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KÖRFORGALMI REND
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TESZTÜZEMMÓD.
Nyíregyházán tesztelnek
egy új fejlesztésû hulladékaprító gépet. A
berendezés habosított
mûanyag feldolgozására
és újrahasznosításának
elõkészítésére alkalmas.
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AZ ÉV FÁJA
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EGYÜTTMÛKÖDÉS.
Területi együttmûködést
segítõ programok a
Nyíregyházi járás
területén címmel
indított programot a
nyíregyházi önkormányzat.
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TEHETSÉGKUTATÓ

IRÁNY EURÓPA!
A Fatum-Nyíregyháza nõi
röplabdacsapat hõsies
küzdelemben szerezte
meg az ötödik helyet az
élvonalban. Ezzel õsszel
nemzetközi kupában
indulhatnak!

PERMETEZÉS
A Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit
Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy május 18-án a
platánokat, május 20-án pedig a vörös levelû faállományt
permetezik Nyíregyházán. A védekezés célja a gombák
és rovarkártevõk által okozott betegségek megelõzése. A
megelõzéshez szükséges anyagokat a Tréner Kft. légporlasztásos permetezõgéppel juttatja a fákra, a védekezést
méhkímélõ technológiával a késõ esti és éjszakai órákban végzik. Az alkalmazott növényvédõ szerek emberre
és melegvérû állatokra nem jelentenek veszélyt. Köszönjük a lakosság türelmét és megértését!

Váci Mihály klasszikus versének címét átalakítva mindannyian vallhatjuk, nem csak a
költõ, hogy ez a gyönyörû, szerethetõ város a miénk, s közösen alakítjuk sorsát. Hála
és köszönet újratelepítõ õseinknek, akik két és fél évszázada nem hagyták parlagon, s
a térképrõl eltûnni Nyíregyházát. Erre is emlékeztünk három napon át az elmúlt hétvégén több helyszínen: fesztivállal, kiállításokkal, hangversenyekkel – több ezer érdeklõdõvel, egyben megünnepelve két testvérvárosunkkal kötött szerzõdésünk jubileumait. (Részletek a 8-9. oldalon.)

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Fotó: Trifonov Éva
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SZÍNVONALASABB ONKOLÓGIAI ELLÁTÁS
Elkészült a Jósa András Oktatókórház új Onkológiai
Tömbje, melyet nemrégiben Nyíregyháza polgármestere és az Országos Onkológiai Intézet fõigazgatója
is megtekintett.
Évente 1000–1200 új beteget látnak el a nyíregyházi
Jósa András Oktatókórház Onkológiai Centrumában a
mintegy 400 visszatérõ, folyamatos kezelésben részesülõ
páciens mellett. Ezért is jelentõs mérföldkõ a hazai egészségügy történetében, hogy az új részlegben minden feltétel adott lesz a 21. századi színvonalú betegellátáshoz.
– A kormányzat terve szerint prioritást kap az onkológia. Le lehet szorítani a kivizsgálást 2-3 hétre, és a daganatok kb. 80–90 százalékának az ellátása most már itt
helyben, a létezõ legmagasabb szinten lehetséges –
mondta dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgató fõorvosa.

Az új CT szimulátor pontosabb diagnózist biztosít, a két
új lineáris gyorsító tervezõrendszere, a sugárzásmérõ berendezések és a testüreg besugárzásához használatos eszközök
pedig pontosabb, az élõ szöveteket jobban kímélõ és kevesebb mellékhatásokkal járó kezeléseket tesznek lehetõvé.
– Az új mûszerparkkal meg tudunk felelni azoknak a
feltételeknek, amelyek miatt ez a beruházás létrejött. A
meglévõ tapasztalatainkat most szeretnénk még inkább
kiterjeszteni – mondta dr. Adorján Gusztáv, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.
Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette: az 1,8 milliárd forintos beruházás óriási jelentõségû.
– Nagy eredménynek tartom, mert a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett a daganatos megbetegedések
fordulnak elõ a leggyakrabban. Az új beruházás eredményeként Nyíregyházán biztosított lett a legmagasabb színvonalú betegellátás.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Kásler Miklós, az
Országos Onkológiai Intézet fõigazgató fõorvosa, dr.
Adorján Gusztáv, a Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház fõigazgatója, valamint Erfán József
osztályvezetõ fõorvos megtekintette az új létesítményt

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK

KITÜNTETÉS

ASZFALTOZTAK

A Rendõrség Napja alkalmából részesített elismerésben 69 dolgozót Farkas
József dandártábornok, a megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje. A munkatársak mellett, Bordás Béla polgárõr munkáját a Balesetmegelõzési Bizottság jutalmazta.

Rendbe hozták a kátyús útfelületet
Nyíregyháza belvárosában, a Nyírvízpalota–Államkincstár közös udvarán. Az
önkormányzat területén az udvar egy részét felmarták és az útfelület nagy részét
aszfaltozták, a garázsbejárókat pedig zúzott kõvel terítették és hengerelték.

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 8., PÉNTEK

FLASHMOB

EGY NAP A TERMÉSZETÉRT

Drogellenes flashmobot rendeztek az
Országzászló téren a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanulói és tanárai. A drogellenes
program keretében 350-en alkották meg
a NO DROG feliratot, majd tánccal hívták fel a figyelmet a veszélyeire.

A Madarak és Fák Napja alkalmából
természettel kapcsolatos elõadások, bemutatók és kézmûves foglalkozások
várták az érdeklõdõket a Tuzson János
Botanikus Kertben. Már hagyomány,
hogy minden évben egy napot a növényeknek és az állatoknak szentelnek.

MÁJUS 8., PÉNTEK

MÁJUS 9., SZOMBAT

FUSS A FÉNYBEN

BESSENYEIRE EMLÉKEZTEK

A KÖZ-PONT Ifjúsági Egyesület, valamint a megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat immáron 6. alkalommal
szervezte meg a Fuss a fényben! Sport
és Családi Napját Nyíregyházán, a Benczúr téren, ahol együtt sportolhatott fogyatékkal élõ és egészséges gyerek is.

A Bessenyei Irodalmi és Mûvelõdési
Társaság 28 év óta koszorúzással emlékezik arra, hogy 1899. május 9-én felavatták Bessenyei György szobrát Nyíregyházán, a megyeháza elõtti parkban. A szobor, mely a települési értéktár része, 1928ban került a mai Bessenyei térre.

SZJA-BEVALLÁS: AKÁR HATIG
Május 20. a 2014. évi személyijövedelemadó-bevallások benyújtásának határideje; a közelgõ határidõre, valamint
a várható ügyfélforgalomra tekintettel a
bevallások beadásának elõsegítésére a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bevallás
utolsó hetében hosszított nyitva tartással áll az adózók rendelkezésére.
Az Észak-alföldi régióban, mindhárom
megye központi NAV ügyfélszolgálatain,
így Nyíregyházán is, május 13-ától május
20-áig munkanapokon mindennap 8.00
órától 18.00 óráig, május 15-én – pénteken – 8.00 órától 16.00 óráig biztosítanak
lehetõséget a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására, bankkártyás befizetésre, ügyfélkapunyitásra, csekk kiadására és
tájékoztatásra.

KÖRFORGALMI REND SZERINT
A Szarvas utca–Arany János utca–Kígyó utca keresztezõdésében már életbe lépett a körforgalmi rend, bár a 30
méter átmérõjû körforgalom belsõ építményét még most alakítják ki. A beruházás része a „Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak
fejlesztése” címû projektnek, amely
mintegy 395 millió forintos támogatásban részesült, és ehhez az önkormányzat további 43 milliós önerõ támogatást nyert. Ezzel több évtizedes problémát old meg az önkormányzat.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Móré Gusztáv mûszaki ellenõr arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy már elkészültek az Arany János utcai utak és járdák, valamint a Szarvas utcai járdák és a
kerékpárút továbbvezetésének szegélyezése és alaprétegezése. A közmûkiváltások
mindenütt megtörténtek.

ÉPÜL A BELSÕ KÖR
Most épül a körforgalom belsõ köre, és
már bevezették a végleges körforgalmi rendet. Két hét múlva kezdik az Arany János
és a Szarvas utca aszfaltozását, addig szintbe helyezik az aknákat. Ezzel párhuzamoMÁJUS 9., SZOMBAT

MÁJUS 13., SZERDA

KORZÓ SZÜLETÉSNAP

ADOMÁNY

Nagyszabású partival ünnepelte hetedik születésnapját a Korzó Bevásárlóközpont. A kicsiket a Burattinó Bábszínház szórakoztatta, délután pedig a ’90es évek diszkókirálynõje, Zoltán Erika
lépett színpadra, majd este a Csík zenekar vonzott tömegeket a belvárosba.

Összesen 700 ezer forint értékû adományt kapott a Kelet-magyarországi
Speciális Mentõ Egyesület. A mentéshez
szükséges eszközök az Országos Egyesület a Mosolyért jóvoltából érkezett
Nyíregyházára. A sisakok és fejlámpák
fõként az éjszakai mentésnél segítenek.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A hosszított nyitva tartási idõben (május 13-án 8.00 órától 14.00 óráig, május
14-én 12.00 órától 18.00 óráig, május 15én 11.00 órától 16.00 óráig, május 19-én
12.00 órától 18.00 óráig és május 20-án
8.00 órától 14.00 óráig) kizárólag bevallás átvételére, csekkigénylésre, bankkártyás befizetésre, tájékoztatási tevékenységre és ügyfélkapunyitásra lesz lehetõségük
az adózóknak.
– Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy
a sorban állás elkerülése érdekében változatlanul lehetõség van a bevallás elektronikus úton való kitöltésére és ügyfélkapun keresztül való elküldésére, továbbá
postai úton is továbbítható az szja-bevallás az adóhatóság részére – kaptuk a tájékoztatást Magyar Norbert sajtóreferenstõl.

san már aszfaltozzák a járdát a Szarvas utcán, és a napokban megkezdik az Arany
János utcán is.

CSÖKKEN A BALESETVESZÉLY
Az új beruházást a városrész lakói is
megelégedéssel fogadták. Bagoly Ferencné
szerint nagy szükség volt már az utak és a
járdák felújítására. A körforgalom építését
pedig azért helyesli, mert korábban sok
baleset történt itt, az új forgalmi renddel
ezek is megelõzhetõk lesznek. A körforgalom és a kapcsolódó útszakaszok építése tehát jó ütemben halad, a beruházással
a tervek szerint június közepére készülnek
el. Addig forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az arra közlekedõknek.

SZEMÉTHEGY AZ OLÁH-RÉTEN
Két tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai az Oláh-réti természetvédelmi területrõl. A szemét
jelentõs részét egy mezõgazdasági vállalkozás boríthatta le a védett területen, mert a hulladék között nagy
mennyiségû fóliát, uborkahálót és öntözõcsöveket találtak.
Kérik a Városlakókat, amennyiben
hasonló szabálytalan hulladéklerakókat találnak, a helyszín pontos megjelölésével jelezzék írásban a kozterulet@nyirvv.hu e-mail címen vagy a
Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. sz. levelezési címen.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NÕHET A HULLADÉK-ÚJRAHASZNOSÍTÁS ARÁNYA
ezért is jó lehetõség, hogy ide került a korszerû berendezés –
mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Ez
a tesztidõszak akár a késõbbi gépvásárlás lehetõségét is megteremti, az az együttmûködésünk során konkretizálódik, hogy
milyen feltételekkel, hogyan érdemes ebbe az irányba elmozdulni. De az egy év arra is jó, hogy kiderüljön, hogyan
tudnánk ennek a gépnek a kapacitását jól kihasználni.
A tesztelések során mért hulladékmennyiség és a gép
hatékonyságának felmérése után a berendezést ki tudják
ajánlani a hulladéktermelõknek is, amelyek a gép használatával jelentõsen csökkenthetik szállítási költségeiket.

Nyíregyházán tesztelnek egy új, magyar fejlesztésû
hulladékaprító gépet. A berendezés csomagoló- és szigetelõanyagként használt habosított mûanyag hulladék feldolgozására és újrahasznosításának elõkészítésére alkalmas. A gépet polgármesteri helyszíni szemle keretében mutatták be a Nyíregyházi Hulladékkezelõ Központ szelektív hulladékválogató csarnokában.
A szabolcsi megyeszékhelyen mûködik az ország legnagyobb hulladéktelepe, a Nyíregyházi Hulladékkezelõ
Központba érkezõ háztartási és ipari hulladékoknak (évente több mint 120 ezer tonna) a 47 százalékát már újra-

hasznosítják. A város önkormányzata, mint a TÉRSÉGI
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa kötött együttmûködési megállapodást a budapesti
COM-RON Steel Mérnöki és Fémipari Zrt.-vel, amely a
hulladékgazdálkodás minden szegmenséhez készít újrahasznosító berendezéseket.

A hulladékkezelõ gépeket fejlesztõ cég a jelentõs hulladékmennyiség, és a város környezettudatossága miatt választotta Nyíregyházát arra, hogy kipróbálja az új gépet.
– Ennek a gépnek a mûködtetésével a térségben is lehetõség nyílik arra, hogy a polisztirolhulladékot is hasznosítsuk, elõkezeljük – mondta Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetõje. – Ez
a gép aprítja és tömöríti a hulladékanyagot, így egy olyan
elõkezelt hulladékot kapunk, amelynek a fajlagos szállítási
költsége a korábbihoz képest jelentõsen csökken, az összeaprított nikecellt betonba keverve szigetelõanyagként, illetve térelemek készítéséhez hasznosítható újra.
A hulladékaprító és -feldolgozó berendezést Nyíregyháza polgármestere is megnézte, és ki is próbálta, hogyan
mûködik. A gép kapacitását a tesztidõszak alatt mérik fel
a szakemberek, az elsõ mérések azt mutatják, hogy óránként másfél köbméter habosított mûanyagot képes feldolgozni. 12 hónapig tesztelik a berendezést városunkban.
– Nyíregyházán kiemelt cél a szelektív hulladék gyûjtése és
újrafeldolgozása, melynek mennyiségét fokozni szeretnénk,

ÚJ BURKOLAT
A végéhez közelednek a Búza téri piac szabadtéri
felületének burkolási munkálatai. A piac fejlesztésének ez a harmadik üteme, hiszen a munkálatok még
2013-ban kezdõdtek a csarnok épületének felújításával. A 2550 négyzetméteres vásártér 23 és fél millió
forintból válik még korszerûbbé. A térkövezéssel már
végeztek a munkások, jelenleg az utómunkálatokon
dolgoznak. Május végén az árusok visszaköltözhetnek ideiglenes helyeikrõl és birtokukba vehetik a felújított, befedett és térkövezett szabadtéri területet.

SZÉPÜLÕ SÉTÁNY A KÉSZÜLÕ GYÓGYSZÁRNYHOZ
Június végéig megszûnik az átjárás Sóstógyógyfürdõn, a strand bejárata melletti parkoló és az Aquarius
Élményfürdõ bejárata közötti sétányon. A Sóstó fejlesztését célzó pályázat keretében, a földfelszín alatt
lévõ szennyvízcsatornát is felújítják.
– Sóstón, a Berenát utca felõl gyalogosan vagy kerékpárral érkezõk elõszeretettel használták a strand kerítése mellett lévõ sétányt ahhoz, hogy eljussanak Sóstó szívébe. Ezen
az úton azonban egy ideig nem tudnak majd közlekedni,
hiszen a Sóstó fejlesztését célzó, 2,1 milliárd forintos projekt részeként, az itt futó közmûvezeték is megújul, és a
munkák végeztével maga a sétány is, mely akadálymentes
térburkolatot kap, valamint utcabútorok is szegélyezik majd.
De megváltozik a terület arculata azzal is, hogy az ott lévõ
kereskedelmi egységek is teraszokat alakítanak majd ki. S
ezt a területet is térfigyelõ kamerák pásztázzák majd, az
erre járók biztonságérzetének javítása érdekében – kaptuk
a tájékoztatást dr. Podlovics Roland projektvezetõtõl.

JÓL HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS
A projektvezetõ arról is beszámolt lapunknak, hogy ennek a projektnek a részeként, jó ütemben halad a gyógyá-

szati részleg építése is, amelyet az arra járók is láthatnak.
Az épületen belül befejezõ belsõ szakipari munkák folynak, zajlanak a medencék és a padlók burkolási munkálatai, dolgoznak a belsõ dizájn és az álmennyezet kialakításán, valamint ezzel párhuzamosan készülnek a
sóbarlang, a gõzkabinok, a masszázshelyiségek. Dr.
Podlovics Roland arra is kitért, hogy az új Gyógyászati
Centrumba, a pályázat keretében, teljesen új eszközök és
berendezések érkeznek, majd a Fürdõházban mûködõ
valamennyi egészségügyi szolgáltatás átkerül az új épületbe. Az építési munkálatok befejezése a hónap végére
várható, ezt követõen kerül sor a Fürdõházban mûködõ
gyógyászat áttelepítésére.

ÉLMÉNY ÉS ESTI ÚSZÁS
Bár grandiózus munkák zajlanak a fürdõk környékén, a
szolgáltatás mégis zavartalanul mûködik – tudtuk meg. A
decembertõl megszokott nyitvatartási rend szerint tudják
használni a fürdõzni vágyók az élményfürdõ kínálta lehetõségeket. A csúszdák, a hullámmedence, a gyermek- és
termálvilág mindennap várja a fürdõlátogatókat. De a sportolni vágyók is elõvehetik az úszósapkát, hiszen kétheti

karbantartást követõen, immár fedetlenül várja az ötvenméteres versenyuszoda a fürdõzõket, melyet az élményfürdõ bejárata felõl lehet megközelíteni. Dr. Podlovics
Roland arról is tájékoztatott, hogy a nyitvatartási idõ vége
elõtt másfél órával, kedvezményes úszójegy váltására is
van lehetõsége a sportolni vágyóknak. De már azoknak
sem kell sokáig várni, akik a Parkfürdõben szeretnének
pancsolni, hiszen május 30-ától a strand is várja a vizek
szerelmeseit.

2015. MÁJUS 15.
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MOZGALMAS NAPOK AZ ÁLLATPARKBAN
Kocsányos tölggyel gazdagodott a tanösvény a Nyíregyházi Állatparkban, amely az év fáit mutatja be a
látogatóknak. De az állatgyûjtemény is szaporodott
nemrégiben amellett, hogy az Indonéz nagykövetség,
Millenárison rendezett jótékonysági vásárának kedvezményezettje is az állatkertünk lett.
Tovább bõvül az Év fája fasor a Nyíregyházi Állatpark
tanösvényén. Az állatkert és a Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. a hagyományokhoz hûen, 2015-ben is közösen ültette el az Év fájának megválasztott fafaj egy fiatal példányát. A facsemetét a Nyírerdõ Zrt. ajánlotta fel. Az Év fája
cím ez évi birtokosa a méltán nagy jelentõséggel bíró kocsányos tölgy (Quercus robur) lett. A mozgalommal az
Országos Erdészeti Egyesület a hazai erdõk õshonos, akár
kevésbé ismert fafajaira kívánja felhívni a figyelmet. A fajismertetõ táblán, szokás szerint az Év madarának megválasztott búbos bankáról (Upupa epops) is találhatnak fontos információkat a park látogatói. A Nyíregyházi Állatpark fontosnak tartja a környezeti nevelés ilyen jellegû
kezdeményezéseit és a gyermekek bevonásával szívesen
részt vállal a civilek szemléletformálásában.

PÁRATLAN MACSKAPÁR
De nemcsak a tanösvény, hanem a Nyíregyházi Állatpark nagymacska-gyûjteménye is bõvült. Páratlan az
állomány a maga nemében, hiszen csak tigrisbõl négy
alfajt mutat be. A ritka és különleges csíkos macskák
közül a szibériai, a fehér színû bengáli s a maláj már
párban élt itt, de a tavaly érkezett szumátrai tigris – mely
a legritkább közülük – ez idáig egyedül volt. Most azonban feleség érkezett hozzá. Dióra nagy feladat vár, hiszen alfaja a kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, így

remélhetõleg Larával hamar összeszokik, s dinasztiát
alapít Nyíregyházán.

INDONÉZIAI KAPCSOLAT
Gajdos László, az intézmény igazgatója az újdonságok
között arról is beszámolt, hogy nemrégiben Budapesten,
a Millenárison tartott Indonéz Napok rendezvénysorozat
keretében megrendezett jótékonysági vásár bevételét az
Indonéz Köztársaság Nagykövetsége jótékony célra aján-

lotta fel a Nyíregyházi Állatparknak. A gesztusértékû felajánlás azt is jelzi, hogy jó kapcsolatot ápol Nyíregyháza
Indonéziával. Az ország nagykövet asszonya nemrégiben
járt a Nyíregyházi Állatparkban, ahol megtekintette a
komodói varánusz párt. Wening Esthyprobo Fatandari
örömmel nyugtázta, hogy az állatok kiváló helyen vannak itt. Gajdos László arról is beszámolt, hogy az együttmûködés tovább folytatódik, hiszen augusztusban újabb
delegáció érkezik Nyíregyházára Indonéziából. A meghívottak között állatkerti szakemberek is vannak, akikkel további állatcsere-lehetõségekrõl is fognak tárgyalni.

ÁPOLÓK NAPJA
Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett
ünnepséget a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház. A hagyományos megemlékezésen méltatták a betegek mellett szolgálatot teljesítõ személyzetet és kitüntetéseket adtak át azoknak, akik kiemelkedõen, példaértékûen végzik feladatukat.
Dr. Adorján Gusztáv, a SZSZBM Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház fõigazgató-fõorvosa érdeklõdésünkre elmondta, ápolók nélkül egy egészségügyi intézmény félkarú óriás.
Hiába vannak ott a jól képzett orvosok, hiába áll rendelkezésre a jól felszerelt mûtõ, ha nem segítik a munkájukat az
ápolók, akkor nem mûködhet jól az egészségügyi rendszer.
A fõigazgató hozzátette, az ápolók nagyon elhivatott emberek, akik belsõ indíttatásból végzik feladatukat.

A Jósa András Oktatókórház 30 ápolója vehetett át elismerést az ünnep alkalmából. Közülük sokan több évtizede az egészségügyben dolgoznak. (A kitüntetettek névsora a nyiregyhaza.hu oldalon megtalálható.)

A SIKER NEM VÉLETLEN!
ÚJABB ORSZÁGOS SIKEREK A NYÍREGYHÁZI DUNA HOUSE-NÁL!

Vengrinyák Andrea (franchise partner): –
2014 novemberében büszkén számoltunk be
arról, hogy a nyíregyházi irodáink és értékesítõink kiemelkedõ országos eredményeket
értek el, és egy hónapon keresztül használhattuk a Duna House központ által felajánlott nyereményautókat! Rengeteg pozitív
visszajelzést, gratulációt és elismerõ szavakat kaptunk, de voltak, akikben felmerült az,
hogy mindez csupán a véletlen mûve volt! A
siker soha nem véletlen, hanem a kemény
munkának, kitartásnak, tanulásnak és áldozatnak köszönhetõ! A nyíregyházi két irodában dolgozó közel 20 lelkes értékesítõvel, a
Duna House nyíregyházi irodái meghatározói a nyíregyházi ingatlanpiacnak, és április
hónapban eladott ingatlanjaikkal újabb dobogós helyet értek el az országos értékesítési versenyben, így már nemcsak egy vidéki
Duna House iroda vagyunk a 120 közül, hanem bekerültünk az ország legeredményesebb, és legelismertebb irodái közé! Ezúton
is szeretnénk megköszönni ügyfeleink rendületlen bizalmát, mert nélkülük nem sikerült volna.
Huczman Melinda (irodavezetõ): – Az,
hogy fél éven belül másodszor értünk el kiemelkedõ eredményt, és vehettem át a nyereményautót vidéki iroda vezetõjeként, tovább
erõsítette bennem azt az érzést, hogy jó Duna
House-osnak lenni, mert stabil, komoly hátteret biztosító hálózat tagja lehetek. Az in-
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gatlanpiac utóbbi hónapokban történõ élénkülése, a felgyorsult folyamatok mindannyiunktól megkövetelik a maximális szakmaiságot és hozzáértést! „Otthona eladása nem
játék!” Mindenkinek van orvosa, ügyvédje,
autószerelõje, könyvelõje és hosszasan sorolhatnám még azon szakmákat, melyek a
bizalmon és a szakértelmen alapszanak. Az
ingatlanozás is egy szakma, melyhez érteni
kell. Naprakésznek kell lennünk a piaci értékekkel, rendelkeznünk kell a szükséges értékesítési statisztikai adatokkal, ismernünk
kell a módszereket, melyekkel megállapítható a reális eladási ár, ugyanis „a mások ennyiért árulják” adat nem az, amennyiért ténylegesen elkelnek az ingatlanok. Ismerjük azokat a lehetséges jogi buktatókat, amik az adásvétel során felmerülhetnek, rendelkezünk
kellõ tárgyalástechnikai ismeretekkel a sikeres üzletzáráshoz, és még sorakoztathatnám
az érveket, hogy miért bízzanak a piacvezetõben ingatlaneladás vagy -vásárlás során! Az
elmúlt években több száz ügyfél lakását értékesítettük, és több száz vevõnek segítettünk
megtalálni otthonát. Az emberek gyakran
mondják, hogy a siker egy állapot, nos, minket ezen eredmények tovább motiválnak
arra, hogy még többet és még eredményesebben
dolgozzunk.
(x)

A HÉT TÉMÁJA

TERÜLETI EGYÜTTMÛKÖDÉS
Területi együttmûködést segítõ programok a Nyíregyházi járás területén címmel indított programot a
nyíregyházi önkormányzat. Az Európai Unió által támogatott projekt célja az, hogy az önkormányzat
együttmûködést alakítson ki a járáshoz tartozó 15 településsel.
A nyíregyházi önkormányzat már a kistérségi társulás
megalakulásakor felismerte, hogy a szolgáltatások szervezése és mûködtetése, illetve a hivatali együttmûködés terén
koordinatív szerepet kell betöltenie. Kilenc önkormányzattal már eddig is megvalósult a közös munka, most újabb
hat önkormányzattal valósulhat meg az együttmûködés.
– Kistérségben kell gondolkodnunk – mondta Jászai
Menyhért alpolgármester. – Ennek a programnak az a célja, hogy 15 település lehetõségeit közösen próbáljuk meg
kihasználni. Tárjuk fel a problémákat, és oldjuk meg közösen. Egy orvosi ügyeletet például nem lehet egy kistelepülésen megszervezni, de egy szociális alapszolgáltatást
sem. Egy kerékpárutat, ami több települést érint, szintén
nem tud létrehozni egyetlen önkormányzat.

ADOMÁNY GYERMEKEKNEK
Bensõséges adományátadó ünnepséget tartottak május
8-án a Kereszt utcai Gyermekek Háza Déli Óvoda speciális csoportjában. A Hunyor Major Tanya jótékonysági
majálist rendezett, ahol számos színes program, s több
száz adag étel várta a részt vevõ családokat. A majális
teljes bevételét az autizmussal élõ kisgyermekeket nevelõ
csoportnak ajánlották fel az óvoda alapítványán keresztül.

HÍREK

LEGJOBBAK KÖZÖTT
Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói képviselték városunk fiatal médiásait Budapesten, a 22. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. A színvonalas rendezvényen a Tehetségkutató Diákmédia Pályázat ünnepélyes díjátadó gáláját is megtartották, ahol
Buszlai Szabina 9. B osztályos tanuló „Az év diákrádiósa” kategóriában 3. helyezést ért el, Nyíregyháza és a megye vonatkozásában pedig a legtehetségesebb fiatal rádiósnak bizonyult.

AKTÍV RÉSZVÉTEL
A pályázat koordinátora a nyíregyházi önkormányzat,
de a projekt a járáshoz tartozó települések aktív részvételével valósul meg. A projekt április 1-jétõl november 30áig tart. Összköltsége 19 millió 670 ezer forint, amelynek
teljes költsége támogatott.

Buszlai Szabina

LIPPAIS SIKER
Terék Viktor, a nyíregyházi Lippai János Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola tanulója elsõ helyezést ért el a
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen. A Magyar Innovációs Szövetség és az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett megmérettetés célja volt, hogy felhívja a 20 év alatti fiatal
tehetségek figyelmét a technológia és a kutatás-fejlesztés újdonságaira. A versenyre 112 pályázat érkezett,
amelybõl 65-öt javasolt a 18 tagú szakmai zsûri kidolgozásra. Terék Viktor a versenyen elnyert ösztöndíj
mellett részt vehet az Európai Unió által, 37 ország részvételével megrendezendõ versenyen, 2015 szeptemberében, Milánóban.
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KULTÚRA

LIKE

MEGÉRDEMELTÉK A LÁJKOT
Az elsõ nyíregyházi tehetségkutató verseny döntõsei
szombaton léptek fel a Váci Mihály Kulturális Központ
színpadán, három kategóriában. A közönségsikert arató,
televíziós felvétellel egybekötött programon a harmincegy produkció fellépõi a szakmai zsûritõl pontokat és építõ
jellegû kritikákat, a nézõktõl tapsokat, míg a nyertesek
emellé a szervezõktõl több százezer forint értékû ajándékutalványt is kaptak.
Amilyen ígéretesen indult, olyan sikerrel zárult a LIKE.
Tavasz elején több mint négyszázan jelentkeztek a sorozatra, ebbõl nyolcvan fiatalt szavazott a fináléba a zsûri
az elõ- és középdöntõ során, 31 produkció által. A verseny alapötlete, a tehetségek segítése a 2014-es város bálja alkalmával fogalmazódott meg, így annak jótékonysági
célja valósult meg a LIKE által.

A ZSÛRI TAGJAI VOLTAK:

LIKE GYÕZTESEK

Kolláth Edit táncpedagógus, igazgatóhelyettes, Kalapos Tamás versenytáncos-koreográfus (T-Dance),
Orémusz Maja Kazinczy-érmes, magyartanár, a Bencs
Villa vezetõje, Gál Sándor, a 4 for Dance tagja, alapítója, Tamás Attila, a Vikár zeneiskola vezetõje,
Artisjus-díjas zenetanár, Csernák Tibor, hivatásos elõadómûvész, a Polip Music vezetõje. (Korábban: Nagy
Zsuka költõ, tanár és Nagy Ricsi, az X-Faktor 4. helyezettje.)

Vers és próza kategória:
1. Kiss Eszter (Felkészítõ: Varga Ildikó)
2. Ladács Fanni (Felkészítõ: Varga Ildikó)
3. Nagy Dávid (Felkészítõ: Nagy Zsuka)
Ének és zene kategória:
1. Balogh Rebeka
2. Rostás Tünde (Felkészítõ: Potornainé Telenkó Tünde)
3. Hársfalvi Fanni (Felkészítõ: Kazár Ticiána)
Tánc kategória:
1. Szabó Steffi (Felkészítõ: Legeza Krisztina)
2. Boombox tánccsoport (Y2K)
3. Szabó Réka (Felkészítõ: Némethy Mária)
Különdíj:
Princess Balett: Vihar c. produkció (Mûvészeti Szakközépiskola, felkészítõ: Némethy Mária)
Közönségdíj:
The BMG – a capella énektrió (Bojtor Balázs, Szenes
Máté és Sebestyén Gergely – Széchenyi szakközépiskola, felkészítõ: Várszeginé Balogh Gabriella)

A GYÕZTESEK VIDOROGHATNAK
Az önkormányzat, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a
Váci Mihály Kulturális Központ égisze alatt zajló tehetség-

CÉL AZ ÉNEKESI
KARRIER
Balogh Rebeka lett az
ének és zene kategória
gyõztese. A Kölcsey Ferenc
Gimnáziumba járó fiatal ráadásul autodidakta módon,
egyedül készült a versenyre, amelyet Bon Iver: I can’t
make you love me dalával
nyert meg. A 17 éves középiskolás gyermekkora óta
énekel, nyert már versenyeket, s a tanulás mellett ez a
legfontosabb számára,
melybõl karriert is el tud
képzelni. Emellett pedig
pszichológusi álmokat és
angliai tanulmányokat is
dédelget érettségi után.
kutató fõvédnökségét dr. Kovács Ferenc polgármester vállalta fel, aki a döntõn az emléklapok és a több százezer
forint értékû ajándékutalvány kiosztása mellett fontos bejelentést is tett, a magas színvonalú produkciókat elismerve.
– Miközben gratulálok a versenyzõknek további sikereket kívánva, szeretném megköszönni a munkát mindenkinek, aki részt vett ennek a versenynek a szervezésében.
Külön a felkészítõ tanáraiknak, és a szüleiknek is, akik
ezeket a tehetséges gyerekeket nevelik Nyíregyházán.
Egyben bejelentem, hogy valóban mindenki nyert, hiszen
egy miskolctapolcai barlangfürdõs kiránduláson vesznek
részt a döntõsök, a díjazottak pedig felléphetnek az ez évi
VIDOR Fesztiválon.

tinosabb fellépõkkel, rivaldafényre és elismerésre vágyó,
szárnyaikat bontogató tehetségekkel. Még inkább: lelkes,
kiváló adottságokkal rendelkezõ nyíregyházi, vagy itt tanuló, dolgozó fiatalokkal, akiknek nagy élmény volt az
egész sorozat, a fellépések melletti barátkozásokkal együtt.
S egy olyan zsûrivel, akik kedvesen terelgették õket, bírálatukat építõ jelleggel megfogalmazva, de leginkább dicsérve. S egy olyan közönséggel, amely a monstre show
folyamán végig kitartott és tapsokkal biztatott! A versenysorozaton kiderült: tele van a város tehetséges fiatallal,
akik számára kiváló lehetõség volt a bemutatkozásra ez a
sorozat, melynek tervezik a folytatását.

IRÁNY A
TÁNCMÛVÉSZETI!

SZERETNIVALÓ LIKE
S hogy milyen is volt a LIKE? Szeretnivaló, azaz
lájkolható. A színpadi takarásban izguló kezdõkkel és ru-

A VERSMONDÓ
LEÁNY

A vers és próza kategóriát egy Váci Mihály verssel nyerte
meg a Varga Ildikó által felkészített, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban tanuló, egyébként orvosnak készülõ Kiss
Eszter. Mint mondta: nagy hatást tett rá a Jövõ irgalmáért címû költemény, ezért választotta a versenyre. Szavalóversenyekre tíz esztendeje jár, s számos kulturális
eseményen szólaltatott már meg költõket.
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KÖZÖNSÉGDÍJAS FIÚTRIÓ

A közönség is voksolt: így a Széchenyi szakközépiskolából érkezõ fiú a capella énektrió, a The BMG is berobbant a köztudatba. Az informatika szakcsoportos fiatalok: Bojtor Balázs, Szenes Máté és Sebestyén Gergely keresztneveik kezdõbetûjébõl alkották meg a csapatnevet. Jelenleg Várszeginé Balogh Gabriella segít
nekik a felkészülésben, de van közös elõtörténetük:
korábban mindannyian a Kodály iskolába jártak, és szerepeltek már együtt akkoriban. Mivel hangszerkíséret
és zenei alap nélkül énekelnek, a könnyû- és komolyzenei szólamokat mindig közösen találják ki.

KÜLÖNDÍJAS HERCEGNÕK
Az énekesek mellett a másik népes mezõnyt a táncosok adták, ahol végül egy szólista, a Mûvészeti Szakközépiskola 13. évfolyamos növendéke, Legeza Krisztina tanítványa, Szabó Steffi gyõzedelmeskedett, egy
kiélezett versenyben. A Táncmûvészeti Fõiskolára készülõ tehetség egy kortárs-moderntánc produkcióval
készült, mely az Úton címet viseli, s ezzel a szólóval
vett részt nemrég egy országos versenyen is.

LIKE AZ NYTV-N, HÉTVÉGÉN
Az elsõ felvonást ezen a héten, míg a másodikat az
eredményhirdetéssel együtt jövõ szombaton láthatják
egyaránt fél kilenctõl, másnap délelõtti (9.30) ismétléssel, a Nyíregyházi Televízióban.

A zsûri még kiosztott egy különdíjat is, melyet a szintén a Mûvészeti Szakközépiskola Princess Balett elnevezésû csapata kapott a Vihar címû, Némethy Mária által megálmodott koreográfiáért. A 11. és 12. évfolyamra járó növendékek egy modern-kortárs technikán alapuló koreográfiával varázsolták el a zsûrit és
a közönséget, a Storm címû zenére.
Az oldalt összeállította: Tarczy Gyula

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: pénzügyi ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozott idôre szóló jogviszony (6 hónap próbaidôvel) 2016. december 31. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályához tartozó pénzügyi feladatok végzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség.
Elônyt jelent:
– mérlegképes könyvelô szakképesítés megléte,
– államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör betölthetô legkorábban 2015.
június 10. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment nyújt (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.

2015. MÁJUS 15.
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A HÉT TÉMÁJA

A HÉT TÉMÁJA

VÁROSNAP

VÁROSNAP

VÁROSNAPI RENDEZVÉNYSOROZAT NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyháza újratelepítésének 262. évfordulója alkalmából tartottak városnapi rendezvénysorozatot Nyíregyházán, mely Ünnepi Közgyûléssel vette kezdetét a városháza dísztermében. Az évfordulón az iserlohni és a szatmárnémeti városvezetõk is jelen voltak.
Szerzõ: Mikita Eszter

NYÍREGYHÁZA MÛVÉSZSZEMMEL

262 évvel ezelõtt Békés megyébõl érkezett szlovák evangélikusok telepedtek le Nyíregyházán. A 18. század közepére annyira lecsökkent a város lakóinak száma, hogy gróf
Károlyi Ferenc 1753. május 16-án kiadott okiratában kedvezményeket kínált azoknak,
akik a városba települnek. Az áttelepülést Petrikovics János csizmadiamester vezette.
Nyíregyháza újratelepítésének alkalmából minden évben a Városnap keretein belül emlékeznek meg a két és fél évszázaddal ezelõtt történt eseményekrõl.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere az Ünnepi Közgyûlést követõen azt mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, a múltunkról meg
kell emlékezni. Hozzátette, a múlt a jelenben is benne van, és a jövõnk sem alakulhat
anélkül, ha nem tudjuk, elõdeink mit végeztek. A polgármester nem csupán a város
szerkezetére gondolt, hanem arra a szellemi és kulturális örökségre, ami még most is él
és mûködik. A városvezetõ kifejtette, azt gondolja, ez viszi tovább Nyíregyházát.

VIRÁGZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Az Ünnepi Közgyûlésen díszoklevelet és jubileumi emlékplakettet vehettek át azok,
akik sokat tettek Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolataiért. Iserlohn és Szatmárnémeti
városvezetõi mellett, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza korábbi polgármestereit, Mádi
Zoltánt és Csabai Lászlónét is meghívta az ünnepi ülésre. Az eseményhez kettõs jubileum is társul: Iserlohnnal 25, Szatmárnémetivel 15 éve ápol testvérvárosi kapcsolatot
Nyíregyháza. Az együttmûködés kiterjed az oktatás, a sport és a kultúra területére is.
Dr. Peter Paul Ahrens, a németországi Iserlohn polgármestere a két város negyedszázada tartó kapcsolatát jelentõsnek ítélte meg. A két település polgárainak összetartását és
a kialakult kapcsolatokat fontosnak vélte. Azt mondta, ez a mai Európában nagyon jelentõs. A városnapi ünnepségen Szatmárnémeti alpolgármestere is tiszteletét tette. Nyíregyháza és a partiumi település 15 éve áll testvérvárosi kapcsolatban egymással. Az együttmûködés mindkét félnek jelentõs.
Roca Radu, Szatmárnémeti alpolgármestere a másfél évtizedes testvérvárosi kapcsolatról azt mondta, elmélyítették a gazdasági, a kulturális, a szociális és üzleti kapcsolataikat. Hozzátette, a romániai magyar közösség érzi ezt a közeledést Nyíregyháza felé
és Szatmárnémeti vezetése ennek nagyon örül.

Bemutatkoztak az I. Nyíregyházi Nemzetközi Plein-Air Mûvésztelep alkotói a Váci
Mihály Kulturális Központban. A mûvésztelep Nagybányáról, Szatmárnémetibõl, Eperjesrõl, Iserlohnból és Nyíregyházáról érkezett 13 résztvevõje április végén kezdte az
alkotómunkát a Sóstói Múzeumfaluban. A kiállításon egy-egy magukkal hozott festményt vagy grafikát, illetve itt készült alkotást állítottak ki, amelyeket a városnak
adományoztak. A képek érdekessége, hogy a mûveken azt jelenítették meg, hogyan
látják Nyíregyházát.

A PROGRAMOK FOLYTATÓDTAK

DOHÁNYSZELENCÉK

Az Ünnepi Közgyûlést követõen a Városalapítók szobránál folytatódott a városnapi
megemlékezés. A Kossuth Lajos gimnázium emlékezõ mûsora után elhelyezték a tisztelet virágait. A legkisebbeknek pedig népi játékokkal és kézmûves foglalkozásokkal kedveskedtek Nyíregyháza újratelepítésének 262. évfordulója alkalmából.

A megyei levéltárban bemutatkozott Iserlohn levéltára, Mint a város emlékezete jelmondattal. A vendégeket Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte, majd Lars Sonnenberg,
a német levéltár gyûjteményérõl és tevékenységérõl tartott elõadást. Ezt követõen a Jósa
András Múzeumban az Iserlohni Múzeum kiállítását nyitották meg Iserlohni dohányszelencék címmel. Az érdeklõdõket dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntötte.

ÜNNEPI HANGVERSENY
SZÍNPADI PROGRAMOK

A városnapi rendezvénysorozat keretében ünnepi hangversenyt is rendeztek a
Váci Mihály Kulturális Központban.
A koncerten közremûködött a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Paul Breidenstein,
Iserlohn város zeneigazgatója vezényletével, Andreas Hering zongoramûvész, az
Iserlohn Zeneiskola tanára, illetve Fátyol Rudolf hegedûmûvész, a Szatmárnémeti
Dinu Lipatti Filharmónia igazgatója. A hangverseny programjában felcsendült Beethoven c-moll zongoraversenye, Massenet Meditation mûve és a Monti Csárdás.

KOCSÁNYOS TÖLGY LETT
A BARÁTSÁG SZIMBÓLUMA
Nyíregyháza és a németországi Iserlohn 25 éve tartó testvérvárosi kapcsolatának
tiszteletére ültetett a két település polgármestere egy fát Sóstógyógyfürdõn. A kocsányos tölgy a Blaha Lujza sétány parkját díszíti.
Nyíregyháza és Iserlohn polgármestere nem mindennapi munkaeszközt fogott a
kezébe: ásóval és locsolókannával felszerelkezve érkeztek Sóstógyógyfürdõre, hogy
az év fájának megválasztott kocsányos tölgy egy példányát elültessék Nyíregyháza
„gyöngyszemén”. Az akár 45 méter magasra is megnövõ, hosszú élettartamú fa a
Blaha Lujza sétány parkjának dísze lett és a két település 25 éve tartó testvérvárosi
kapcsolatát jelképezi.

EMLÉKEZÉS A FELVIDÉKRÕL ÁTTELEPÍTETTEKRE

A városnapi programok keretében a belvárosban pénteken délután az akusztikus zene
kapta a fõszerepet. Nyíregyháza központja szombatra az újratelepítés tiszteletére színes kavalkáddá vált: az érdeklõdõket civil kultúrpiac, kézmûves és iparmûvészeti termékek bemutatója és vására, valamint gasztroudvar fogadta. A színpadon egymást
váltották a helyi csoportok és zenekarok.
8

2015. MÁJUS 15.

A Felvidékrõl Nyíregyházára és
környékére áttelepített családokra emlékeztek hozzátartozók és ismerõsök a városháza falán elhelyezett emléktáblánál. Az emlékünnepségen felelevenítették a 68
évvel ezelõtt történt tragikus eseményeket és megkoszorúzták az
emléktáblát, amely az áttelepített
családok emlékét õrzi.
Az oldalt összeállította: Sipos Marianna
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

OROSZ LEKVÁR A KAM(A)RÁBAN
dõdik, hogy leszakad egy vécélánc, és azzal végzõdik,
hogy összeomlik a ház. A kettõ között a szereplõk számtalan problémával találják magukat szemközt, attól kezdve, hogy eldugult a WC, a kerti budinak viszont nincs ajtaja, egészen odáig, hogy a családi receptkönyvbõl fõzendõ lekvárhoz a boltban kell importált cseresznyét venni,

Az oroszok már a spájzban vannak! – vált szállóigévé a
mondás a Tizedes meg a többiek címû film nyomán. Napjaink világszerte egyik legismertebb orosz írója, Ulickaja
azonban pontosabb koordinátákat ad meg számukra az
elõször 2008-ban megjelent tragikomédiájában. A genetikusnak indult szerzõt elsõsorban prózaíróként ismerjük
– a Szonyecska címû kisregény egyik meghatározó könyvélményem –, ugyanakkor a klasszikus orosz irodalom folytatójának tekintett szerzõnek csak ebben a hónapban öt
mûvét játsszák a magyar teátrumok. Mirõl szól az Orosz
lekvár, miben leledzik tragikomikus volta? – kérdeztem
beszélgetésünk elején a nyíregyházi premier rendezõjétõl, Koltai M. Gábortól.

sikeres nyíregyházi elõadás rendezõje, hogy az Orosz lekvárban valóban felfedezhetõ a Cseresznyéskert cselekményének parafrázisa, de szinte minden Csehov-drámából
vonultat fel idézeteket; a szereplõk több Csehov-figurára
is rímelnek, szövegszerû átvételek is elõfordulnak. A darab ugyanakkor több, mint egy idézetgyûjtemény; bár helyenként olyan, mint egy Csehov-paródia. Ulickaja azt
vizsgálja, változtak-e vajon ezek a szerepminták az elmúlt évszázadban: hogy ez az önmagukkal elfoglalt, a külvilágról tudomást nem vevõ értelmiségi lötyögés vajon
mennyit tartalmaz még a hõsi múltból, a folyton fölemlegetett családi és kulturális örökségbõl, maradt-e még valódi érték a kiüresedett és folyton ismételt szólamok mögött? Egyáltalán volt-e ott valami, vagy pedig ez a hõsi
múlt sohasem létezett, pusztán visszamenõleg kreált és
fölértékelt, hogy ez a lebegõ és helyét nem találó család
(ami többé-kevésbé lefed különféle múltú és irányultságú
mai orosz típusokat) valamiképpen definiálni tudja-e saját magát? S hogy mikor lenne elégedett a rendezésében
életre kelt elõadással?

VÁLTOZÓ NÉZÕPONT

HÕSÖK BOTLADOZÁSA

A Szibériai csárdás után az Orosz lekvárt mutatta
be a Móricz Zsigmond Színház társulata a Krúdy Kamarában.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva

– Csehov Cseresznyéskertjéhez hasonlóan azt látjuk,
ahogyan a mai világ felzabál egy nemzedékek alatt tönkrement birtokot, a rajta élõ, szintúgy deklasszálódott családdal együtt. Egy szelet a múltból, ami most végképp elvész, csakhogy már a pusztulása elõtt is idétlen és anakronisztikus volt. Ugyanakkor annak, ahogyan ezt a múlton merengõ, a jelenrõl tudomást nem vevõ, önhazugságaiba merült, a praktikus problémákat nagy ívben kikerülõ (vagy inkább róluk tudomást sem vevõ) létezést szemléljük, folyton változik a nézõpontja: helyenként szánandó vagy szeretni való, máskor röhejes. A darab azzal kez-

ahhoz viszont kölcsönre szorulnak a helyi vízvezeték-szerelõtõl.

TÖBB, MINT EGY IDÉZETGYÛJTEMÉNY
Csehovval ellentétben Ulickaját kevésbé érdekli a lélektani mélység, inkább ennek az egyszerre lúzer és mégis mindent túlélõ létezésnek a természetrajza, ez pedig
ugyanannyira komikus, mint amennyire szánni való.
Kérdésemre válaszolva elmondta az Énekes madár, a
Tizenkét dühös ember, a Tigris és hiéna, valamint sok más

EMLÉKLAPPAL ELISMERT ÉRTÉKEINK
Emléklapot adott át Nyíregyháza polgármestere a
Nyíregyházi Települési Értéktárba bekerült nemzeti
értékek képviselõinek a közelmúltban a városházán.
A magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról, illetve a gondozásukról szóló törvény és kormányrendelet szerint 2013 végén alakult meg a Települési Értéktár Bizottság,
amely egyéni kezdeményezések nyomán 16 nemzeti értéket vett fel az értéktárba. A nyíregyháziak számára fontos,
büszkeséggel emlegetett, identitástudatot erõsítõ helyi ér-

merés és a segítõ munka meglegyen a mindennapokban,
mert az a 16 pályamû, amely bekerült a települési értéktárba, tovább kell, hogy éljen, és ehhez a város minden
segítséget megad.
A Nyíregyházi Települési Értéktárba nemzeti értékként
bekerült Bárány Frigyes mûvészeti tevékenysége, a Bessenyei-szobor, a Bokortanyák, a Nyíregyházi Cantemus
Kórus munkássága, a Nyírség Táncegyüttes munkássága,
Sóstógyógyfürdõ, mint gyógyhely, a Sóstói Múzeumfalu,
a Sóstó Zoo, a Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága, a
Tirpák népi építészet, Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága, Szikora Tamás festõmûvész alkotásai, a 4 for
Dance táncegyüttes eredményei, koncepciója, a Hõsök
temetõje, Dr. Eisert Árpád úttörõ szívsebészeti tevékenysége és a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom.

– Azt hiszem, akkor, ha az emberi viszonyok megalapozottsága és a groteszkbe, szürreálisba hajló komikum
között megtalálnánk a kellõ egyensúlyt. E tekintetben nem
ad könnyû fogódzókat az anyag, de ha sikerrel járunk,
akkor a nézõk egyszerre találják majd átélhetõnek és
mulatságosnak az ulickajai hõsök botladozását.
Fekete Réka Thália, Horváth Margit, Puskás Tivadar,
Pregitzer Fruzsina, Sirkó Eszter, Szabó Márta, Szegezdi
Róbert, Széles Zita, Vaszkó Bence és Vicei Zsolt tûnik fel
az Orosz lekvárban. Õket nézve elõadás végén elmondhatjuk majd remélhetõleg: ezt jól kifõzték!

PÉCSETT A TETKÓ
Meghívást kapott a Móricz Zsigmond Színház Tetkó
címû elõadása a Pécsi Országos Színházi Találkozó OFF
programjába. Lénárd Róbert drámájának õsbemutatóját
2014 novemberében Tasnádi Csaba rendezte. A szereposztás estérõl estére változik ugyan, de a játékban részt
vevõ mûvészek ugyanazok: Varga Norbert, Gulácsi Tamás, Lakatos Máté, Varga Balázs, Puskás Tivadar, Gyuris
Tibor, Kosik Anita és Bende Kinga.
A vajdasági apokalipszis 22 képben június 7-én vendégszerepel Pécsett, a Tetkó utolsó nyíregyházi elõadását
május 12-én tartották.

RAJZOKON IS

tékek képviselõinek, illetve gondviselõinek dr. Kovács Ferenc polgármester emléklapot adott át a városházán.
– Nyíregyháza nagyon büszke az értékeire, de ahhoz,
hogy még büszkébb lehessen, meg kell azokat ismerni –
mondta a városvezetõ. – Fontosnak tartom, hogy az elis-

Gyermekrajzok is készültek a nyíregyházi értékekrõl.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános iskolásait arra
kérték, örökítsék meg Nyíregyháza 16 nemzeti értékéhez
fûzõdõ személyes emlékeiket. A rajzpályázatra 169 alkotás érkezett. A nyíregyházi iskolások mellett a szamosszegi,
szorgalmatosi, nyírlugosi, vásárosnaményi, penészleki,
encsencsi, nyírvasvári, újfehértói és vajai gyerekek is rajzoltak. Az alkotások a Móricz Zsigmond könyvtárban lesznek majd láthatóak. A gyermekrajzokat a nyiregyhaza.hu
weboldalon is meg lehet tekinteni.

NÍVÓDÍJAT NYERT A NAPSUGÁR KÓRUS
Miközben a Nyíregyházi Cantemus Kórus „nagykórusai” sorra nyerik a nemzetközi kórusversenyeket,
kevés szó esik az ezeket a sikereket elõkészítõ és megalapozó, a legfiatalabb korosztályt énekelni tanító
Nyitnikék és Napsugár gyermekkarokról.
Ezért is örvendetes a hír, hogy a Szõke Rita karnagy
vezette Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Napsugár énekkara a május 9-én, Érden megrendezett XXI.
Regionális és VI. Országos Kórusfesztiválon nagy sikerrel
mutatkozott be, ahol kiemelt arany minõsítésnek számító
nívódíjat kaptak. A díj értékét növeli, hogy a különbözõ
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korcsoportokban indult tizenkét kórus közül három részesült az említett elismerésben, s vihette haza a Kodály Zoltánt ábrázoló kisplasztikát.
Május 13. és 17. között nyílt hétvége keretében mutatja
be a Cantemus kórusintézmény a mûhelymunkáját. Magyar és külföldi énektanárok, karvezetõk, zenei szakemberek jelentkeztek a nyílt napokra, hogy közelebbrõl megismerkedhessenek a Kodály Zoltán Általános Iskola énekóráival, énekkari próbáival. A nyílt hétvége programját
koncertek is színesítik.
A Cantemus bérleti hangverseny idei utolsó koncertje
május 16-án 18 órától lesz.

EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL
Soha nem látott bizánci egyházzenei fesztiválnak ad
otthont Nyíregyháza. Május 20-án, szerda estétõl pünkösdvasárnapig várják az érdeklõdõket Nyíregyházán,
Hajdúdorogon és Máriapócson. Az ötnapos egyházzenei fesztivál a Filharmónia Magyarország és a Görög
Katolikus Egyházmegye közremûködésével valósul meg.
Az egyházzenei fesztivál egy négyéves fesztiválciklus elsõ állomása, jövõre Pécs központtal, katolikus zenemûvekkel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk, 2017ben, a reformátusok ünnepi évében pedig Debrecen ad
otthont az egyházzenei fesztiválnak. 2018-ban Sopronban, evangélikus zenemûveket hallhat a közönség. A
nyíregyházi egyházzenei fesztivál nyitónapján, a zenei
csemegék mellett, május 20-án Ikon-kiállítás is nyílik a
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán.
Az egyházzenei fesztivál részletes programja a
nyiregyhaza.hu weboldalon olvasható.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

PROGRAMOK
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.
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.

Nagysikerû hangversennyel zárta az évadot a Filharmónia Magyarország Nyíregyházán. A 175 éve
született Csajkovszkij népszerû mûvei csendültek fel
a Miskolci Szimfonikus Zenekar elõadásában.

RÍMFARAGÓ A KÖNYVTÁRBAN

Kassovitz László mesemondó, rímfaragó volt a vendége a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárnak május 12-én a 42. megyei gyermekkönyvhónap zárórendezvényén. Pamacs kutya, Kacor király és
Kóc majom történetei elevenedtek fel a tréfás mesékben,
vidám hangulatot teremtve.
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ÉRDEKESSÉGEK

AKTUÁLIS

HOGY VAGY?

MOLDVÁN MIKLÓS, AZ ÖRÖK FOCISTA
Amikor Nyíregyháza utcáin sétálok, és
idõsebb, dolgozó emberekkel találkozom, néha elgondolkozom rajta; vajon
õk mit csináltak fiatalkorukban? Lehetséges, hogy beszélgettem már a nyolcvanas évek egyik közkedvelt színésznõjével, vagy akár sokkönyves íróval.
Nemrég tudtam meg például, hogy egy
épületben, a Váci Mihály Kulturális Központban dolgozom gyakornokként egy
híres nyíregyházi veterán focistával is,
akivel ráadásul napi szinten találkozom.

nézõsereg szurkolt a Spartacus FC-nek. A
Szparinál olyan nagy nevekkel játszott
együtt, mint például Buús, Szekrényes,
Cséke, Czeczeli és Turtóczki. 1986-ban vé-

Szerzõ: Hegedüs Zsanett
Moldván Miklós, válogatott labdarúgó,
1954-ben született. Már kisgyerekként észrevették tehetségét, jó érzéke volt a labdajátékokhoz. 15 évesen Budapesten tanult
szobafestõ-mázolónak, de már ez idõ alatt
is a III. Kerület TVE Sportegyesületének tagjaként focizott. Jobb bokájának törése miatt sokáig nem játszhatott, felépülését követõen az NB II-ben focizott a Budapesti
Építõknél, majd a Szolnok Kilián FSE-ben
két évet és a Záhony VSC-nél fél évet.

AZ A LEGENDÁS SZPARI...
Ezt követõen Nyíregyházára került, ahol
elkezdõdött az igazi pályafutása. Bajnokságot nyertek a másodosztályban, az NB Iben pedig hetedikek lettek. 1981-ben a válogatottba is bekerült, ahol olyan nagynevû focistákkal játszott, mint például Törõcsik vagy Nyilasi. Nagyon szeretett Nyíregyházán játszani, mert amikor a csapat NB
II-ben játszott, akkor is legalább 15 ezres

gül elkerült Nyíregyházáról, 31 évesen Tatabányán játszott, ahonnan bajnoki ezüstje és bronza is van, õ maga pedig az országos ranglistán jobboldali középpályásként
elsõ helyezést ért el. Játszott még Debrecenben és egy évet Szolnokon is, de aztán
37 évesen befejezõdött a karrierje.
– Bár már rég nem profi focistaként játszom, de még mindig felállok a pályára.
Például az 58 év felettiek csapatában, amivel az országos bajnokságot is megnyertük,
és a városi bajnokságon is ott voltam. Ezenkívül edzõsködöm is. Komolyabb sérülésem
szerencsére sosem volt a bokatörést leszámítva, aminek nagyon örülök, hiszen így
még mindig tudok játszani és még szeretném is folytatni, ameddig csak lehet – mondta el büszkén a most 60 éves veterán.

APÁCZAI GYAKORLÓ: MÁJUS VÉGÉN VÁRHATÓ DÖNTÉS
Már korábban beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi
Fõiskola április 10-én kapott levelet arról, hogy az Emberi
Erõforrások Minisztériuma a tanárképzésben részt vevõ
hallgatók létszámcsökkenése miatt fenntartóváltásban gondolkodik, s kéri a fõiskolát, hogy folytasson le egy véleményeztetési folyamatot. A felsõoktatási intézmény szenátusa
csütörtökön egyhangú döntést hozott: nem szeretnék, ha
az Apáczai gyakorló fenntartása átkerülne a KLIK-hez.
Az ügyben felkerestük dr. Jánosi Zoltánt, a fõiskola rektorát, aki kérdéseinkre nem kívánt válaszolni.

„AZ ÁLLÁSHELYÜKET FÉLTIK”
– Az esetleges fenntartóváltásról, a KLIK-hez kerülésrõl
kellett lefolytatnunk egy véleményeztetési folyamatot –
magyarázta Andó Károly, az Apáczai gyakorló igazgatója. – Az iskola vezetése, a szülõi szervezet, a diákönkormányzat és az alkalmazotti közösség a fenntartóváltás ellen szavazott.

OLVASÓI LEVÉL
„Gyakorlós szülõként szeretnék megfogalmazni egy
véleményt. Igaz, kicsit félve teszem, mert elég felfokozott a közhangulat, sajnos, az iskolában is. Ezért sem
merem vállalni a nevem, mert sok szülõtársam fel van
heccelve, mintha valóban minket érintene ez az egész
hercehurca. Felháborítónak tartom, hogy a gyerekeinket ilyen ízléstelen kampányokra használják fel! Iskolaidõben és azt követõen viszik ki õket az utcára, meg
élõláncozni az iskola körül, miközben õk igazán nem
is érthetik az összefüggéseket! Mi lehet igazán a baj?
Ha van gyermek, van iskola. Nem mindegy, hogy ki a
fenntartó? Így is, úgy is az állam adja a pénzt. Bezzeg,
ha a fõiskola pénzhiány miatt nem tudná fenntartani a
gyakorlót, akkor biztosan jó lenne a KLIK. Örülnénk,
ha most már valóban mindenki a munkával foglalkozna a tüntetgetések helyett.
Egy szülõ, aki csak azt szeretné, hogy hagyják békén
a gyermekét.”
12
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– Kik szervezték a demonstrációkat?
– A szülõk.
– Egyetért ezzel? Többen sérelmezték, hogy ezt iskolaidõben szervezték.
– A szülõk szervezték és úgy gondolom, hogy azzal a
demonstrációval, ami az utcára ment ki, és a fõiskolára,
és a dologgal, azzal egyetértek. Iskolaidõben, csak akinek
testnevelésórája volt, az jött, másik része nem volt. Aki
kijött az utcára, az a szülõ hozzájárulásával tette, a gyerek vagy a szülõ ott volt.
– Változna-e a tanárok fizetése, ha a KLIK-hez kerülne
az iskola?
– A fizetésük nem változik meg, hanem, ha csökken-

nek az osztályok, akkor az álláshelyüket féltik, tehát magyarán az egzisztenciájukat, mert ha nem városi beiskolázás, hanem körzetes iskola, akkor valószínûleg csökkenteni kell a pedagóguslétszámot.
Az Emberi Erõforrások Minisztériumának Felsõoktatásért Felelõs Államtitkárságát levélben kerestük meg a
témával kapcsolatban, szerettük volna megtudni, hogy
hol tart most az Apáczai gyakorló ügye, de a következõ választ juttatták el szerkesztõségünknek: „Jelenleg
zajlanak az egyeztetések, tájékoztatást csak a május végi
végsõ döntést követõen tudunk adni.”

ÉSZREVÉTEL
A Nyíregyházi Napló XXII. évfolyamának 17. számában
(2015. április 30.) a Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere
János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészeti
Iskolával kapcsolatban megjelent „A gyakorlósok jogot gyakorolnak” címû írással kapcsolatban kívánjuk észrevételünket megtenni.
Megjelent: „A szülõk és volt diákok ezzel szeretnék kifejezni a véleményüket a jelenleg folyó minisztériumi felülvizsgálat kapcsán, amelyre azért került sor, mert kiderült,
az Apáczaiban (az ország másik 8, hasonló gyakorlóiskolájához hasonlóan) nem tudják évek óta teljesíteni a gyakorlóiskolai státuszhoz szükséges szakmai feltételeket, ...” Észrevétel: A szülõk és volt diákok ezzel szeretnék kifejezni a
véleményüket a jelenleg folyó minisztériumi felülvizsgálat
kapcsán, amelyre nem tudják, hogy miért kerül sor. Az Apáczaiban (az ország másik 8, hasonló gyakorlóiskolájához
hasonlóan) hosszú évek óta teljesítik a gyakorlóiskolai státuszhoz szükséges szakmai és személyi feltételeket.
Megjelent: „... az érintett szülõk és tanárok úgy vélik,
egy ilyen döntés hátrányosan érintené az iskolát, elveszíthetnék jelentõs bérpótlékaikat...” Észrevétel: A gyakorlóiskolákban, így az Apáczai gyakorlóiskolában is, csak ugyanazok a pótlékok vannak, melyek az összes KLIK-es intézményben (vezetõi, munkaközösség-vezetõi és osztályfõnö-

ki). 2013 szeptemberéig volt bruttó 3600 forint szakvezetõi
pótlék, amit sok más pótlékhoz hasonlóan eltöröltek.
Megjelent: „... az elmúlt években a Nyíregyházi Fõiskola által fenntartott két gyakorlóiskolában (Eötvös, Apáczai)
mindössze 24 hallgató töltötte pedagógiai gyakorlatát...”
Észrevétel: Ebben a félévben a Nyíregyházi Fõiskola által
fenntartott két gyakorlóiskolában 24 szakvezetõ (Eötvös 11
fõ, Apáczai 13 fõ) foglalkozott a hallgatók módszertani képzésével. Az Apáczai gyakorlóiskolában a jelzett idõszakban április 30-áig 324 fõiskolai hallgató vett részt módszertani képzésben.
Megjelent: „Mindez felveti a kérdést, hogy a jobb adottságokkal bíró Eötvös mellett...” Észrevétel: Nem tudjuk, mire
alapozta bárki is azt az állítást, hogy az Eötvös jobb adottságokkal bír, mint az Apáczai gyakorlóiskola. Senki, semmilyen objektív összehasonlítást ebben a kérdésben nem készített. És csak egy példa: csak a mi intézményünk tudja fogadni
a mozgásában korlátozott fõiskolai hallgatókat tanítási gyakorlatuk teljesítésére. De nem értjük, miért kellett ebben a
cikkben különbséget tenni a gyakorlók között. Úgy gondoljuk, mindkét gyakorlóiskola óriási szellemi értéket képvisel
és mûködtetni kell továbbra is ugyanilyen keretek között.
A Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészeti Iskola nevelõtestülete

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. május 22.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
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indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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FATUM-NYÍREGYHÁZA: IRÁNY EURÓPA

MÉG NINCS LICENC
A Nyíregyháza Spartacus egy 2010-es játékos feljelentése miatt nem kapott rajtengedélyt az NB I-re. A
klub fellebbez.

Drámai csatát hozott a nõi röplabdabajnokság ötödik
helyéért folytatott párharc harmadik, mindent eldöntõ
meccse. A Nyíregyháza kezdett jobban, és az elsõ szettet
megnyerte, sõt a második is szoros volt, de egyenlítettek a
fõvárosiak. A harmadik játszmában a TF volt pontosabb, a
negyedikben viszont nagy volt Erdõsnéék fölénye. A megnyert negyedik szett lélektanilag is sokat jelentett a Nyíregyházának, mely a döntõ játszmában jobb volt ellenfelénél, így 3–2-re nyerte a mérkõzést, ezzel együtt pedig a

párharcot. A nõi röplabdások az ötödik helyen zárták a
bajnokságot, ezáltal indulhatnak a nemzetközi kupában.
NÕI RÖPLABDA NB I
Az 5. helyért, 3. mérkõzés
Aluprof-TF-Budapest–Fatum-Nyíregyháza 2:3 (–21,
23, 21, –16, –11)
A párharc végeredménye: 2–1 a Fatum-Nyíregyháza
javára

A Licencadó Bizottság elsõ fokú döntése értelmében
öt elsõosztályú csapat – Gyõri ETO, Pécsi MFC, Kecskemét, Nyíregyháza, Lombard Pápa – nem kapott engedélyt az induláshoz a következõ szezonra. A Szpari
egy öt évvel ezelõtti ügy miatt került a listára. Diego
Balbinot, aki 2010-ben a csapat játékosa volt, feljelentette a FIFA-nál az együttest, mert tartozott neki a Nyíregyháza Spartacus. A klub jelenlegi tulajdonosa már
rég átutalta a tartozás összegét, de az errõl szóló igazolás még nem érkezett meg Brazíliából. A Szpari fellebbez, és május 26-áig beszerzi a játékostól a szükséges
papírt, mely bizonyítja, hogy valóban kifizette a klub
az összeget.
– Tesszük tovább a dolgunkat, holnap is tárgyalunk
az utánpótlás ügyében az önkormányzattal, a csapat
pedig készül a hétvégi meccsre – mondta Révész Bálint tulajdonos, aki biztos abban, hogy jövõre is NB I-es
lesz a csapat.
Az MLSZ rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentették,
hogy legkésõbb 2017-tõl 12 csapatos lesz az NB I, de a
fellebbezések elbírálásának következtében akár már most
is csökkenhet a létszám. Arról is döntött a szövetség, hogy
megszûnik a Ligakupa, és az élvonalbeli csapatok az NB
III-ban szerepeltethetik fiókcsapatukat. Változik a Szerencsejátékból érkezõ támogatás rendszere is. Az MLSZ
azokat a klubokat premizálja, ahol a külföldi játékosok
száma nem haladja meg a hét fõt a keretben, a pályán
pedig a három fõt. A magyar játékosok közül jövõre minimum kettõnek pályán kell lennie.

SPORTPROGRAM
Május 16., szombat 9.00 BUSZACSA, MediBall OB
Május 16., szombat 10.00 Sóstói-erdõ, Waldläufer futás

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 17., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Haladás–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése

BAJNOK LETT AZ AQUA SE NYÍREGYHÁZA!

Nyíregyházán rendezték az Atlétikai Csapatbajnokság Keleti elõdöntõjét.

Bajnok lett az AQUA SE Nyíregyháza serdülõ csapata a Vidékbajnokságban.
Szerzõ: Mikita Eszter
Az õsz óta tartó bajnoki fordulók utolsó mérkõzésén
magabiztosan nyert Kántor Gábor csapata. Szombaton, a
sóstói medencében a Zemplén elleni utolsó mérkõzés döntött a bajnoki cím sorsáról. A fordulót a tabellát vezetve
várta a nyíregyházi csapat. Már az elsõ mérkõzés, a Gyöngyös is könnyû bemelegítésnek számított. Ezen a találkozón nagyarányú gyõzelmet aratott az AQUA SE, majd a
Zemplén ellen vívott küzdelem után büszkén álltak a dobogó elsõ fokára.
AQUA SE Nyíregyháza–Gyöngyösi Aligátorok VC 21:6
(5:0, 4:3, 4:2, 8:1). Gólszerzõk: Spák Csaba 6, Tamás Máté
5, Spák Csanád 5, Horváth Demeter 2, Gyöngyösi Boldizsár 2, Molnár Kristóf 1.
Zempléni VK–AQUA SE Nyíregyháza 7:13 (1:3, 1:2,
1:3, 4:5). Gólszerzõk: Spák Csaba 5, Tamás Máté 3, Biri
Balázs 2, Pethe István 2, Horváth Demeter 1.
A bajnok csapat tagjai: Csiszár Balázs, Pethe István, Spák
Csaba, Spák Csanád, Tamás Máté, Molnár Kristóf,
Leszkoven Gergõ, Vetési Szabolcs, Biri Balázs, Biri Bence, Gyöngyösi Boldizsár, Bodzás Áron, Turóczy Dániel,
Kedves Iván, Horváth Demeter. Edzõ: Kántor Gábor.
Hagyomány, hogy a bajnoki forduló végén a gyõztes
14
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csapat játékosai kijönnek a medencébõl és az õket felkészítõ edzõt örömükben ruhástól a vízbe rántják magukkal. Így volt ez szombaton a sóstói medencében is, amikor a tanítványok vízbe vitték mesterüket, Kántor Gábort.
Szombaton nemcsak Nyíregyházán szálltak vízbe a vízilabdások, hanem az AQUA SE Nyíregyháza 2002-es korosztálya az Észak-Keleti Területi Bajnokság soron következõ fordulóján, Sátoraljaújhelyen szerepelt. Két szép gyõzelmet arattak a fiatalok, akiket ezen a napon Gazsovits
Zoltán edzõ vezetett.
AQUA SE Nyíregyháza–Váci VK 16:10
AQUA SE Nyíregyháza–Zempléni VK 15:13

Komoly mezõny érkezett az Atlétikai Csapatbajnokság nyíregyházi elõdöntõjére. Mivel ez volt a szezon
elsõ rangos szabadtéri versenye, így igyekezett minden
egyesület elindítani legjobbjait. A Nyíregyházi Sportcentrum – csakúgy mint egy éve – a Debrecennel alkotott közös csapatot, és a szombati nap után az élen állt.
Mindezt tette úgy, hogy Helebrandt Máté sérülés miatt
nem indulhatott, a bemelegítésnél pedig kiderült, Bakosi
Péter sem állhat rajthoz.
Mivel a magasugró és a gyalogló is favorit volt, 24
pontot bukott szombaton a nyírségi csapat, Káplár János diszkoszvetõként viszont súlylökésben is elindult,
és negyedik lett.
A számot egyébként Kerekes László révén nyíregyházi sportoló nyerte, Káplár János pedig diszkoszban a harmadik lett, itt csapattársa, Szikszai Róbert nyert, 59 méter fölötti dobással. Összesen kilenc számban végzett az
élen NYSC versenyzõ, Kerekes Dóra, Ónodi Dávid, Palásti Luca, Guba Liliána, Pál Robin, Aradi Stefánia és a
4x400 méteres nõi váltó is elsõ lett. Bár végig vezetett
Nyíregyháza és Debrecen közös csapata, a hajrában
végül – ugyanúgy mint egy éve – a GEAC-BEAC-Ikarus
együttese fordított és az élen végzett. Az elsõ hat helyezett jutott az elõdöntõbõl a székesfehérvári fináléba.
Részletes eredmények: www.nyiregyhaza.hu
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XII. Tavaszköszöntõ Életmód nap május 16-án 10.00 órától a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola ebédlõjében (Bethlen Gábor u. 13–19.).

A Bencs Villa programjai: Mándoki Halász Zsóka (AKIOSZ
Aranyecset és Nívódíjas festõmûvész) Üzenet a szülõföldnek
c. tárlata minden hétköznapon megtekinthetõ 9.00 és 17.00
óra között. Az eredetileg tervezett május 21-e helyett egy nappal korábban, 20-án, de ugyanabban az idõben, 18.30-tól
láthatja-hallhatja a nyíregyházi közönség Ládi Gabriella és
Bagi Csaba elõadómûvészek 25 éves jubileumi elõadását,
Operett Miskolcz címmel. A belépés díjtalan. Információ: 42/
402-004, 30/252-0666.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 16-án 11.00 óra:
Mesedélelõtt (magyar népmese felolvasás, utána kézmûves
foglalkozás árnyjátékos illusztrációval), 16.00 óra: Kincskeresõ manó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).

Kerékpáros túrát szervez a Zöld Kerék Alapítvány május
16-án Kótajba, ahol részt vesznek KRESZ-teszttel és Bringa
Sulival, vagyis a kerékpáros ügyességi pályával az I. Kótaji
Egészségnapon. Az eseményen lesznek sportolási lehetõségek, egészséges ételek bemutatója, életmód-tanácsadás is. Indulás: 9.00 órakor, Nyíregyháza, Kossuth tér. Információ:
www.zoldkero.hu, 70/220-3885.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Póka Imre (11. számú választókerület önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. május 20., 18.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága u. 7.

KOVÁCS MARIANNAL
Ezen a héten kedves, most már nyugdíjas kolléganõnk
nyilatkozik a Nyíregyházi Televízió múltidézõ mûsorában. Kovács Mariann elsõ riportjainak részleteit is láthatjuk az adás elsõ felében, melyben egyébként feltûnik
Rózsa György is, aki egy ízben Nyíregyházáról „kapcsolt”. A szerkesztõ természethez való vonzódására is
lesz példa bõven, míg a második adásrészletben a ’80as években indult mûvész-album sorozat darabjaiból
szemezgetünk. Így feltûnik majd a képernyõn Huszár
István, Soltész Albert, Mensáros László és Tóth Sándor is,
a szombaton este 19.30-kor kezdõdõ (s ismétlésben
másnap, vasárnap 8.30-tól látható) mûsorban.

KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJÁN
A templomút egy szakaszára, a Reformáció örökségtúrára szervez elsõ alkalommal nyílt és szervezett kerékpártúrát az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. pünkösdkor, május 23-ától három napon át. A túra önköltséges, jelentkezni május 17-éig lehet az ügynökség Benczúr téri székhelyén Nyíregyházán, vagy az info@szszbmfu.hu címen.
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Zenés áhítat az Evangélikus Nagytemplomban május 17én 18.00 órakor. Közremûködik: Szilágyi Gyula orgonamûvész és Gaál Eszter énekmûvész. Mûsoron: Correa, Caerreira,
Sweelinck, Philips, Bach és Lange orgona- és énekes mûvek.
A belépés díjtalan!
A Múzeumi Világnap alkalmából „Múzeumok a fenntartható társadalomért” idei központi téma jegyében a Sóstói Múzeumfalu vendégei május 18-án 10.00 és 16.00 óra között
alternatív válaszokat kaphatnak a fenntartható társadalom
számos ismérve, illetve a hagyományos népi kultúra mindennapos gyakorlatában meglévõ, nem is oly véletlen párhuzamok miértjére. Részletek: www.muzeumfalu.hu.
Közös nyílt napot rendez az Sz-Sz-B Megyei Rendõr-fõkapitányság és Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 22-én
9.30-tól Nyíregyházán, a Városi Stadion mögötti parkolóban.
Bõvebben: www.police.hu.
Kis városvédõ – döntõ. Az általános iskolásoknak hirdetett
városi vetélkedõ döntõjét május 22-én 14.00 órától rendezi a
Jósa András Múzeumban a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület.
A döntõbe jutott öt csapat közül a gyõztes jutalma egyhetes
balatoni nyaralás a város szigligeti üdülõjében. A nyereményt
a fõvédnök, dr. Kovács Ferenc polgármester ajánlotta fel.

KERESSÉK RECEPTJEINKET!
Ahogy azt már megszokhatták, a nyiregyhaza.hu minden hét végére kínál önöknek egyszerûen elkészíthetõ,
laktató ételreceptet. A Nyíregyházi Napló megjelenésével egy idõben, már a weboldalon megtalálható lesz legújabb ajánlatunk. A receptet úgy állították össze ezúttal
is az Ózon Panzió séfjei, hogy minden alapanyagot megtalálhassanak hozzá a Búza téri piaccsarnokban.

„MESÉLÕ PALOTÁK”
A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 16., szombat 19.00 Szibériai csárdás, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
Május 18., hétfõ 10.00 Pöttyös Panni, Pán Péter bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Hébehó bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Szibériai csárdás, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.00 Orosz lekvár, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
Május 19., kedd 10.00 Pöttyös Panni, Pöttöm Panna
bérlet, MÛvész Stúdió
Május 20., szerda 10.00 Pöttyös Panni, Pumukli bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Szibériai csárdás, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 21., csütörtök 10.00 Pöttyös Panni, Szaffi bérlet,
MÛvész Stúdió
Május 22., péntek 10.00 Pöttyös Panni, Törpapa bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Szibériai csárdás, Bérletszünet, Nagyszínpad

A Múzeumi Világnap alkalmából május 16-án a Jósa
András Múzeum interaktív kultúrtörténeti sétára invitál
minden kedves látogatót. A jeles nap keretében a múzeumnak otthont adó, idén 90 éves neoklasszicista saroképületet lehet majd alaposan szemügyre venni, ahol
a munkatársak 10, 12 és 14 órai kezdettel, sétapálcával és lámpásokkal mutatják be a Benczúr téri palotát a
pincétõl a padlásig. A program zárásaként a séta a Kállay
Gyûjteményben folytatódik. A sétákra elõzetes regisztráció nem szükséges és a részvétel is ingyenes. A Múzeumi Világnap ünneplését az 1977 májusában megtartott Múzeumok Nemzetközi Tanácsának konferenciáján határozták el, azzal a céllal, hogy az év eme
napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit
õrzõ és bemutató intézmények felé.
2015. MÁJUS 15.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

145 ÉVE SZÜLETETT A BOTANIKUS
KERT NÉVADÓJA
Május 8-án, a madarak és fák napján az Év Fájával, egy
kocsányos tölgy elültetésével gazdagították a botanikus
kertet. A Nyíregyházi Fõiskola és a Sóstói-erdõ által határolt kert alapjait 1972-ben vetették meg, amikor a Tanárképzõ Fõiskola átvett a Felsõ-tiszai Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaságtól 4,5 hektár erdõterületet. Az 1973 óta folyamatosan bõvülõ és szépülõ kert minden évszakban csodálatos és gazdag látnivalókat kínál az odalátogatóknak.
Többek között gyógy- és fûszernövénykert, látványpark
életfával, kövirózsa-gyûjtemény, pálmaház, kaktuszház,
a trópusi vízi- és haszonnövények háza, mediterránház
várja a botanika iránt érdeklõdõket.
A Nyíregyházi Fõiskola Botanikus Kertje 2002. május
9-én ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. Ebbõl az alkalmából a kertet dr. Tuzson Jánosról nevezték el, és leleplezték a névadó terrakotta mellszobrát, amelyet Tuzson
Eszter, a dédunoka készített (képünkön). Ugyanekkor egy
emléktábla is készült a névadó arcképével, valamint a
bejáratnál egy kõrisfából készített fafaragás is látható.
Dr. Tuzson János 1870. május 10-én született az erdélyi
Szászcsanádon. Középiskolás tanulmányait Nagyszebenben és Budapesten végezte, majd 1887-tõl a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia erdészeti szakának hallgatója. A kolozsvári egyetemen szerzett bölcsész
doktorátus után a selmecbányai Erdészeti Akadémia növénytan-tanára, majd berlini és koppenhágai tanulmányi
utak után, 1912-tõl a Pázmány Péter Tudományegyetem
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Növényrendszertani Intézetének vezetõje és a Füvészkert
igazgatója volt. 1909-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ taggá választotta. Élete fõ mûve a Rendszeres növénytan két kötete, amely az elsõ, magyar nyelven
íródott fejlõdéstörténeti növényrendszertani mû. Feltárta
az Alföld növényvilágát és 1913-ban felfedezte a bátorligeti õslápot, ezzel a megyét botanikai szempontból európai hírûvé tette. A nemzetközi hírû kutató és tudós 1943.
december 18-án hunyt el Budapesten. A ma 5,6 hektáros
botanikus kert méltó módon õrzi és ápolja névadója emlékét.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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