokat segítõ programok támogatását.

Május közepétõl a Jósa András Oktatókórház SzülészetNõgyógyászati Osztály rendelõinél a várakozók, egy belsõ televíziós csatornán egészségügyi tájékoztató filmeket
és szórakoztató programokat is nézhetnek. Ennek célja,
hogy a betegeknek egyre több információjuk legyen hiteles forrásból az egészségi állapotukról, a betegségek megelõzésérõl. Ezek az információk pedig megkönnyíthetik
és irányítottabbá tehetik, segíthetik a beteg és az orvos
együttmûködését, valamint a gyógyulási folyamatot.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

HÉTSZÁZ EMBEREN SEGÍTETTEK A MOTOROSOK A MAGYAR KARD NAPJA ELÉ
Konvojban érkeztek a motorosok vasárnap a Sóstói
Múzeumfaluba. A skanzenben már nyolcadik alkalommal várták véradásra a kétkerekûek szerelmeseit. A
nap végére kiderült: 221-en adtak vért, ezzel pedig
700 emberen segítettek, három esetben pedig a levett
vért egyenesen mûtéthez szállították.
Nyíregyházáról, a megye településeirõl, Debrecenbõl,
Budapestrõl és még a határon túlról is érkeztek motorosok
a skanzenbe, hogy részt vegyenek a már hagyománnyá
vált motoros véradáson. A karitatív akcióval egybekötött
szórakoztató nap célja az volt, hogy felhívják a figyelmet
a véradás fontosságára.
– Ettõl fontosabb dolgot nem látok – mondta Szász Károly, a nyíregyházi Óriáskerék Motoros Egyesület elnöke.
– Az embereknek szükségük van a segítségre, a motorosok összegyûlnek és vért adnak, és egy-egy ilyen alkalommal több száz emberen tudunk segíteni. Ez óriási dolog. A motoros egyesületnek orvos tagja is van, aki munkája során is tapasztalja a véradás fontosságát.

FONTOS A VÉRELLÁTÁS
– A vérellátás biztosítása nagyon fontos feladat nemcsak
a balesetek sérültjei, hanem egyéb betegségekben szenvedõk mûtéti ellátása miatt is – mondta dr. Péterfai Dávid sürgõsségi és mentõorvos szakorvos. – Az, hogy itt szervezett
formában tudjuk ösztönözni a motorosokat egy nemes cél
érdekében, remek lehetõség és óriási ajándék azoknak,
akiknek ez lehetõséget ad például az életben maradásra. A
Sóstói Múzeumfaluban megrendezett motoros véradó napon a résztvevõket kulturális programok is várták.

„Nem irom pennával,
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök hiremet.”
– olvashatjuk a költõ és hadvezér Zrínyi Miklósnak a Vitéz hadnagy kéziratában fennmaradt egyik versében. A hont
védõ végvári vitéz, majd a magyar huszár elképzelhetetlen a
hûséges társai, a szélnél sebesebben száguldó ló és egy jó
szablya nélkül. Az ívelt pengéjû, a honfoglalók félelmetes
fegyverét idézõ szablya, a magyar lovas katona kezében vált
igazi nemzeti fegyverré. Ott villogott a kuruc szabadsághõs,
majd az 1848-as magyar huszár kezében, rettegett híre lett
1914 nyarán, a nagy lovasrohamokban, Sztojanovnál, RavaRuszkánál, Bucsacsnál, melyek után szerte Galíciában „vörös ördögökként” emlegették a kozákok a magyar huszárt,
köztük a nyíregyházi huszárokat. A magyar kard dicsõségének hanyatlásakor, a gépi háború korában is még megvillant
régi dicsõsége, 1941. augusztus 15-én Mihajlovkánál a nyíregyházi Hadik-huszárok fergeteges lovasrohammal törték
meg a védekezõ orosz csapatok ellenállását.
De nemcsak a harcterek fegyvere a kard, hanem a világhírû magyar vívósporté is. Vitéz Rády József huszárezredes,
a nyíregyházi Hadik-huszárezred 1934–1936 közötti parancsnoka, az 1920-as évek legnagyobb vívóinak egyike
volt, a párbajtõrvívás meghonosításában úttörõ szerepet
játszott. Tizenkétszeres magyar bajnok, két olimpián a magyar kardcsapat tagja. 1924-ben Párizsban az ezüstérmes
kardcsapat, 1928-ban Amszterdamban az olimpiai bajnok
kardcsapat és az 5. helyezett tõrcsapat tagja volt. A liègi
Európa-bajnokságon 1930-ban az aranyérmet nyert kardcsapat, 1931-ben Bécsben az ezüstérmes tõrcsapat tagja.
Visszavonulása után a Magyar Vívószövetség vezetõje lett.
Másik hírességünk az a Béldy Alajos altábornagy, aki tulajdonképpen megálmodta a Magyar Királyi Toldi Miklós
Honvéd Sporttanár és Vívómesterképzõ Intézetet, a magyar
vívósport fellegvárát. Õ 1936-1937-ben állt a nyíregyházi
huszárezred élén, majd 1940. december végéig a szintén
nyíregyházi parancsnokságú lovasdandárt vezette. Azután
vette át a fent említett iskola parancsnokságát. Kiemelkedõ
sportember, a vívás mellett országos úszóbajnok is volt. Mi,
nyíregyháziak, büszkék lehetünk, hogy a Magyar Kard
Napján ilyen kiválóságokra, nagy hõstettekre emlékezhetünk.
Bene János, múzeumigazgató

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
MÁJUS 1-JÉN
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
2015. május 1-jén a hulladékszállítás a megszokott
járatrend szerint történik.
A Hulladékudvarok, valamint a Regionális
Hulladékkezelô Üzem május 1-jén zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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TELEKOM VIVICITTÁ – FUTÁS A BELVÁROSBAN
Több százan gyülekeztek már a rajt elõtt szombaton a Kossuth téren, hogy részt vegyenek a Telekom
Vivicittá Városvédõ Futás nyíregyházi állomásán. A rajt
elõtt számos kiegészítõ programmal várták a szervezõk a futókat, volt közös bemelegítés, de ki lehetett
próbálni a legújabb eszközöket is az Okosdigitális játszótéren. Pontban 11 órakor aztán elrajtolt a mezõny,
és a szabolcsi megyeszékhely legszebb részein teljesítették a futók a 3 kilométeres távot. A legjobbak tíz
percen belül értek célba, de volt, aki inkább a kocogást vagy a sétát választotta.
– Több mint 1200 nevezés érkezett, és jó volt látni,
ahogy a rajtnál elindult a tömeg. Tegnap a Helló Nyíregyháza kapcsán volt tele a Kossuth tér, most a futóverseny
vonzott ide tömegeket. Szeretnénk a jövõben is olyan eseményeket szervezni, amelyek népszerûek lehetnek a város lakóinak és az ide érkezõknek is. A Telekommal már
most is jó kapcsolatot ápolunk, amit ez a verseny is tovább erõsít. – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Az indulók között számos élsportoló is volt,
így a Fatum-Nyíregyháza röplabdásai és a Marso-NYKK
kosarasai is teljesítették a távot.
– Számunkra fontos Nyíregyháza, hiszen a kormányzat
és a Magyar Telekom a várossal együttmûködve átfogó
fejlesztési programot indított el a településen. A Telekom
a nagy volumenû szélessávú hálózati fejlesztés mellett
nagy hangsúlyt fektet a digitális írástudás fejlesztésére is.
A mai rendezvény jó alkalom arra, hogy megismertessük
a lakókkal a legújabb eszközeinket, mindezt kötetlen formában, jó hangulatban. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan

A Fatum-Nyíregyháza röplabdásai is teljesítették a távot
részt vettek az eseményen – mondta Pfeff Dániel, a
Telekom kelet-magyarországi régióvezetõje.
A mintegy két percig tartó rajt után nem kellett sokáig
várni a gyõztesre, a kenyai Henry Kemboi 9:20 perc alatt
teljesítette a távot, egy másodperccel ért be honfitársa, Justus

A PUSKÁS OTTHONÁBAN A SZPARI
A Puskás Akadémia otthonában lép pályára szombaton
a Nyíregyháza Spartacus. Van miért visszavágni, a PAFC

ugyanis õsszel mindhárom pontot elvitte a Városi Stadionból. Akkor Tischler Patrik góljával 1–0-ra gyõzött a vendég együttes, mely jelenleg a kilencedik helyen áll a bajnokságban, 32 pontot szerezve.
A kiesés réme nem fenyegeti a hétvégi házigazdát, mint
ahogy gyõzelem esetén a Szpari is bebiztosíthatja helyét
az élvonalban.
A Nyíregyháza eddig tavasszal mindössze kétszer kapott ki, és olyan élcsapatokkal szemben szerzett pontot,
mint a Ferencváros vagy az MTK, az elmúlt három
meccsén pedig nem talált legyõzõre. Bosnjak Predrag eltiltása lejárt, így három meccs kihagyás után a védõre is
számíthat a szakmai stáb, Fodor Ferenc viszont a hét elején kisebb sérüléssel bajlódott, õ az MTK elleni mérkõzésen kapott egy rúgást a lábára. Igor Zofcák nem léphetett
pályára a fõvárosiak ellen, mivel belázasodott a találkozó
elõtt, így õ is hagyott ki tréningeket a héten.
A Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus találkozót
a Nyíregyházi TV vasárnap 18 órától felvételrõl közvetíti.

AEROBIK ARANYAK
Nyíregyházát 3 általános iskolából 10 csapat képviselte a 2015. április 25-én megrendezett Diákolimpia
Döntõ aerobikversenyén. A mezõny 202 csapata estébe nyúlóan mutatta be folyamatosan gyakorlatait. Kiemelkedõ eredménnyel a nyíregyháziaknak 5 arany-,
1 ezüst-, 1 bronzérem mellett 1 negyedik és 2 ötödik
helyet sikerült szerezniük. A nyíregyházi aerobikversenyzõk a közelmúltban több nagy sikert is arattak,
a Magyar Kupában is az élmezõnyben végeztek. Legutóbb a Helló Nyíregyházán is felléptek a Kossuth téren. (Produkciójuk megnézhetõ a nyiregyhaza.hu
weboldalon.)
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 3., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés
közvetítése
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SPORTPROGRAM
Május 1., péntek 13.00 FILO Csarnok (Lapály utca),
Szpari szurkolói majális, kispályás labdarúgótorna
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Kipchirchir Kiprono elõtt. A leggyorsabb magyar futó a harmadikként célba érkezõ Török Sándor lett. A hölgyek versenyében Kácser Zita gyõzött a kenyai Agnes Chebet és
Garai Graciána elõtt. A leggyorsabb telekomos dolgozók
díját Siposné Szabó Ildikó és Zsigmond Áron érdemelte ki.

CSODA
Mindössze néhány hétre van szüksége az embernek
születése után ahhoz, hogy felmerüljön benne a vágy.
Vágy az elérhetetlen, a csodálatosnak hitt dolgok után.
Kezdetben lehet ez egy ágy fölött himbálózó plüssmackó, vagy egy fényes CD, mely misztikus külsejével mint
egy erõs mágnes vonzza a kisgyerek tekintetét. Aztán
ahogy fejlõdünk, elõbb kúszva, majd totyogva, de egyre több olyan dolgot érhetünk el, ami korábban oly távolinak tûnt. A földrõl nyújtózkodva elérjük a varázsdoboz kapcsolóját, mely telis-tele van kifogyhatatlan
mesékkel, és nem is értjük, a felnõttek miért nem azt
nézik, amikor sokkal érdekesebb mint a hírek, melyekben folyamatosan lelõnek vagy megvernek valakit.
Pedig valami felnõttkorban is megmarad a vágyból,
a mesék iránti szeretetbõl. Szívesen hallgatjuk azokat a
történeteket, ahol a szegény legény szerencsét próbál
egy tehetségkutató mûsorban és továbbjut, egy hányatott sorsú kiskutya szeretõ gazdára talál, vagy egy esélytelennek kikiáltott sportoló legyõzi a favoritot. A sport
talán a leggyakoribb helye a hétköznapi csodáknak,
amikor Dávid legyõzheti a filiszteust, amikor egy mármár elveszettnek hitt meccs az utolsó pillanatban mégis sikerrel ér véget.
Nem panaszkodhatunk, az elmúlt idõszakban több
nagy csodát is átélhettünk. Helebrandt Máté egy komoly influenza után jutott ki az olimpiára, Pekár László
a 93. percben lõtt gyõztes gólt Gyõrben a Szpari mezében, néhány napja pedig a magyar jégkorong válogatott vitt véghez egy olyan dolgot, melyre senki nem számított. Amikor a lengyelek ellen az utolsó másodpercekben csúszott a korong az üres kapu felé, majd áthaladt a gólvonalon, végképp eldöntve a mérkõzés sorsát, ki tudja hány meg hány magyar ember ugrott talpra
a tévé képernyõje elõtt. Ez az az érzés, melyre vágyunk,
ami miatt szeretjük a sportot.
A sportban ugyanis bármi megtörténhet. És nem csak
nagy csodákra, nem csak VB-re vagy olimpiára való
kijutásra kell gondolni. Számomra most az is csoda,
hogy valaki a Vivicittán tíz percen belül lefutja a 3 kilométert. De ahogy egyik ismerõsöm mondta, neki már
az is nagy dolog, hogy egyben lefutotta a távot, néhány
hónapja erre még gondolni sem mert. Számára ez jelentette most a csodát, a sport csodáját...
Dankó László

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 2-án 11.00 óra:
Mesedélelõtt, 16.00 óra: Medve és a szegény ember. Árnyjátékos illusztrációval a mese után kézmûves foglalkozást tartanak. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
A Reuma klub soron következõ rendezvényét május 4-én
14.00 órától tartja. Az interaktív beszélgetés témája: A gyógynövények szerepe a mindennapokban. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

NYTV 30: MAJÁLISTÓL
MROZEKIG
Vajon milyen lehetett egy forgatást megszervezni egy
kevés technikai eszközzel bíró televízióban a ’80-as években? És mégis: hogyan lehetett a kor színvonalának megfelelõ, ma is nézhetõ, hiánypótló mûsorokat készíteni?
Ezekre is választ ad a ma már Budapesten élõ Haskó
József, aki kezdetben szerkesztõ-riporterként dolgozott
a most 30 éves Nyíregyházi Televízió indulásakor, majd
hat évig stúdióvezetõként irányította az itt folyó munkát.
Egyebek mellett kapcsolunk a néhai, MTV-s Ablak mûsor keretében egy hajdani, nyíregyházi Majálisra is...
Szombati mûsorunk második részében Horváth Tamás,
egyik volt operatõr kollégánk nyilatkozik, akinek megnézhetik a Filmmûvészeti Fõiskolai vizsgamunkáját is,
azaz a Mrozek: Károly címû mûvébõl készült tévéjátékot. Vetítések: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

PROGRAMOK

Idõsek Akadémiája 2015. Május 5-én 14.00 órától Õseink történelme. Nyíregyháza kialakulásának korai eseményei.
Elõadó: dr. Németh Péter muzeológus, igazgató, emeritus.
Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.
A Bencs Villa programjai: május 3-án 16.00 óra: Attila
nagyfejedelemtõl napjaink szakralitásáig – Pap Gábor mûvészettörténész elõadása. 5-én 17.00 óra: Mándoki Halász
Zsóka, AKIOSZ Aranyecset és Nívódíjas festõmûvész Üzenet
a szülõföldnek c. tárlatmegnyitója. Információ: 42/402-004,
30/252-0666.
A Megyei Gyermekkönyvhónap rendezvényei: május 6án 11.00: Amíg az expedícióból újságcikk lesz. Elõadás és
közönségtalálkozó az Állatvilág magazin fõszerkesztõjével,
Kovács Zsolttal. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme. Bõvebben és továbbiak: www.mzsk.hu.
Jógatanfolyam. A Napfény Életmód és Közmûvelõdési
Egyesület a jógát szeretõ hölgyeket és urakat várja az április
29-én indult Jógatanfolyamra, amely 10 alkalomból áll, szerdánként 17.30-tól a Herman Ottó utcán lévõ jógateremben.
A vezetõ: dr. Margittay Tamás.
Könyvbemutató. Makk Károly Szeretni kell címû könyvének bemutatója május 8-án 18.00 órától a MÛvész Stúdióban.
A Felvidék 1947 Egyesület szokásos évi megemlékezését
tartja május 9-én 9.00 órakor a városháza falán elhelyezett
emléktáblánál, majd 11.00 órakor az Északi temetõben található síremléknél (megközelíthetõ a Korányi F. utcai bejárat
felõl).
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan
várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.

„SZÉPKORÚAK” OLIMPIÁJA
KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. május 4., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Mussó László (12. önkormányzati kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78.
sz. szavazókör (Semmelweis u. páratlan oldala, az
Orosi út és a Keleti M. utcák által határolt terület).
Idõpont: 2015. május 4., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.
Idõpont: 2015. május 4., 18.00 óra.
Helyszín: Általános Iskola, Kistelekiszõlõ, Koszorú u. 10.
Képviselõ úr fogadóórájával egy idõpontban
Kistelekiszõlõ körzeti megbízottja is várja a lakosság
észrevételeit, bejelentéseit.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 2., szombat 19.00 Szibériai csárdás, E. Kovács
bérlet, Nagyszínpad
Május 4., hétfõ 19.00 Szibériai csárdás, Móricz bérlet,
Nagyszínpad
Május 5., kedd 10.00 Sicc, Óz bérlet, MÛvész Stúdió
Május 6., szerda 10.00 Sicc, Pán Péter bérlet, MÛvész
Stúdió
Május 8., péntek 18.00 Makk Károly: Szeretni kell –
könyvbemutató, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

A II. „Szépkorúak” Nyíregyházi Olimpiáját május 21én 9.00 órától rendezik meg a Városi Stadionban, Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. szervezésében. Nevezési határidõ: május
15. Részletek a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

FALUVÉGI MAJÁLIS...
...a Sóstói Múzeumfaluban május 1-jén 10.00 és 17.00
óra között. Május elseje õsi hagyományokkal bíró tavaszünnep, s mint jeles nap, nem hiányozhat a Sóstói Múzeumfalu rendezvényeinek sorából. 2015-ben a látogatókkal közösen forgatják vissza az idõ kerekét, hogy hamisítatlan népi mulatozástól reggeltõl estig hangos legyen
falujuk minden szeglete!
A hangsúlyt folklórelemekkel színesített programkínálatra helyezik majd! A Jánkmajtisi portára 11.00 órától
érkeznek a májusfaállítók: a Kismargaréta és a Margaréta Táncegyüttes tagjai. Sokszínû elõadásukat követõen a
századforduló népi építészetével 11.30-tól, illetve az
Árpád-kori faluval 15.30-tól ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk, rendhagyó tárlatvezetések keretében.
13.00 órától a Szivárvány Bábszínház magát Csizmás
Kandúrt bújtatja paraván mögé, míg 14.00 órától a Tai
Qi SE Miló Team formagyakorlatokat és küzdelembemutatót hoz a faluközpontba. Májusi (nép)zenés barangolásra pedig Olajos Gábor és Lahocsinszky Ágnes 15.00
órától hívja az érdeklõdõket!
A kilátogatókat várja még mesterségbemutató, nagyvásár és vidámpark, kézmûves foglalkozások, gasztroés játszóudvar, életképek a néprajzi faluban, illetve lovaglás és szekerezés a középkori faluban!
Nyíregyházán több helyszínen tartanak majálisi programokat, részletesen a nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhatnak.
2015. ÁPRILIS 30.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„HA AZ IDÕ KEDVEZ,
HOLNAP A MAJÁLIS MEGLESZ”
E szavakkal és dobszóval hívogatták az
elemi iskolások majálisaikra az érdeklõdõket. Városunkban nagy hagyománya volt a
diákmajálisoknak, amelyek megtartásául
szinte az egész május hónapot igénybe vették. 1891-ben, a népiskolák majálisán „mosolygós képe volt a napnak, a tengernyi
gyermek, tanítóik vezetése alatt, zászló sokasággal fölfegyverkezve és hangos cigányzene mellett kivonult a Sóstóra, hogy egy
kedélyes napot töltsön el mulatva és mulattatva”. Külön eseményszámba mentek az
Evangélikus Fõgimnázium majálisai! A tanulók a tanári kar vezetésével, zászlóval és
zeneszóval vonultak ki Sóstóra. Délben
közebéd volt, délutánra pedig már fogatokon megérkeztek a szülõk és a táncra vágyó kisasszonyok is, akik hajnalig ropták
táncukat párjaikkal Benczy Gyula muzsikájára. 1900-ban húszperces tûzijáték is
gyönyörködtette a közönséget. 1915-ben,
a háború borzalmai miatt azért kesereg a
cikkíró, mert „talán soha nem lesz többé
majális, népünnepély, tánc, vígság, s minden ház kapuja elõtt a halál angyala fog õrt
állani”. Szerencsére nem így történt, mert
1921-ben újra a nagy közös majálisok
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Vietórisz József:

Sóstó
Szeretem az erdõt,
A nyírségi erdõt
Dalos madarával;
Szeretem a rétet,
A szabolcsi rétet
Tarka virágával.
Hazánk drágagyöngye
Ott is, hol göröngye
Csupa homokhordás;
Sóstónk dombok alján,
Mint egy fiatal lány,
Csupa erõforrás.
Ide hív üdülni
S munkára hevülni
E szent föld, ez áldott:
Életadó keblén
Mintha átölelném
Az egész világot.
Minden enyém itten,
Amit a jó Isten
Kedvében teremtett;
Én érzem legjobban,
Ami benne dobban:
A teremtõ lelket.

megszervezése mellett döntöttek. A népiskolák tanulói a meghatározott rend szerint,
felekezetre való különbség nélkül, közösen vonultak ki Sóstóra. A szegénysorsú
gyermekek a Szeréna-laknál ebédet kaptak és ugyanitt ingyenesen táncolhattak. A
cukrásznál fagylaltot, süteményt és jeges
kávét vásárolhattak, míg a víztoronynál, a
Svájci-lak keleti oldalán és a Szeréna-laknál ivóvizet vételezhettek. A diákokon kívül szerveztek még sóstói majálist a gazdakör, az ipartestület vagy egy-egy szakma képviselõi is.
Az 1942. évi majálison a Kossuth Gimnázium tanulóinak jelenlétében egy tölgyfából készített, zöld-fehér színben pompázó emléktáblát lepleztek le a Blaha-domb
mögötti tisztáson. A táblára Vietórisz József Sóstó címû versét faragták. Sajnos a
tábla késõbb eltûnt.
1962-ben Sóstó egyik utcáját Majális utcának nevezték el. Az utca annak a szikesnek a közelében található, ahol ezek a diákörömünnepek, nevezetes találkozók, mulatságok kimozdították az embereket a hétköznapok szürkeségébõl.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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