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KLÍMAVÉDELEM.
Csökkenti energiafelhasználását és közüzemi
költségeit a nyíregyházi
polgármesteri hivatal. A
városháza tetejére 300
négyzetméternyi napelemet szereltek fel.

3

NYIT A FÜRDÕ

4
KERÉKPÁROSBARÁT.
Nyíregyháza idén is
megkapta a Kerékpárosbarát Település címet. A
Vácott rendezett díjátadón az ország 55 önkormányzatának képviselõje
vehette át az elismerést.

5

IZRAELI PILLANATOK

10
SZABADTÉRI SZÍNPAD.
Tíz hét alatt 11 programra
várják az érdeklõdõket a
Móricz Zsigmond Színház
munkatársai az ország
egyik legszebb szabadtéri
színpadának fái alá. Az
idény június 20-án indul.
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SAKKPALOTA A KAZINCZY

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A NYÍRVV Nonprofit Kft. lakossági kérésre egyirányúsította
az Árpád és Toldi utca Széchenyi és Kiss Ernõ utca közötti
szakaszait. Az Árpád utcán a kötelezõ haladás iránya a
Széchenyi utca felõl a Kiss Ernõ utca irányába, a Toldi utcán a Kiss Ernõ utca felõl a Széchenyi utca irányába változott. A lakosság azért kérte a forgalmi rend módosítását,
mert az út szélén parkoló autók ellehetetlenítették a jármûvek kétirányú közlekedését. A Toldi utcán mindössze
egy rövid szakasz, a Cégbíróság elõtti útrészlet marad kétirányú, ahol a parkolás tilos. Kérik a gépjármûvezetõket,
hogy figyelmesen vezessenek!

XXII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM
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SZÉPKORÚAK OLIMPIÁJA

Néhány hete Ovilimpiát rendeztek a stadionban, ezúttal a kicsik nagymamái,
nagypapái vetélkedtek, köztük 93 éves testnevelõ tanár is... Ebben a kategóriában ez Magyarország legnagyobb létszámú rendezvénye, több mint
négyszáz 55 év feletti nyíregyházi nevezett a különbözõ versenyekre,
visszaigazolva a városvezetés és a szervezõk szándékát: minél több közösségi alkalmat teremteni az idõseknek is. A Nyíregyházi Sportcentrum képén a
játékos sorverseny jókedvû dobogósai láthatóak, a most már második ilyen
jellegû találkozón.

VÁROSI GYERMEKNAP SZTÁRVENDÉGEKKEL
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a
városi gyermeknapot idén is összeköti az Ezer Lámpás
Éjszakája elnevezésû rendezvénnyel, ami igyekszik felhívni a figyelmet a kiskorúak eltûnésének problémájára. Dr. Ulrich Attila alpolgármester az esemény sajtótájékoztatóján azt mondta, a közös szervezéssel hagyományt kívánnak teremteni.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az Ezer Lámpás Éjszakája egy nagyszabású országos
rendezvény, immár öt éve hívja fel a figyelmet a kiskorúak eltûnésének problémájára. Idén 11 városban jótékonysági koncertekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal várnak mindenkit a szervezõk. Nyíregyházán, immár

másodjára az Ezer Lámpás Éjszakáját egybekötötték a városi gyermeknappal, hangsúlyozva ezzel a fiatalokra való
odafigyelés fontosságát.
– A gyereknap egy vidám dolog és ilyenkor mindennek
a kicsikrõl kell szólnia. Vannak azonban szomorú tények,
amikor egy családnak azzal kell együtt élnie, hogy eltûnt
a szemük fénye. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a gyermekekre, ezért engedünk fel az esemény
végén 500 lufit – mondta el dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város alpolgármestere.

SZÍNES PROGRAMOK
Vasárnap délután három órától változatos családi programokkal várják a nyíregyháziakat a Kossuth téren. Fellép
többek között a Jonathán Mazsorett Csoport, a Hip-Hop

Tánciskola, de lesz versenyaerobik bemutató és
gyerekzumba is. A színpadi elõadások mellett kísérõprogramok is lesznek, úgy mint ugrálóvár és gyöngyfûzés. Este
hat órától sztárfellépõk szórakoztatják majd a közönséget. Színpadra lép többek között Vastag Tamás, L. L. Junior és a Mystery Gang is. A nap végén – az Ezer Lámpás
Éjszakája jelképeként – az eltûnt gyerekekért 500 léggömböt engednek majd a magasba.
Ezzel a hétvégével egyébként már nyári, „rendezvényüzemmódban” pezseg a város, hiszen gyermeknapi programok lesznek a múzeumban és a múzeumfaluban egyaránt, szombaton pedig a kosárlabda pattog a Kossuth téren, sõt, május 30-án a strand is kinyitja kapuit. A színes
rendezvények mellett ez a vasárnap a fõhajtások ideje is,
mindezek részleteirõl tájékozódhatnak a lapban található
cikkek és plakátok segítségével.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁJUS 20., SZERDA

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

KÜLFÖLDIEK A VÁROSHÁZÁN

TÛZOLTÓK A VMKK-BAN

A Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény meghívására öt országból mintegy félszáz diák érkezett városunkba, hogy
közösen, az angol nyelv segítségével iskolai feladatokat valósítsanak meg. A vendégeket Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere fogadta a városházán.

Helyismereti bejáráson vettek részt a
tûzoltók a VMKK-ban. A lánglovagok
megismerkedtek a vízvételezési helyekkel és szemrevételezték a menekülési
útvonalakat is, hogy egy esetleges veszélyhelyzet esetén könnyen be tudjanak avatkozni.

KLÍMAVÉDELEM NAPELEMEKKEL
Napelemekkel csökkentik a polgármesteri hivatal energiaköltségeit. A városháza tetejére egy uniós pályázat segítségével 300 négyzetméter napelemet
szereltek fel. Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a napelemek
nemcsak a költségeket csökkentik, hanem a város környezettudatosságát is
bizonyítják. Nyíregyháza emellett üzen
is a városlakóknak; támogassák a klímavédelmet.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 22., PÉNTEK

25 ÉVES AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR

OROSZ ZENE

Alapításának 25. évfordulóját ünnepli
a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara. A felsõoktatási intézmény idei
programjait is a jubileum köré szervezte: ünnepi tanácsülést tartottak, a jövõben lesznek konferenciák és új mesterképzések elindítását is tervezik.

Az oroszországi vokális muzsika elsõ
számú képviselõje, az Optyna Pustin
énekegyüttes lépett fel pénteken este a
Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. A világhírû kórus a Con
Spirito Egyházzenei Fesztiválra érkezett
Nyíregyházára.

MÁJUS 22., PÉNTEK

MÁJUS 23., SZOMBAT

RICHÁRD-CSOKOR

TAROLTAK A RE-FLEXESEK

A legutóbbi X-Faktor tehetségkutató
mûsor egykori versenyzõi, Borbély Ricsi, Szabó Ricsi és a nyíregyházi Nagy
Ricsi adtak élõ zenekaros tavaszi koncertet a VMKK-ban. A díszvendég Alföldi Róbert volt. Közremûködött a Vikár
Band és a Nyíregyházi Hölgykoszorú is.

A múlt hét szombat aranybetûs nap
lett a RE-flex Moderntánc Stúdió életében. A tánciskola csoportjai három különbözõ helyszínen versenyeztek az
országban és a benevezett hét produkcióból hét ért el dobogós helyezést, egy
pedig különdíjat is kapott.

MÁJUS 26., KEDD

MÁJUS 27., SZERDA

TEMPLOMNÉZÉS A ZSINAGÓGÁBAN

VIHAROS SZÉL

A nyíregyházi zsinagóga épületét járhatták be az érdeklõdõk, és ismerhették
meg a város vallásos imahelyének titkait. A Nyírség Turizmusáért Egyesület
templomnézõ programsorozata június
16-án folytatódik az Ortodox Görögkeleti Egyház épületének bemutatásával.

A viharos szél megtépte a fákat a
városban. A tûzoltóknak több helyen
be kellett avatkozniuk. A szél a
Moszkva utcán autóra borított egy fát,
az Arany János utcán kettétörte a fûzfát, a Wietórisz utcán pedig az úttestre borította.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Napelemek segítségével csökkenti energiafelhasználását és közüzemi költségeit a
nyíregyházi polgármesteri hivatal – errõl
számolt be dr. Kovács Ferenc. A polgármester sajtótájékoztatón mutatta meg,
hogy a városháza tetõszerkezetére közel
300 négyzetméter napelemet szereltek fel.
A beruházás segítségével éves szinten több
mint 48 ezer kilowattóra energiát termel-

nek majd, ami átszámítva 15 családi ház
egész évi energiafogyasztását fedezi. Így
8 százalékkal csökken a nyíregyházi polgármesteri hivatal energiaköltsége. A beruházás teljes egészében uniós és hazai
forrásokból valósult meg.

ZÖLD VÁROSHÁZA
A polgármester hozzáfûzte, Nyíregyháza ezzel a beruházással kapcsolódik a köztársasági elnök által indított klímavédelmi
kezdeményezéshez is. Áder János arra kéri
az állampolgárokat, aláírásukkal segítsék
elõ a decemberi párizsi klímacsúcs sikerét. Egy Amerikából indult akcióhoz kapcsolódva ugyanis egymilliárd ember aláírásával szeretnék rábírni a döntéshozókat,
nagyobb figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a www.elobolygo.hu weboldalon a nyíregyházi lakosok is támogathatják a klímavédelmi akciót.

HÁROMMILLIÁRDOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉS
Több mint hárommilliárd forint értékû fejlesztést valósít meg október
végéig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás – közölte Seszták Oszkár társulati elnök az európai uniós támogatású projekt bemutató konferenciáján, Nyíregyházán.
Az önkormányzati tisztségviselõ elmondta, hogy a 3,2 milliárd forint összegû beruházás során mechanikai-biológiai
kezelõmû épül a nyíregyházi, a kisvárdai
és a nagyecsedi regionális hulladéklerakó
telepen. Emellett a szelektív hulladékgyûjtéshez 100 ezer, míg a házi komposztáláshoz 35 ezer gyûjtõedényt vásárolnak és

helyeznek ki a térség 241 településének
házaihoz, valamint a hulladékszállításhoz
gépkocsikat vásárolnak. A 3,2 milliárdos
projekt az Európai Unió 95 százalék arányú támogatásával valósul meg.

KOMPOSZTOT KÉSZÍTENEK
Éberhardt Gábor, az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozta, a szelektív
hulladékgyûjtéshez még a nyáron kihelyezik a 100 ezer edényt a településekre, illetve az ottani úgynevezett gyûjtõszigetekre. A házi komposztáláshoz ugyancsak
megkapják az eszközöket a települések
lakói.
(MTI)

KÖZELEG A HATÁRIDÕ,
HOSSZÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS
Felhívják a tisztelt adózók figyelmét,
hogy a 2014. adóévrõl a helyi iparûzési adó
bevallást 2015. május 31-éig kell benyújtani. Ezen idõpontig kell megfizetni a 2014.
adóévre megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét, illetõleg a túlfizetés ettõl az idõponttól igényelhetõ vissza. A túlfizetés visszatérítésére az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésére. A bevallás letölthetõ a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: varoshaza.nyiregyhaza.hu (Adóosztály rovata/iparûzési adó bevallás). A bevallás elküldhetõ

postai úton, vagy személyesen is leadható
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.) a 29-es,
30-as, 31-es számú ablakoknál.
A bevallási határidõre való tekintettel
rendkívüli ügyfélfogadási idõ lesz: 2015.
június 1-jén (hétfõn) 8–12 és 13–20 óra
között.
A bevallás késedelmes benyújtása esetén mulasztási bírság megállapítására kerülhet sor, illetve az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

HELLÓ NYÁR – NYIT A FÜRDÕ!
A fürdõzés szerelmesei számára igazi ünnepnap közeleg. Ismét önfeledten lubickolhatnak a fantasztikus medencékben és süttethetik a hasukat a puha pázsiton,
hiszen május 30-án, szombaton reggel 9 órakor megnyitja kapuit az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ!
Szombaton egészségsátrakkal, zumbával, aquafitnesszel
és ingyenes búvárkodási lehetõséggel várják a vendégeket
– hangzott el a nyárnyitó sajtótájékoztatón. Az egészségsátrakban 11 és 15 óra között részt lehet venni próbamasszázson, gyógyászati tájékoztatókon, vérnyomás- és vércukorszint-, valamint testzsírszázalék- és koleszterinszint-méréseken, mi több, életmentõ gyakorlatokon is. Dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta, már a nyitónapon kedveskednek a vendégeknek. Akik
ekkor belépõjegyet váltanak, emellé egy kupont kapnak
ajándékba, mellyel júniusban egy alkalommal 50 százalék kedvezménnyel vásárolhatják meg jegyeiket.

FELKÉSZÜLTEK A STRANDSZEZONRA
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. felkészült a strandszezonra,
a medencéket és a parkokat rendbe tették, a vízminõség
jó, a játszótereket felújították, szeretettel várják a fürdõzni
és napozni vágyókat. Az igazgató hozzátette, változatlanul egy jeggyel látogatható a Parkfürdõ és az Aquarius
Élményfürdõ, s annak minden eleme: a versenyuszoda, a
gyermekmedence és Robinson-sétány, a teljes egészében
megújult játszótér, a családi medence, az óriáscsúszdák,
a sodrófolyosó és zuhatag, az árnyékolt jakuzzi, a termálrészen a gyógyvizes medencék és persze a Ten Palm’s
koktélbár, melyért nemrégiben országos elismerést kaptak. Az új szezonban korrekciós szinten emelkedtek csupán a jegyárak, viszont ezt kompenzálja a családi jegy
bevezetése.

KIVÁLÓ MINÕSÍTÉS
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakemberei a napokban vizsgálták meg a sóstói Tófürdõ vízminõségét. A mintákat kielemezve kiváló minõsítést
adtak a víznek, így az ottani strandfürdõnek is.
Június 1–12. között pedig ismét akciós fürdõzésre várják az iskolákat! A nebulók és nevelõik a tanév végét a
strandon tölthetik, a belépõjegy részükre mindössze 1000
Ft/fõ/alkalom. Bejelentkezés a lajos.podlovics@sostort.hu
és az erzsebet.papp@sostort.hu címeken lehetséges.

NYÁRI RENDEZVÉNYEK
A Tófürdõ nyitását, melyet június közepére terveznek,
a tó vizének hõmérséklete határozza meg, itt a jegyárak
nem változnak. A Parkfürdõben június 19-étõl indul az
éjszakai fürdõzés a termálmedencékben szerdai és pénteki napokon. Vasárnap újra ingyenes bábszínház várja
majd a kicsiket. A nyári szezonban idén is lesznek kiemelt programok.

Július elején megrendezik a SóstóFesztet, majd az Országos Strandfoci Bajnokságot is. Július végén újra vízre
szállnak az úszó alkalmatlanságok versenyének résztvevõi, elindul a Sóstó Noise, augusztusban pedig a
SóstóSerFeszt és a Strandparty várja a vendégeket Sóstógyógyfürdõn.

gyógyvizessé minõsítettük, három országos gyógyfürdõ
címet nyertünk el, tavalyelõtt pedig megkaptuk a Nemzeti Gyógyhely címet – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen.

FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

Nyíregyházán arról is döntöttek, hogy a magyar fürdõket szeretnék felvetetni a hungarikumok közé.
– A tanácskozásunk során eljutottunk egészen odáig,
hogy bizonyos paraméterek mellett, akár a magyarországi fürdõk is, mint különlegességek, mint speciális szolgáltatások, a hungarikum kategóriában is felvételre kerülhetnének – mondta el Czeglédi Gyula, a Magyar Fürdõszövetség elnöke. A tanácskozáson részt vett a turizmusért
felelõs helyettes államtitkár is. Dr. Ruszinkó Ádám elmondta, a magyar fürdõknek nagy szerepe van abban, hogy
tavaly 9 százalékkal nõtt Magyarországon a vendégéjszakák száma, a vendéglátósok bevételei pedig 12 százalékkal növekedtek. A kormányzat ezért újabb uniós és hazai
forrásokkal kívánja támogatni a minõsített gyógyhelyeket.

Minõsítsék hungarikummá a magyarországi gyógyfürdõket – ezzel a javaslattal fordult a Magyar Fürdõszövetség a kormányzathoz. A legrangosabb fürdõket tömörítõ
érdekvédelmi szervezet Nyíregyházán tartotta kétnapos
tavaszi közgyûlését a múlt héten. Az eseményen a fürdõszakemberek mellett részt vett a turisztikáért felelõs helyettes államtitkár is.
Tavaly Nyíregyházán közel 12 százalékkal nõtt a vendégéjszakák száma. A turisták az állatpark és a fürdõk miatt
jönnek a szabolcsi megyeszékhelyre. Az önkormányzat
ezért az elmúlt öt évben jelentõs összegeket fordított a
sóstói fürdõ fejlesztésére.
– 2010 óta majdnem minden évben valamilyen európai uniós fejlesztést hajtottunk végre Sóstón. 2011ben kezdtük a strand jelentõs felújításával, átalakításával. Szálláshelyfejlesztésre is nyert a társaságunk
vissza nem térítendõ támogatást. Szép példa a Fürdõház hotellé válása. Jelenleg folyamatban van egy
gyógyszárny fejlesztése és a szaunavilág átépítésének
a munkálatai az Aquariusban – hangsúlyozta házigazdaként dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója.

NEVES FÜRDÕVÁROSOK KÖZT
A fejlesztéseknek köszönhetõen Nyíregyháza 2013 óta
a legnevesebb fürdõvárosok közé tartozik. Az erõfeszítéseket a szakma is elismeri, többek között ennek köszönhetõ, hogy itt tartotta a Magyar Fürdõszövetség a tavaszi
közgyûlését.
– Ez az elmúlt évek munkájának, teljesítményének a
szakmai elismerése, hiszen nagyon sokáig beszéltünk arról, hogy milyen kihasználatlan lehetõségek vannak Sóstón, Sóstógyógyfürdõn. Ezeket az elmúlt 4 évben elkezdtük kiaknázni. Ennek eredménye, hogy az összes kutat

HUNGARIKUMMÁ VÁLNÁNAK

Éjszakai fürdõzés – június 19., péntektõl minden szerdán és pénteken
SóstóFeszt – július 3-4., Tófürdõ
Országos Strandfoci Bajnokság – július 16–19.
Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedõje és Tóparti
Bogrács-Party – július 25.
SóstóSerFeszt – augusztus 7–9.
Sóstó Noise – június 20., július 25.
Coca-Cola Strandparty – augusztusban
– Jelenleg arra koncentrálunk, hogy az európai uniós
pályázatokat minél korábban ki tudjuk írni. Mivel Nyíregyházán vagyunk a Magyar Fürdõszövetség közgyûlésén, talán a legfontosabb, amit meg kell említsek, hogy
lesz a gyógyhelyek számára egy jó, 100 százalékos támogatási intenzitással kiírandó pályázati lehetõségünk, amely
ezek infrastrukturális, esztétikai, kényelmi fejlesztéseit fogja
célozni – fejtette ki a turizmusért felelõs helyettes államtitkár. Dr. Ruszinkó Ádám arról is beszámolt, hogy a Magyar Turizmus Zrt. segítségével erõsíteni fogják Magyarország turisztikai marketingtevékenységét. Erre 8 milliárd
forint uniós forrás áll majd rendelkezésre, melyet három
év alatt lehet elkölteni.
Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra
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AKTUÁLIS

ÚJFAJTA BÉLVIZSGÁLAT A KÓRHÁZBAN
Már elérhetõ a Jósa András Oktatókórházban az endoszkópos kapszulás bélvizsgálat, a fájdalommentes
gasztroenterológiai szûrés új lehetõsége. A vastagbél
ilyen vizsgálatát térítés ellenében vehetik igénybe a
betegek. A vékonybél kapszulás szûrését a közeljövõben vezethetik be, ezt már az egészségpénztár támogatásával.
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató fõorvos elmondta, a Jósa
András Oktatókórházban a prevenció és az innováció
mindig is összekapcsolódott. Most egy olyan új vizsgálat
lehetõségét tudták megteremteni, amellyel a béldaganatok megelõzése és felismerése válik lehetõvé korszerû
módszerrel. Létezik ma már nyelõcsõ-, vékonybél- és vastagbél-kapszula.

Dr. Francz Mónika, a kórház orvosigazgatója emlékeztetett: a vastagbél-kapszula jelenleg térítéses formában már
elérhetõ vizsgálati módszer a kórházban. Az új eljárás kifejezetten betegbarát.

BETEGBARÁT VIZSGÁLAT

A jó hír, hogy a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatja a Nyíregyházán induló vékonybél-kapszula endoszkópos vizsgálat bevezetését, amely a közeljövõben már OEP támogatást is jelenthet.

Két új kegyeleti szobát avattak fel a múlt héten a gyermekgyógyászati és onkológiai tömb második emeletén.
Itt felekezeti hovatartozás nélkül mindenkinek lehetõsége van arra, hogy nyugodt körülmények között, békében elbúcsúzhasson elhunyt családtagjától, szerettétõl. A református, az evangélikus, a görög és a római katolikus egyház képviselõi ökumenikus szertartás
részeként áldották meg a helyiségeket. A kórház minden osztályán van kegyeleti szoba, a történelmi egyházak lelkiszolgálatot végeznek az intézményben, a kápolnában szükség szerint istentiszteleteket és miséket
is tartanak a betegeknek, családtagjaiknak és a dolgozóknak egyaránt.

GENERALI:
ORSZÁGSZERTE SZEMÉLYESEN
ÚJ KÉPVISELETI PONT NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN
Az ország legkiterjedtebb tanácsadói és
képviseleti hálózatának bõvítésével Nyíregyháza lakói mostantól még könnyebben
tájékozódhatnak a személyre szabott igényeket kielégítõ biztosítási és megtakarítási lehetõségekrõl, a Generali Biztosító
ugyanis megnyitotta legújabb képviseletét
a településen. A társaság célja, hogy az
ország valamennyi járásában jelen legyen,
hiszen a személyes tanácsadást semmi sem
pótolhatja a cég filozófiája szerint.
A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen jelenlétének köszönhetõen, piacait megismerve az ország
minél több településén a helyi igényeknek
megfelelõ biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott élõ embereket és a helyi intézményeket fenyegetõ kockázatokat
kezelje és csökkentse. A Generali több mint
3100 településen biztosítja ügyfeleit; több
mint 210 képviseleti pontból álló értékesítési hálózatának további bõvítése és minõségi fejlesztése pedig egyértelmû prioritás a cég számára 2015-ben.

GENERALI BIZTOSÍTÓ –
NYÍREGYHÁZA
Bár a biztosító korábban is jelen volt a
településen, az új képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító még inkább
jelen lehet a település életében. Megismerheti a helyi igényeket, élethelyzeteket, és ezekre személyre szabott megoldásokat tud ajánlani.
• Több mint 2500 lakást biztosít a városban és környékén, és az elmúlt idõszakban több nagy kártérítést is fizetett. A legnagyobbak között szerepelt
egy tûzesetbõl eredõ kár, melyre közel 5 millió forintot térített a biztosító.
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Nyíregyháza idén is megkapta a Kerékpárosbarát Település címet. A Vácott rendezett díjátadón az ország
55 önkormányzatának képviselõje vehette át az elismerést. Tavaly év végére több mint 50 kilométernyire
bõvült a nyíregyházi kerékpárút-hálózat. A közel 600
millió forintos beruházást az Európai Unió 98 százalékban támogatta.

Dr. Szegedi László osztályvezetõ fõorvos kiemelte, az
endo-kapszula mérete miatt könnyedén lenyelhetõ, a vizsgálat semmilyen fájdalommal nem jár, komplikáció nem
léphet fel, és szövõdményekkel sem kell számolni. A kapszula természetes úton távozik, de elõtte másodpercenként három fotót készít a tápcsatorna belsejérõl. A kamera a képeket a beteg testére erõsített gyûjtõszerkezetbe
továbbítja, az összegyûjtött fotókat pedig az orvos értékeli ki. A fotók minõsége is rendkívüli, éppen ezért diagnosztikai értéke is magas.

KEGYELETI SZOBA

Dr. Szegedi László osztályvezetõ fõorvos,
dr. Francz Mónika orvosigazgató
és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató fõorvos

KERÉKPÁROSBARÁT VÁROS

Szabóné Leskó Gizella képviseletvezetõ a Kossuth utca 12. fszt. 2. alatt
várja új és meglevõ ügyfeleit
• Nagyságrendileg 7000 gépjármûvet is
biztosít a Generali a térségben: 2014ben kgfb és casco keretében közel 105
millió forintot térített a biztosító.
• A Generali nagyságrendileg 3500
életbiztosítást nyújt a környék lakosainak. E biztosítások körében tavaly
300 esetben összesen több mint 131
millió forintot szolgáltatott.
A képviseleti pontokon a Generali Biztosító lakossági biztosításai mellett a
Generali Nyugdíjpénztár, a Generali
Egészségpénztár, az Európai Utazási Biztosító és Europ Assistance biztosítási megoldásai is elérhetõek.
(x)

A Korányi F. utcán már egészen a sóstói vasúti átjáróig
tekerhetnek a biciklisek
Idén kilencedik alkalommal mérettették meg magukat
a jelentkezõk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a
Kerékpáros Magyarország Szövetség közös pályázatán,
amelynek egyik legfontosabb célja a figyelemfelhívás. Arra
szeretnék ösztönözni a településeket és a munkahelyeket, hogy a megfelelõ infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék lehetõvé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést. Tasó László,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért
felelõs államtitkára az ünnepségen jelezte: 2020-ig 50
milliárd forintot kívánnak országosan kerékpárút-építésre
fordítani.

A HÉT TÉMÁJA

IZRAELI PILLANATOK

Szerzõ: Mikita Eszter

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
Nyíregyháza és az izraeli Kiryat Motzkin 1998 óta áll
testvérvárosi kapcsolatban. A két város célul tûzte ki, hogy
ne csak papírforma szerint legyen köztük kötelék, hanem
a kapcsolat élõ legyen.
– Polgármester úr azt a célt tûzte ki maga elé, hogy
élõvé teszi a külkapcsolatokat – mondta dr. Ulrich Attila,

TEHETSÉGES FIATALOKÉRT
Tizenöt éve mûködik a Zrínyi Ilona Gimnáziumban
az Arany János Tehetséggondozó Program. A 2000-ben
indult oktatási forma a hátrányos térségekbõl érkezõ
tehetséges fiatalok egész személyiségét veszi figyelembe az oktató- és nevelõmunka során. Az elmúlt másfél
évtized tapasztalatairól és eredményeirõl tartottak
szerdán konferenciát a középiskolában.

Izraeli pillanatok címmel vándorkiállítás nyílt Nyíregyházán, aminek elsõ állomása a Váci Mihály Kulturális Központ volt. A tárlatot a „Kérlek segíts...” Alapítvány szervezte azért, hogy a városban élõ fiatalok
megismerhessék a külföldi országot. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján részt vett Izrael Állam magyarországi nagykövete, aki a nyíregyházi testvérvárosi kapcsolat fontosságát is hangsúlyozta.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján részt vett Izrael Állam magyarországi nagykövete. Ilan Mor azt mondta: fontosnak tartja, hogy a fiatalok tanuljanak Izraelrõl, megismerjék, megszeressék és ellátogassanak oda.
– A médiában Izraelrõl általában a háborús konfliktusok, a terrorizmus összefüggésében hallani, ezért szeretném, ha a fiatalok Izrael másik arcát is megismernék.
– Izrael nemcsak egy történelmi hely, a Közel-Kelet egyetlen demokratikus állama, a világ egyetlen zsidó állama, amely
barátságot ápol Magyarországgal és törekszik arra, hogy a
világ jobb hely legyen. A kiállítással szeretnénk bemutatni
az ország szépségét, kultúráját, és olyan érdekességeket is,
amelyekrõl a diákok eddig nem hallottak.

HÍREK

Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete
elõadást tartott az ÉVISZ-ben
Nyíregyháza alpolgármestere. – Ezt a munkát már el is
kezdtük Eperjessel, Rzeszów-val, Szatmárnémetivel és
Nagybányával, de további terveink is vannak. Testvérvárosunk Iserlohn is, van ukrán és finn testvérvárosunk, Izraelbõl pedig Kiryat Motzkin, s ezekkel a városokkal a kultúra és a gazdaság területén is szeretnénk felvenni vagy
éppen erõsíteni a kapcsolatot. Örülök, hogy a Nagykövet
Úr szándéka is az, hogy a két város élõ kapcsolatban legyen egymással.
Izrael Állam magyarországi nagykövete látogatása alkalmával Nyíregyházán és a régióban több középiskolát
is felkeresett, hogy a tanulóknak tanórákon elõadást tartson a közel-keleti államról.

Az Arany János Tehetséggondozó Program lényege, hogy
plusz egy évet biztosít a gimnáziumi képzés elõtt a tehetséges, de hátrányos helyzetben élõ fiataloknak ahhoz, hogy
„ledolgozzák” azokat a hátrányokat, amelyeket magukkal
hoztak. Halkóné dr. Rudolf Éva, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke elmondta, Nyíregyháza büszke köznevelési intézményhálózatára. Az elnök fontosnak tartotta
azt, hogy a programban részt vevõ gimnáziumban külön figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetben élõ fiatalokra, akik
itt tudják megszerezni azokat a hasznos tudnivalókat, amelyeket esetleg egy hátrányosabb családban nem tudnának.

Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ is részt
vett a konferencián

MEGÚJUL A NYÍREGYHÁZI
OTP BANK FIÓK
2015-ben teljesen megújul a legnagyobb nyíregyházi OTP Bank fiók.
2011-ben fejezték be a fiók Rákóczi
utca felõli, mûemlék jellegû pénztártermének rekonstrukcióját, az idei évben pedig megkezdõdtek a fiók további helyiségeinek átalakítási munkálatai is. A tervekrõl dr. Kokas Attiláné
igazgatónõt kérdeztük.
Miért van szükség az átalakításra?
Nyíregyháza városában összesen két
OTP Bank fiókot üzemeltetünk, a Takarékpalota épületében, valamint a Nyíregyházi Fõiskola területén. Ezekben
összesen 1200 ügyfél fordul meg naponta. Az országos hálózatunkat folyamatosan fejlesztjük, korszerûsítjük, örömünkre szolgál, hogy ismét Nyíregyházán szépül meg az egyik fiókunk. A Rákóczi utcai OTP két pénztártermét (Kossuth tér
és Korzó sétáló felõliek) a jövõben tovább fejlesztjük annak érdekében, hogy
ügyfeleinket még kényelmesebb körülmények között tudjuk kiszolgálni. A felújítást úgy szervezzük, hogy az minél kevesebb kellemetlenséget okozzon ügyfeleinknek.
Hogyan érinti ezen átalakítás az ügyfeleket?
A Kossuth tér felõli bejáratnál található
bal oldali helyiségünkben alapvetõen a
fogyasztási hitelek ügyintézése folyt. Az
itt dolgozó kollégáink 2015. február 16-

án a Rákóczi utca felõli pénztártermünkben végzik munkájukat. Az átalakítás elsõ
ütemében, 2015. június 5-én a bankszámla osztály (Kossuth tér felõli bejárat, jobb
oldal) áthelyezésre kerül a Dózsa György
utcai – Korzó sétáló pénztárhelyiség –
emeleti részére. A lakáshitel-ügyintézés
továbbra is a Dózsa György utcai pénztárhelyiség földszintjén lesz megtalálható. A felújítás két ütemben fog megvalósulni, az elsõ ütemben elvégzendõ munkákat elõre láthatólag szeptember közepén fejezik be. Az átalakítás második szakaszának megkezdésérõl pedig idõben
tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket.
Mi fog megváltozni a fiókban, sok újítás lesz?
Az átalakítások során új eszközökkel is
felszereljük a fiókot. Szórakoztató és ismeretterjesztõ mûsort bemutató, nagy
képernyõs LCD monitorokat is beállítunk
az ügyféltérbe. Színesedik a gyereksarok,
új tanácsadói pultokat és ügyféltárgyalókat alakítunk ki. A fiókban új böngészõeszközt is kihelyezünk és az ügyféltérben
wifi-elérhetõséget is biztosítunk majd.
További újdonság lesz még a széfszolgáltatás is. Az átalakítások során a pénztártermeket (Kossuth tér jobb oldal és Korzó
sétány felõli) átjárhatóvá tesszük, így ügyfeleink egy épületen belül el tudnak intézni mindent anélkül, hogy ki kellene
lépniük az utcára. Bízunk benne, hogy
felújított fiókunk elnyeri majd ügyfeleink
tetszését.
(x)
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VÁROSI OVIS NAP NYÍREGYHÁZÁN
Újabb nagyszabású rendezvényre várják Nyíregyháza óvodásait május 28-án és 29-én a Sóstói Múzeumfaluba. A gyerekek megismerkedhetnek a hagyományokkal, megtudhatják, hogy nagyanyáink hogyan sütötték a kenyeret és milyen eszközökkel végezték a
nagymosást. 4500 óvodást várnak a rendezvényre, akik
ajándékot is kapnak.

magból kenyér legyen, a Kállósemjéni portán pedig megtudhatják, hogy nagyanyáink hogyan végezték a nagymosást.
– Ma nagyon egyszerû a mosás, betesszük a ruhákat a
mosógépbe, és aztán kivesszük – mondta dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója –, de ez a régi világban, amikor még nem volt gépesítve a mosás, akkor ez

TÖRÖK ÁDÁM ÉS A MINI
A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓBAN

Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Karácsonyi ünnepi programot már szerveztek a kisgyermekeknek a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban, amelyen 4500
óvodás vett részt, most a Sóstói Múzeumfaluba várják az
ovisokat a télihez hasonló rendezvényre.
– A karácsonyi rendezvény nagyon sikeres volt, nagyon
szerették a gyerekek, óvónõk, dajkák, szülõk – mondta
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Most a
gyermeknap jön, és szeretnénk megajándékozni a kicsiket. A múzeumfaluba, a természetbe, egy szép környezetbe várjuk az óvodásokat, és a népi hagyományainkat
állítjuk középpontba.

KÉT NAP ALATT 4500 GYEREK
Két nap alatt négy csoportban látogathat ki 4500 gyerek a múzeumfaluba. Az óvodásoknak színes programokat szerveznek. A kicsik többek között a hagyományokkal, az egykori falusi élet mindennapi teendõivel is megismerkedhetnek.
– Meg kell ismerniük már ilyen pici korban a gyerekeknek, hogy régen elõdeink mit hogyan csináltak, hogyan
mostak, vasaltak, hogyan sütötték a kenyeret – mondta dr.
Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere –, másrészt
pedig, ha az óvodások kijönnek a skanzenbe, és megismerik a megye kultúráját, a házakat, akkor valószínûleg
olyan impulzusokat kapnak, amelyek az identitástudatukat erõsítik, és azt a tudatot, hogy nyíregyháziak. Ezt, szerintem, már kisgyermekkorban ki kell alakítani bennük.
A gyerekek három helyszínen ismerhetik meg, hogyan
éltek egykor õseink. Az Árpád-kori faluban Árpád-kori életképeket láthatnak, az Anarcsi portán megtudhatják, milyen út és mennyi munka vezet ahhoz, hogy az elvetett

Dr. Kovács Ferenc és dr. Ulrich Attila a gyerekek
és óvodapedagógusok körében
egy egész napos munkafolyamat volt. Ha nem is egy egész
napot töltenek el ezzel itt a gyerekek, de azért megtudhatják, hogyan történt az elõkészítés, a mosás, a vasalás,
és megismerkedhetnek a munkafolyamathoz kapcsolódó
régi eszközökkel.

AJÁNDÉKOT IS KAPNAK
A gyerekekhez ellátogat az Alma Együttes, amely mind
a négy ovis csoportnak ad koncertet. A múzeumfaluban
gyermekrajz-kiállítást is rendeznek azokból a rajzokból,
amelyeken a kicsik Nyíregyházát örökítették meg. A gyermekek ajándékot is kapnak, a régi falusi élethez kötõdõ
kifestõkönyvet. A Városi Ovis Nap sajtótájékoztatóján
Nyíregyháza polgármestere elmondta: fontosnak tartják,
hogy szervezzenek olyan nagyrendezvényt, ahol együtt
lehetnek a város óvodásai, de arra is gondot fordítanak,
hogy megvalósuljanak a kicsik nevelését, fejlõdését szolgáló beruházások is. Nyíregyházán folytatódik az óvodák
felújítása és két új ovi-foci pályát is építenek.

HA VALAMI NEM STIMMEL: ÓVODAPSZICHOLÓGUS
Gondolom nem egyedül küzdöttem azzal a problémával gyermekeim óvodás korában, hogy sírva hagytam ott
õket az intézményben. Bár többször meggyõzõdtem róla,
hogy a színjáték csak nekem szólt... Talán sok gyomorgörcstõl megkímélhettem volna magam, ha van óvodapszichológus, aki magyarázatot ad csemetéim viselkedésére.
Szerzõ: Sipos Marianna
Ma már a szülõk bátran fordulhatnak ilyen szakemberhez, hiszen a Köznevelési Törvény elõírja óvodapszichológus alkalmazását, gyermeklétszámhoz igazítva. Nyíregyháza óvodai szerkezete miután tagintézményes, így valamennyi egységben találhatunk fõállású segítséget, ahogyan
az Eszterlánc Északi Óvodában és annak intézményeinél
is, ahol Molnár Zsuzsannához fordulhatnak a szülõk és az
óvodapedagógusok abban az esetben, ha egy-egy kicsi
esetében problémát vélnek felfedezni.

SOKRÉTÛ FOLYAMAT
A sokak számára még ismeretlen feladatkörrõl Molnár Zsuzsannát kérdeztük, aki elmondta: az
óvodapszichológus munkája a
gyermekekre, pedagógusokra és
szülõkre irányul. Egy gyermek
problémáját széles látókörbõl közelíti meg és egyaránt alkalmaz
pedagógiai-pszichológiai és családi rendszerszemléletû megközelí- Molnár Zsuzsanna
téseket. Hozzátette: az óvodapszichológiai ellátás sokrétû folyamat. Elsõdleges hangsúly a
megelõzésen van. Megelõzni a gyermek problémáinak
kialakulását, és felismerni az éppen kialakuló nehézségeket. A korai felismerést megfigyelések, beszélgetések, tesztek segítik. Megelõzés érdekében olyan technikákat al6
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kalmaznak, amelyekkel a gyermekeknek hosszú távon
segíthetnek. Ilyen például az egészségmegõrzés és a szociális készségfejlesztés.

FONTOS AZ AGRESSZIÓ KEZELÉSE
Nagyon fontosnak tartják az agresszió kezelését, hogy a
késõbbi hatékony életvezetéshez olyan készségeket alakítsanak ki már óvodás korban, melyekkel az agresszió és a
stressz hatékonyan kezelhetõ. A szakember elmondta: az idei
évtõl minden 5 éves korú gyermek szakszerû pszichológiai
szûrésen is részt vesz, amelynek célja a késõbbi tanulási nehézségek megelõzése. De kiszûrhetõek a beilleszkedési nehézségek vagy a magatartási zavarok is az ovisoknál.

VANNAK TENDENCIÁK
Évekkel ezelõtt a leggyakrabban hallott kifejezés volt, az
óvodás korú gyermekekkel kapcsolatban, a hiperaktivitás,
ma már viszont más jellegû problémával néznek szembe a
szakemberek és a szülõk leggyakrabban – tudtuk meg.
Molnár Zsuzsanna elmesélte, hogy mindig vannak tendenciák. A jelenlegi virtuális világban inkább az autisztikus jellegû viselkedés, azaz a társas és kommunikációs készségek
bizonyos fokú zavara mutatkozik meg sok esetben a megváltozott személyközi kapcsolatok miatt.
A mai gyermekek már kicsi korban elkezdik használni
a digitális eszközöket, úgynevezett „digitális bennszülötteknek” nevezhetõek. Hozzátette: természetesen nem kell
azonnal kétségbe esni, ha egy gyermek nem úgy viselkedik, mint a társai, hiszen sok esetben a normalitáson belül
marad csemeténk különcsége. De ha Önben, mint szülõben bármilyen bizonytalanság megfogalmazódik, vagy
egyszerûen úgy érzi, hogy valami nem „stimmel”, forduljanak bizalommal a szakemberekhez. Ha még nincs is
probléma, mindenképpen megnyugodhatnak, ahogy én
is biztosan könnyebben viselhettem volna évtizedekkel
ezelõtt a sírós, óvodába járó reggeleket.

És a nyíregyházi Nap együttes! Ezáltal: blues és rock
egy programban. 2015 márciusában zajlott az Agóra projektben felújított kulturális központ elsõ nagy, élõzenés
„bulija”. A mûsor gerincét a lassan fél évszázada a színpadon álló Török Ádám és a Mini adta, de a nyíregyházi
meghívóik sem kezdõk.
A Nap együttes ma is városunk meghatározó
rockzenekara, s tagjaik jó része szintén évtizedek óta
zenél. Török Ádám saját slágerei mellett (például Gõzhajó, Keresztes lovagok), megszólalnak a Nap ismert dalai
(Sötét város), de világszerte ismert melódiák is színesítik
a különleges, blues-rock mûsort (Black Light, Born To Be
Wild). Vetítés: szombaton 20.30-kor és vasárnap 9.30kor a Nyíregyházi Televízióban.

KIS VÁROSVÉDÕK
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület általános iskolásoknak hirdetett városismereti vetélkedõt. A hat írásbeli forduló után a végsõ megmérettetést a Jósa András Múzeumban rendezték meg, ahol öt csapat versengett egymással.
Szerzõ: Mikita Eszter
Cservenyák Katalin, az egyesület elnöke érdeklõdésünkre
elmondta, nagyon fontos, hogy az ember ismerje a gyökereit. Nagyon sok nyíregyházi gyerek szülei, nagyszülei itt
éltek a városban, ezért is lényeges az, hogy a gyerekek
megismerjék hagyományaikat, a város épületeit, és érezzék otthon magukat. A Jókai Mór Református Általános Iskola 5. b osztályos tanulóinak csapata nyerte a Kis Városvédõ Vetélkedõ döntõjét. Botrágyi Tamást, Drotár Márkot, Ster
Petra Annát, Szabó Bellát és Tömöri Péter Andrást Illyés
Gábor – aki lapunk állandó szerzõje, az Amirõl az utcák
mesélnek sorozattal – készítette fel a versenyre.

A gyõztes csapat tagjai jutalomként egy héten keresztül
nyaralhatnak a város szigligeti üdülõjében. A többiek fürdõ- és állatparki belépõt, valamint a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület kiadványait kapták jutalmul a versenyen
való eredményes részvételükért.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Környezetvédelmi Világnap
2015. június 5.
Hulladékáért ajándék jár!
AZ AKCIÓ HELYSZÍNEI:
Hulladékudvar – Kerék u. 1.
Hulladékudvar – Korányi F. u. 3.
Az akció keretében az elkülönítetten gyûjtött
csomagolási, valamint elektronikai hulladékokért
ajándékot adunk.
A program a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.
szervezésében Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja
támogatásával valósul meg.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Tel.: 42/594-508, E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. június 1-jétõl az Északi temetõ Központi Ravatalozójának szertartásterében karbantartási, javítási munkálatok folynak, melyek várható befejezése 2015. június 21.
Ez idõ alatt a temetési szertartások a Korányi F. utcai
ravatalozóban történnek.
Tisztelettel kérjük az érintett hozzátartozók és temetõbe látogatók szíves türelmét és megértését.
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A HÉT TÉMÁJA

EGÉSZSÉG

ÉLETMENTÉS DEFIBRILLÁTOROKKAL
Legutóbbi lapszámunkban már beszámoltunk arról,
hogy a Cantemus kórus jóvoltából újabb két defibrillátorral bõvült a városunkban kihelyezett életmentõ
készülékek száma. S hogy ezek használatával mennyiben javulnak a hirtelen szívhalál túlélési esélyei és pontosan hol vannak Nyíregyházán kihelyezett defibrillátorok, arról Csikós Pétert, az Egészségügyi Alapellátás
igazgatóját kérdeztük.

Örökre szóló törökországi élményt jelent a 242-es
Sunshine-kód a 99,4 Sunshine FM szerencsés hallgatójának, Eszternek. A mosolygós fiatal hölgy a nyertes kódot
péntek délelõtti mûsorában szerezte meg. Munkaidõ után
elsõ útja szerkesztõségébe, majd a Sky Travel utazási irodába vezetett, ahol kattant a lakat, nyílt a bõrönd, ami egy
törökországi álomutazást jelent Eszternek és partnerének
egy ötcsillagos szállodában.
(x)

– Magyarországon a szív- és érrendszeri halálozások nagy
része hirtelen szívmegállás – hirtelen szívhalál – miatt következik be, amely körülbelül 25 000 ember halálát okozza évente. A szívmegállás utáni, mintegy 3–5 percen belül
gyorsan, határozottan és a laikustól is elvárható szakszerûséggel eljárva azonban még meg lehet menteni az eseményt
elszenvedõ életét – tájékoztatta lapunkat Csikós Péter.

SZAKSZERÛ SEGÍTSÉG
– Magyarországon minden órában meghal valaki hirtelen szívhalál miatt. A keringésmegállás bárhol elõfordulhat, mégis a legtöbb esetben a betegek otthonukban, hozzátartozóik elõtt szenvedik el a szívmegállást. Az idõben

AHOL MÁR VAN
Jelenleg Nyíregyházán a következõ helyeken van kihelyezett defibrillátor (az épületen matrica is jelzi):
Bem József Általános Iskola, Epreskert utca 10.;
Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Kis SZTK, Szent István utca 14.; Központi Orvosi
Ügyelet; Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete; Nyíregyházi Állatpark; Nyíregyházi Fõiskola; Orvosi rendelõ, Ferenc körút 4/A; Orvosi
rendelõ, Körte utca 16.; Orvosi rendelõ, Ungvár sétány
37.; Orvosi rendelõ, Szent István utca 10.; Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza; START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.;
Sóstói Parkfürdõ, Nyíregyháza; Vasútállomás; Orvosi
rendelõ, Vay Ádám körút 7.; Városi Stadion; Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; FILO Sportegyesület, Lapály u. 2-4-6.; Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Á.
krt. 18.; Móricz Zsigmond Színház.

„Játsszunk együtt!” babás-mamás játszófoglalkozás, ismerkedés a babajelekkel, éneklés, mondókázás, ölbeli játékok
minden kedden 10.00 órától Örökösföldön, a Human-Net
Közösségi Házban. Információ: 20/436-4770.

Nyáron fokozottan figyelni kell a bõrünk állapotára. Télen sokszor kockázat nélkül alkalmazhatunk kozmetikumokat, illatanyagokat, nyáron azonban óvatosabban kell bánni ezekkel a szerekkel, hiszen ha bõrre
kerülve napfény éri, akkor akár bõrbetegségeket is
okozhatnak.
Szerzõ: Mikita Eszter
A jó idõ beköszöntével többet tartózkodunk a levegõn, és
élvezzük a nap simogató sugarait. Amikor a kontinentális
éghajlaton megfelelõ idõtartamban süt a nap, akkor a szervezet D-vitamin pótlásáról sem úgy kell gondoskodni, mint
az õszi-téli idõszakban. Dr. Szõke Katalin bõrgyógyászkozmetológus fõorvos érdeklõdésünkre elmondta, naponta
15–20 perc, fényvédõ nélküli napon való tartózkodás elegendõ ahhoz, hogy megfelelõ mennyiségû D-vitamin alakuljon ki szervezetünkben. Rendszeres és komoly fényvédelemnél viszont, amikor már reggel alaposan bekenjük magunkat fényvédõvel, gondoskodni kell a pótlásról, hiszen ezek
a tényezõk gátolják a D-vitamin termelõdését.

NEM ÁRT AZ ÓVATOSSÁG!
A napsütésnek számos jótékony hatása van, de veszélyeirõl sem szabad megfeledkeznünk! A szakember arra hívta
fel a figyelmet, hogy napallergiára utal, amikor a bõr kivörösödik, viszket, megduzzad és csalánkiütéshez hasonló tünetek mutatkoznak rajta. Ez ellen idõben, fényvédõ krémekkel
lehet védekezni. A napfény több problémát is okozhat. Nem
is gondolunk rá, de az eddig még nem használt, vagy a télen
újdonságként bevezetett kozmetikumok napfénnyel együtt
kellemetlen mellékhatásokat okozhatnak. Viszketés után a
kipirosodó, majd hámló bõr hívja fel a veszélyre a figyelmet.
De nem csupán a kozmetikumok és a parfümök, hanem bizonyos gyógyszerek napfény hatására gyulladásos tüneteket
8
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Életmentõ oktatás a Bem iskolában
Csikós Péter hozzátette, defibrillátorok kihelyezésével,
az esetlegesen hirtelen kialakuló szívhalált szeretné megelõzni a ’Gondoskodó’ Önkormányzat. Ezzel azonban
minden esetben együtt jár a megfelelõ laikusok képzése,
oktatása is, amit a városunkba kihelyezett defibrillátorok
mellé biztosít is az önkormányzat. Az oktatás ellenõrzött
keretek között, megfelelõ oktatókkal és eszközökkel történik, 8 órában.

ÚJRAÉLESZTÉSI TANFOLYAMOK
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésében rendszeresen 2 órás újraélesztési tanfolyamot tartanak az érdeklõdõk számára az orvosi ügyelet épületében. Az újraélesztési tanfolyamra elõzetes telefonos
bejelentkezés alapján várják az érdeklõdõket szerdánként 14 és 16 óra között a Központi Orvosi Ügyeleten,
a Szent István utca 70. szám alatt. Bejelentkezni: a 0642/402-377-es telefonszámon lehet.

NYÁRI BÕRVÉDELEM

PROGRAMOK
Kossuth Tér Zene fúvósokkal – a Nívó-díjas Szabolcsi Koncertfúvós Zenekar nyári hangversenye június 12-én 17.00
órától a Kossuth téren (esõnap: június 13. 17.00 óra). Közremûködnek a zenekar mazsorettcsoportjai: Csillagok, Kék delfinek, Tûzmadarak. Mûsoron: világslágerek, népszerû musicalrészletek.

elkezdett hatékony laikus újraélesztéssel a túlélés esélye
megháromszorozható, így a szakszerû segítség megérkezéséig ezzel minden tõlünk telhetõt megtehetünk, hogy a
szív „újraindítható” állapotba kerüljön – hívta fel a figyelmet az igazgató. Az újraélesztés fontossága (defibrillátor
használata és a segítõ laikus személy szaktudása) abban
rejlik, hogy körülbelül 70 százalékban ezek az emberek
megmenthetõek lennének!

okozhatnak a bõrben. Ilyenek egyes antibiotikumok, de akár
a fogamzásgátló tabletták is okozhatnak fényérzékenységet.
Ebben az esetben a fénynek kitett bõrfelületek: az arc, a kéz
vagy a dekoltázs részein indokolatlan, heves gyulladás alakul ki, amely leginkább égési
sérüléshez hasonlít. Tavasztól
fenyegeti bõrünket a „fitofotodermatitisz”, amely akkor
alakul ki, ha az érzékeny bõr
érintkezik valamelyik növénynek a nedvével és a bõrfelületet megsüti a nap, begyullad a
bõr. Leggyakrabban a muskátDr. Szõke Katalin
liban található olaj okoz problémát, ezért a bõrgyógyász fõorvos azt javasolja, aki tisztában van érzékenységével, a kerti munkák alkalmával viseljen kesztyût!
A napfény mindezeken túl pigmentációs elváltozásokat
is okozhat. Bár a szeplõket sokan bájosnak találják, ezeket
is, mint a többi pigmentfoltot, a napfény csalogat elõ.
Napsütésben különös figyelmet kell fordítani az anyajegyekre is, amelyeket fényvédõ készítményekkel alaposan be kell kenni annak érdekében, hogy bennük kóros
folyamat ne induljon el.

FONTOS AZ ÖNVIZSGÁLAT
A szakorvos javaslata alapján bõrünket óvhatjuk fényvédõ krémekkel, de sokkal intenzívebb hatást érhetünk el
árnyékolással. Egy kalap, egy sapka vagy egy megfelelõ
ruha megóvja szervezetünket a nap káros hatásaitól.
A fõorvos felhívja a figyelmet arra, ha valaki napfénnyel
összefüggésbe hozható bõrtünetet észlel magán, elõször
is próbálja meg hûteni, majd keressen fel egy szakorvost
annak érdekében, hogy tünetei ne erõsödjenek és ne alakuljanak ki szövõdmények.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

MEDITERRÁN GÖRÖG HANGULAT A VMKK-BAN PÜNKÖSDI SZOKÁSOK
Görög nappal, hamisítatlan mediterrán hangulattal
várta látogatóit szombaton a Váci Mihály Kulturális
Központ. Megnyílt a Görög Kultúráért Alapítvány tárlata, a színpadon fellépett Papadimitriu Athina, és volt
görög táncbemutató és táncház.

egyháza és Tokaj térségében címmel dr. Diószegi György
mûvelõdéskutató tartott elõadást. A történetírás szerint már
a 17. századtól érkeztek Magyarországra görög kereskedõk, majd 1948-ban a polgárháború elõl menekülõk is
jöttek hazánkba. Ma õk alkotják a görög önkormányzatokat.

Pünkösdhétfõn hagyományõrzõ programokkal, játékos vetélkedõkkel és szabadidõs elfoglaltságokkal várták a Sóstói Múzeumfalu látogatóit. Az ünnep lehetõséget biztosított arra is, hogy a hagyományokon kívül
a tavaszi és a nyári szokásokat, hiedelmeket is felelevenítsék és bemutassák a múzeumfalu vendégeinek.
Szerzõ: Mikita Eszter

A Váci Mihály Kulturális Központ, a Görög Kultúráért
Alapítvány, valamint a Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata görög nappal várta a látogatókat. A vendégeket dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere
köszöntötte. Mint elmondta, városunkban elõször 2010ben, a múzeumok éjszakáján volt görög show. A mostani
több szálon szervezõdött, hiszen kialakulóban van egy
kapcsolat a helyi görög származású lakosok és az országos görög önkormányzat között. Másrészt a görög kultúrának van keletje a magyarok között is.

Pünkösdhétfõn a Lókötõk Néptáncegyüttes leányainak
elõadásából megismerhették a Sóstói Múzeumfalu látogatói a „mavagyonolás” szokását, és felelevenítették a
pünkösdi királyválasztás hagyományát is. A gyerekeket
népi játszóudvar, kézmûves foglalkozások és bábelõadás
várta, az Árpád-kori faluban pedig viseletben tartottak tárlatvezetést a múzeumfalu dolgozói.

GÖRÖG NYELV OKTATÁSA
A nyíregyházi programon részt vett Agárdi Bendegúz,
a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának
alelnöke. Hangsúlyozta, az országos önkormányzat célja, hogy tényleg országosan mûködjenek. Ezért szeretnék
a Nyíregyházán élõ görög származású családokat is felkarolni, beindítani a görög nyelv oktatását, és a kulturális
szervezet is megkezdi majd mûködését. A megnyitót követõen Filhellén magyarok és hungarofil görögök Nyír-

Színvonalas mûsorral készültek a táncosok
A délután vendége volt Papadimitriu Athina színmûvész, aki Szeretetkönyv a színpadon címmel adott zenés
irodalmi mûsort Müller Péter mûve nyomán. Este már a
tánc kapta a fõszerepet, fellépett a Zeys Görög tûz címû
mûsorával, az Ellinizmosz táncegyüttes, a görög napot
pedig görög táncház zárta.

KERN, RÉKASI, STOHL A SZABADTÉRIN
A testõr, Majdnem valaki, Estére szabad a kecó, aztán az Anconai szerelmesek kétszer, majd jön a Csárdáskirálynõ, akkor Tied a világ, Cabaret, a Hattyúdal,
Tízéves a 4 for Dance, ráadásul a Dobronka cirkusz
világszám.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Persze nem egyszerre, hanem a nyár különbözõ napjain láthatjuk ezeket az elõadásokat a Szabadtéri Színpadon esténként fél 9-tõl. Bemelegítõ edzéseknek is tekinthetõk ezek a nyarat követõ VIDOR Fesztiválra, hiszen

lõ együttes tiszteletére. Udvaros Dorottya népes rajongótábora Majdnem valaki címû lemezbemutató koncertjének örülhet, melyen közremûködik Hrutka Róbert és zenekara. A Villa Negra még mindig nem mondható apácazárdának. Ez derül ki a József Attila Színház Hattyúdal a
Republic együttessel címû zenés komédiájából, melynek
filmes verzióját szinte mindenki ismeri Páger Antal,
Sztankay István és Bodrogi Gyula felejthetetlen játékának
köszönhetõen.

HUJBER ÉS GESZTESI A KECÓBAN
A gyermekekre is gondoltak a Dobronka cirkusz világszámmal, melyet a Mesebolt Bábszínház és a Magamra
Alkotómûhely közösen hozott létre marionettbábok segítségével. Ezt július 11-én 17 órától láthatják a kicsinyek.
Dér Heni, Torres Dani és Karalyos Gábor lesznek a fõszereplõi a Cabaret címû musicalnek, amelyiknek alapját a
nyolc Oscar-díjjal jutalmazott film teremtette meg. Az Estére szabad a kecó avagy a londoni szextett címû bulvár
burleszk nõs „hõse” szeretné megnyerni egy dúsgazdag
„befektetõ” kegyeit, csakhogy közben attól tart, feleségénél is befektet valaki, márpedig a kettõ antagonisztikus
ellentétben áll egymással. A fõszereplõk Hujber Ferenc,
Gesztesi Károly és Bánfalvy Ági.

Népdalokkal is szórakoztatták az érdeklõdõket
Dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója elmondta, a múzeumoknak alapvetõ feladata az, hogy a
kulturális hagyományaikat közvetítsék a ma élõ generációk felé. Aki a programok alatt megéhezett, népi ételeket
kóstolhatott, vagy részt vehetett az egyik kereskedelmi
gasztrocsatorna mûsorának felvételén, ahol Bede Róbert,
a csatorna séfje Puskás Petivel sütött töltött padlizsánt és
diós kosárkát. A látogatók az állattartáshoz, pásztorkodáshoz kapcsolódó szokásokkal is megismerkedhettek.

HARMÓNIA A MÜPÁ-BAN
Telt ház elõtt léphetett színpadra vasárnap a nyíregyházi Harmónia Kamarakórus Budapesten, a Mûvészetek Palotájában. A Hollerung Gábor alapította Énekel az ország sorozat egy harmincéves tradíció a magyar zenei életben, amelynek részeként az ország minden tájáról érkezõ énekesek közösen adják elõ a zeneirodalom legmonumentálisabb alkotásait. Idén, nyíregyháziak részvételével.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Nagy Péter, a Harmónia Kamarakórus karvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, az esemény az idén nemzetközivé bõvült, külföldi kórusok is csatlakoztak a magyar elõadókhoz, így a több mint ezer résztvevõ két hangversenyen mutatta be a mûveket. Az est közremûködõje a Budafoki Dohnányi Zenekar volt, karmestere pedig Hollerung
Gábor. A nyíregyházi kórus vasárnap léphetett színpadra,
Forrás: internet

NINCS NYÁR ANCONAI NÉLKÜL
Tavaly a X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál
koncertjével ért véget a Szabadtéri Nyár
meghatározó elemük a jókedv, a derû lesz. Tíz hét alatt
11 programra várják az éppen akkor itthon nyaralókat a
Móricz Zsigmond Színház munkatársai az ország egyik
legszebb szabadtéri színpadának fái alá.

A VILLA NEGRA NEM APÁCAZÁRDA
Az idény június 20-án indul a megunhatatlan Csárdáskirálynõvel, amiben ismét felcsendülnek Kálmán Imre
melódiái, köztük a Túl az Óperencián, Az asszony összetör, Te rongyos élet. A Tasnádi Csaba rendezte operettben
fellép Bárány Frigyes, Gáspár Tibor és Tóth Sándor is. A
Tied a világ címû zenés társasjátékban Bródy János, Feke
Pál, Serbán Attila és Vastag Tamás jóvoltából klasszikussá
vált 20 Illés-dal csendül fel az 50 éves jubileumát ünnep10
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Senki sem üdvözülhet a saját hazájában, tartja a mondás. Szerencsére ez nem igaz a tízéves 4 for Dance táncegyüttesre, amelynek pergõlábú tagjai látványos, mókás
gálamûsorra várják rajongóikat augusztus elsõ napján,
meglepetésvendég közremûködésével. Anconai, a megunhatatlan. Ezúttal az elsõ, majd egy hét múlva a második részt is láthatják az érdeklõdõk. Az elsõben ismét színpadra lép például Egyed Attila, Mészáros Árpád Zsolt,
Petneházy Attila és Varjú Olga, a másodikban pedig többek mellett Schlanger András, Puskás Tivadar és Balogh
Gábor. Minden jó, ha a vége jó! Márpedig igazi csemegének ígérkezik a Vígszínház A testõr címû komédiája augusztus 22-én Eszenyi Enikõvel, Stohl Andrással és Kern
Andrással a fõszerepben. Megtudhatjuk, milyen az, ha egy
színész férj testõrnek öltözve, „álruhában” próbálja hûtlenségen kapni, visszahódítani színésznõ nejét.

mégpedig telt ház elõtt. A kórusirodalom egyik legnépszerûbb oratóriumát, Orff Carmina Buranája mellett Szentpáli Roland Magnificatját szólaltatták meg a mintegy 500
fõs kórus tagjaiként, melyen a Cantemus kóruscsalád is
képviseltette magát.
A karvezetõ arról is tájékoztatta lapunkat, nagy öröm volt
számukra, hogy a nyíregyházi zeneszerzõ és tubamûvész,
Szentpáli Roland egyik mûvét adhatták elõ. A fiatal szerzõ
mûve igazi sláger, amelyben a jazz mellett a szinte extázisig fokozódó, populáris elemek is helyet kaptak.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: 1 fô projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltôje által ellátandó feladatok:
– közremûködik az európai uniós pályázati lehetôségek feltárásában és elôkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elôkészítését. Nyomon követi a pályázati források
felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözô fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylô pályázat készítéséhez, szükség esetén külsô szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik
területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
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 diploma,
– EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elônyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezô- és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérôl szóló
igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2015. július 1-jével betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 06-42/524-567).
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 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2015. május 29.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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HÉT HÓNAP UTÁN ÚJRA ITTHON A VILÁGUTAZÓ BÛVÖLT A GRILLÁZS
Ahogy elõbukkannak az elsõ napsugarak, Normantas
Paulius, a világutazó fotómûvész mindig meglátogatja
szerkesztõségünket, hogy beszámoljon nekünk a rendszerint õsztõl kora tavaszig tartó expedíciójáról. Noha
most két hónappal késõbb a megszokottól, de újra betért hozzánk, hogy meséljen élményeirõl.

Normantas Paulius Kambodzsát követõen Thaiföldön
folytatta útját, elmondása szerint azonban komoly célja
nem volt, hiszen most egyébként is keveset fotózik. Pszichésen nehezen tudja elviselni, hogy az archívumnak kell
dolgoznia, mert nincs kilátás arra, hogy fotóalbumban
megjelenjenek a képei.

2015. május 17-én rendezték meg Lajosmizsén a
nagy népszerûségnek örvendõ Országos Grillázs Versenyt. A megmérettetésre az ország számos pontjáról
érkezett nevezés, nemcsak diákoké, de profi cukrászmestereké és cukrásztanároké is. A versenyen nyíregyházi sikerek is születtek, méghozzá a sipkaysoktól.

Szerzõ: Bruszel Dóra
A világvándor tavaly õsszel, legutóbbi találkozásunkkor
örömmel mesélte, hogy megtartotta székfoglaló elõadását
a Magyar Mûvészeti Akadémián. Akkor nem sok ideje maradt beszámolni nekünk élményeirõl, hiszen néhány nappal késõbb útnak indult soron következõ expedíciójára.

„CSODAPERIÓDUS”
– Elsõ úti célom India volt, Kerala államban közel hat
hetet töltöttem el. Ott van egy nagyon jó professzor barátom, aki az ayurvedikus gyógyászattal tette rendbe az
egészségemet, hiszen a székfoglalóm miatt már nagyon
ki voltam merülve – kezdte a beszélgetést Paulius.
– Ezt követõen Kambodzsába utaztam, ahol egy buddhista templomban, a Buddha-szobor mellett töltöttem a
mindennapjaimat. Mivel a kolostorban már nem tudtak
nekem helyet biztosítani, ezért azt mondta a fõláma, hogy
aludhatok a templomban, de kora reggel össze kell pakolnom a matracomat, mert jön a többi láma imádkozni.
Nagyon örültem neki, én is részt vettem ezeken az alkalmakon, úgy mondanám, hogy hatnapos csodaperiódus volt
az életemben – folytatta.

„Hét hónap alatt, a több száz ünnep mellett 4
szilveszteren vagyok túl. Átéltem az európait, a thaiföldit, a kínait és a tibetit is.”
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Balról: Puskás Bence (ezüst), Földesi Csenge (arany),
Juhász Noémi (arany), Kollonay István (bronz)
Normantas Paulius
Paulius már 10 éve nem volt ilyen hosszú expedíción.
Bár legutóbbi találkozásunkkor még úgy tervezte, hogy
tavasszal újra megmássza a Himaláját, de az utolsó pillanatban mégis kidobta a repülõjegyét.
– Valamit éreztem, hogy nem stimmel. Tudtam, hogy
baj lesz egy hónap múlva. Be is jött a megérzésem. Nepált földrengés sújtotta. Mázlista voltam, hogy nem indultam útnak. Most még szokom az itteni éghajlatot, hiszen
több mint fél évet a trópusi klímában töltöttem. Õsszel
azonban szeretnék elutazni újra Keletre, mert sok tervem
van ott.

Juhász Noéminek sikerült megvédenie korábban elnyert díját, munkája aranydíjas, Földesi Csenge, az intézmény elsõ osztályos tanulója pedig aranyérmes lett.
Kollonay István mestercukrász, aki egyébként szintén
részt vett a versenyen és a grillázsból készített búbos
kemencéjével bronzérmes lett, érdeklõdésünkre elmondta, tanulói hagyományõrzõ munkákkal készültek, szerelmi, népi motívumú mandulagrillázzsal neveztek be a
versenyre, Puskás Bence, a Sipkay második osztályos
tanulója pedig középkori pajzsot készített mandulagrillázsból, amivel elnyerte az ezüstérmet. A cukrászmester
szerint tanulói erõssége a fehér cukorhabos díszítés volt.

ÉRDEKESSÉGEK ESEMÉNYEK

A DROGHASZNÁLAT VESZÉLYEI
Keddtõl egészen péntekig Közlekedés, Környezet,
Kábítószerek korosztályos veszélyei címmel tartottak
elõadásokat fiataloknak Nyíregyházán. A középiskolásokat Klobusitzky György nyugalmazott egyetemi
mestertanár egy diszkóba invitálta, ahol testközelbõl
ismerhették meg a droghasználat veszélyeit.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A drogok hatásairól, a kábítószer-használat veszélyeirõl és a diszkóbalesetekrõl tartottak elõadást a fiataloknak
a Nyíregyházi Fõiskolán, csak egy kicsit másképp, mint
ahogyan a diákok megszokták. A Közlekedés, Környezet,

BALESETI MENTÉS

hoz és a fiatal korosztályhoz – mondta dr. Illés László városi rendõrkapitány. – Ez a rendhagyó elõadássorozat beilleszkedik abba a programsorozatba is, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitánysággal
közösen a középiskolások számára szervezünk, ilyen a
DADA vagy az Ellenszer program.

Közös nyílt napot rendezett a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházán. A látványos bemutatókkal tarkított program célja az volt, hogy a lakosság megismerkedjen a rendõrök és a katasztrófavédõk
mindennapi munkájával.

KIEMELT FELADAT A PREVENCIÓ

Volt rendõrkutyás elfogás, mûszaki mentés baleseti helyszínen, intézkedéstaktikai és tûzoltási bemutató is. Farkas
József megyei rendõrfõkapitány elmondta, napjaink hõsei
azok a kollégák, akik a közterületen szolgálnak. Az õ életüket szeretnék bemutatni, és toborozni is a fiatalok körében.
A rendõrök és katasztrófavédõk nyílt napján részt vett dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. Hangsúlyozta, a mindennapjaink biztonsága érdekében dolgozók munkáját fontos megismerni, hiszen ezt a rendõrség és a tûzoltóság értünk teszi. Ehhez az önkormányzat minden támogatást
megad, az együttmûködés pedig egyre eredményesebb.

Az esemény ünnepélyes megnyitóját a Nyíregyházi Fõiskolán tartották kedden. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere azt mondta: a drogprevenció az
önkormányzat számára is kiemelt feladat.
– Idén újjáalakult a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum,
amely a rendõrséggel és az e területen mûködõ szervezetekkel, hatóságokkal közösen dolgozik – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. – De – és ezt tartjuk a legfontosabbnak – szeretnénk az iskolákkal, a diákönkormányzatokkal és a tanulókkal együtt folytatni a munkát.

„KELL A LÁTVÁNY, A SHOW”

Kábítószerek korosztályos veszélyei címû bemutatót a
rendõrség szervezte, az elõadót a Közösségi Rendészet
Projektben részt vevõ rendõr azért hívta meg, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre.
– Ez a programsorozat szerves részét képezi annak a
tavaly indult közösségi rendészeti projektünknek, amelynek az a célja, hogy minél közelebb kerüljünk a lakosság-

– A fiatalok ma okostelefont, iPodot, iPadot, internetet
használnak, az nem megy, hogy az ember leül eléjük és
csak dumál – mondta Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyugalmazott mestertanára. – Kell a
látvány, a show, a buli, mert ehhez szoktak hozzá. Ezért
egy diszkóba cseppennek be, ahol sötét van, villognak a
fények, s közben 2000 diaképet látnak, amelyek megmutatják nekik, hogy a droghasználat egy folyamat. A rendhagyó elõadásommal ezt mutatom meg a fiataloknak– tette
hozzá. A Közlekedés, Környezet, Kábítószerek korosztályos veszélyei címû rendhagyó elõadássorozatra négy nap
alatt 3000 diákot vártak.

Csepely Zsigmond, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója kiemelte, parancsnokságaikon lehetõség van az érettségihez szükséges közösségi szolgálat teljesítésére is. Eddig 1500 fiatal jelentkezett hozzájuk, de
szeretnék, ha ez a létszám tovább bõvülne.

JÓ HÍREK AZ ÉLÕVÍZI HORGÁSZOKNAK
Április 14-én elfogadta a parlament
azt a törvénymódosítást, amely szerint
2016 évtõl megszûnik a kereskedelmi
célú halászat Magyarországon.
Fesztóry Sándor, a Magyar Országos
Horgász Szövetség alelnöke, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közhasznú Szövetségének ügyvezetõ igazgatója továbbá érdeklõdésünkre
elmondta, hogy május 5-étõl, az állami
horgászjegy kiadásához szükséges feltételek közül törölték a fogási napló leadását.
A jövõben nemcsak a halgazdálkodási területeken, de a halastavakon is tilos lesz a
halállományban és a környezetben kárt
okozó halfogási módszereket alkalmazni.
A halászati õröknek joguk lesz arra,

hogy elvegyék az állami horgászjegyet, a
turista állami horgászjegyet, illetve az állami halászjegyet azoktól, akik nem jegyzik
be fogásaikat a fogási naplóba. Halvédelmi bírságot szabhatnak ki azokra, akik nem
fogható halat, illetve más hasznos víziállatot fognak ki vagy gyûjtenek be, akik a nem
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen
õshonos halat fognak, illetve akik a pecázás során folyamatosan felügyelet nélkül
hagyják a horgászfelszerelésüket.
– A törvény rendelkezik arról is, hogy
mikor kell figyelmeztetést alkalmazni a bírság helyett. Ezek elsõsorban azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a horgász vagy
halász nem viszi magával a szükséges okmányait, de ezeket késõbb bemutatja. További részletek: www.nyiregyhaza.hu.

FÓRUM AZ OROSI KÖRFORGALOMRÓL
Biztonságos gyalogátkelõ és körforgalom
is épül Oroson, a 41-es fõút két csomópontjában. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. és a kivitelezõ Swietelsky Magyarország Kft. ezzel kapcsolatban tart lakossági
fórumot 2015. június 3-án 17.30-tól a
Herman Ottó Tagiskolában, melyre tiszte-

lettel meghívják az érdeklõdõket. A
Swietelsky Magyarország Kft. röviden bemutatja az eddig elvégzett munkálatokat,
valamint a kivitelezés során ütemezett nagyobb léptékû feladatokat. A fórumon lehetõség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó
kérdések, észrevételek megvitatására.

HOVÁ LETT A KÖZEL 300 MILLIÓ?
Múlt heti lapszámunkban részletesen
foglalkoztunk azzal, hogy a Nyíregyháza
Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási
Társulat (továbbiakban: Társulat), a szennyvízprogramban az érintett lakosok által befizetett pénzösszeg jelentõs részét, 293
millió forintot nagy kockázatot rejtõ Quaestor és Hungária értékpapírokba (kötvényportfóliókba) fektette. Lapzártánk
után, csütörtökön ülésezik a város képviselõ-testülete, ahol információink szerint
meghallgatják a kialakult helyzet tisztázására felállított vizsgálóbizottság jelentését.

Az üggyel kapcsolatban Mikó Dániel, a Társulat elnöke kereste meg szerkesztõségünket, s elmondta, ugyan sérelmesnek tartja,
hogy õ a sajtóból értesült csak a városi vizsgálóbizottság felállításáról, de üdvözli és támogatja a bizottság munkáját. Furcsállja,
hogy a polgármester a bizottság jelentésének megismerése elõtt már nyilatkozott az
ügyben. Mikó Dániel további kérdéseinktõl elzárkózott, csak a vizsgálóbizottság jelentésének és a közgyûlés állásfoglalásának
megismerése után hajlandó bõvebb nyilatkozatra.
2015. MÁJUS 29.
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SPORT

ELUTASÍTÁS
Mindössze egy háromsoros, rövid üzenetet kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Licencadó Bizottságától a Nyíregyháza Spartacus. Ebben az áll, hogy a bizottság 2015. május 26-ai ülésén helyben hagyja az elsõfokú határozatokat, és a fellebbezést elutasítja, azaz nem
kapja meg a Szpari a következõ szezonra az NB I-es licencet. Indoklás nem érkezett, azt a szövetség 72 órán
belül küldi meg a végleges határozattal együtt.
– Megdöbbenve fogadtuk a hírt, és méltánytalannak tartjuk. Szerdán a klub vezetése összeül, és eldöntjük, hogyan tovább. Nem adjuk fel, ha kell, a végsõkig elmegyünk, a remény hal meg utoljára, de nagyon csalódott
vagyok – mondta Révész Bálint tulajdonos.
A Nyíregyháza Spartacus annak ellenére nem kapta meg
az NB I-es licencet, hogy egyetlen fillérrel sem tartozik
senkinek. A korábbi – 2010-es – játékosának, Diego
Balbinot-nak is mindent kifizetett, az errõl szóló eredeti
bizonylatot is bemutatta. Úgy tûnik, ez is kevés volt... Az
NB I-es licencet a Kecskemét, a Pápa és a Pécs sem kapta
meg a következõ szezonra.

A SZPARI BEÁLDOZÁSÁVAL
A GYEREKEKET IS BÜNTETI AZ MLSZ?
Értetlenül és megdöbbenve állunk az MLSZ fellebbviteli licencadó bizottságának döntése hallatán, és várjuk a
hivatalos indoklást. Egy olyan klubot lehetetlenítenek el
hosszú évekre, amelyet a város és Révész Bálint tulajdonos szisztematikus munkával épített fel 2010-tõl, az akkor szinte kilátástalan helyzetbõl. Mára a klubnak nincs
tartozása, az egyik legstabilabb és átláthatóan mûködõ
csapatok egyike lett Magyarországon, amely mögött több
mint 400 utánpótláskorú gyerek sportolhat, ma még NB Ies szinten. Ez a döntés a nyíregyházi labdarúgás és az
utánpótlás-nevelés végét jelentheti. Meggyõzõdésünk,
hogy a döntés nem szolgálja sem a több ezer szurkoló,
sem a gyerekek, sem a magyar futball érdekeit.
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának közleménye

STREETBALL NYÍREGYHÁZÁN
Kõbánya után az Adidas Streetball Fesztivál második állomása Nyíregyháza lesz. Május 30-án ismét kosárpalánkokkal és játékosokkal telik meg a Kossuth tér.
Több mint kétszáz résztvevõre számítanak a szervezõk
a különbözõ kategóriákban, melyek közül a Kenguru
Kupára a nevezési díjat a szövetség állja. A legnagyobb
csata a B-33-ban várható, mely rövidesen olimpiai sportág lehet. A tét a budapesti döntõbe kerülés.
– Jellemzõen ilyenkor a szomszédos nagyvárosokból is érkeznek csapatok, sõt külföldi együttesek is neveznek. Mindenki szeretne a budapesti, majd a nagydöntõbe bekerülni, remélem, magyar csapat lesz az,
amelyik továbbjut – mondta Sitku Ernõ, a Nyíregyházi
Sportcentrum élsportigazgatója.
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SAKKPALOTA LETT A KAZINCZY
Sakkpalota referenciaintézmény lett a Kazinczy iskola. A Polgár Judit által kidolgozott képességfejlesztõ programot már egy ideje használja a nyíregyházi
intézmény, és jók a tapasztalatok. A sakkbajnok személyesen adta át a Sakkpalota címet.
A sakk személyiségfejlesztõ, segít a logikus gondolkodásban és a fegyelmezésben. A Kazinczy Ferenc Tagintézményben már használják a mindennapok során, sõt
hetente egyszer sakkórájuk van a gyerekeknek. Az eredmények már látszanak, a többi tantárgyat is könnyebben
tanulják a gyerekek.
– Matematika-, magyar- és énekórán is nagy hasznát
veszik a gyerekek és a tanárok. Az órák nagy része játék,
ilyenkor elõkerülnek a figurák a papír és a ceruza helyett
– mondta Simonné Gincsai Rita, a Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanítója.
A Kazinczyban alkalmazott Sakkpalota programot Polgár Judit dolgozta ki. A világhírû sportoló módszerével
már számos sikert ért el, és az országban több helyen
alkalmazzák. Nyíregyházán Magyarország tizedik Sakkpalotája jött létre, az errõl szóló oklevelet maga a nagymester adta át.
– Kaszparovval sokat lobbiztunk azért, hogy a sakk
bekerüljön Európában az oktatási rendszerbe. Ez sikerült, 2013-tól Magyarországon már választható óra a sakk,
aminek nagyon örülünk. Az egész program a Sakkjátszótér könyv megírásával kezdõdött, majd pedagógusokkal,
szakemberekkel, grafikusokkal egyeztettünk azért, hogy
létrejöjjön. Figyelnünk kellett arra is, hogy a mai modern
technológia mellett a tanárok felkeltsék a gyerekek figyelmét a sakk iránt, ehhez is adunk ötleteket – mondta Polgár Judit, nemzetközi nagymester.

A nyíregyházi iskola tanárai elvégeztek egy 30 órás továbbképzést, ahol megtanulhatták a pedagógiai módszereket, és ma már a gyerekeknek is természetes, hogy sakkórájuk van. Nyíregyháza polgármestere a mai napig profitál abból, hogy egykoron versenyszerûen játszott.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Polgár Judit a Sakkpalota cím átadásán
– Tízévesen tanultam meg sakkozni, hat évig jártam
versenyekre is. Most a polgármesteri munkában is látom,
hogy mennyit segít ez nekem a döntésképességben, az
elemzésben, és egy polgármesternek sok szimultán partija van párhuzamosan, ezt a korábbi sakkversenyzés nélkül nem tudnám csinálni – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.
A következõ tanévtõl az iskola már beépíti pedagógiai
programjába a Sakkpalota programot. A tervek szerint a
város további iskoláiban is alkalmazzák majd a módszert.

GYERMEKBAJNOK RÖPLABDÁSOK
Szépen menetelt az alapszakaszban a Nyíregyházi
Sportcentrum leány röplabdaegyüttese az Országos
Gyermek Bajnokságban. Szinte játszmát sem veszítve
jutott a székesfehérvári fináléba, ahol nehéz csoportba került. A Gödöllõ és a Vasas ellen kellett kiharcolniuk a négy közé kerülést, ami nem ígérkezett könnyû
feladatnak a Moravszki házaspár együttese számára.
– A Vasast idén még egyszer sem tudtuk legyõzni. Ezúttal viszont közel álltunk a sikerhez, de végül 3–2-re a fõvárosiak nyertek, a Gödöllõt viszont magabiztosan vertük
3–0-ra, így az elõdöntõbe jutottunk. A Békéscsaba elleni
3–1-es siker már döntõt jelentett számunkra, ahol ismét a
Vasassal találkoztunk – mesélte Moravszki Gyuláné, a csapat edzõje.
A fináléban aztán drámai csata következett. Jó játékkal 2–
0-ra vezetett a Nyíregyházi Sportcentrum együttese, sõt 26–
25-nél meccslabdája is volt, melyet úgy tûnt, értékesít is.
– Egy mentésnél azt hitték a lányok, hogy talajt ért a
labda, ezért berohantak a küzdõtérre ünnepelni. Így viszont a játékvezetõ a Vasasnak ítélte a pontot, és azt a
szettet végül el is veszítettük, sõt a negyediket is. A mindent eldöntõ ötödik szettben viszont parádés teljesítményt
nyújtottunk, így megnyertük a bajnokságot. Sok nagy sikert, diákolimpiát nyertem már, ez az egyik legnagyobb
eredmény volt – mondta Moravszki Gyuláné.

A csapat elsõ alkalommal indult az OGYB-n közös gárdával, azaz a Móricz és a Bem iskola legjobbjait nevezték
Nyíregyházi Sportcentrumként.

Az Országos Gyermek Bajnokság gyõztese,
a Nyíregyházi Sportcentrum
– Korábban rendre elõfordult, hogy a két jó nyíregyházi
csapat egymást ütötte el a továbbjutástól. Most úgy gondoltuk, közösen sikeresebbek lehetünk, és az eredmény
ezt igazolta – mondta Erdõsné Balogh Erika, az NYSC röplabda szakágának vezetõedzõje.
A tornán különdíjakat is kaptak a nyíregyháziak.
Schwegler Stefániát választották a legjobb feladónak, míg
Ratkos Petra lett a bajnoki döntõ legértékesebb játékosa.

EZÜSTÉRMES KÉZILABDACSAPAT
Átvehette az ezüstérmeket a Nyíregyházi
KC férfi kézilabdacsapata, a tavalyi bronz
után. Képünkön középen Kósa Árpád, a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje,
Halkóné dr. Rudolf
Éva, a Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Varga Zsolt szakvezetõ.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
CB-rádió Kiállítás a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Kupé Galériájában május 28–június 26-áig, hétköznapokon 8.00–17.00 óra között. Több mint 100 kézi
rádió 6 évtized anyagából válogatva, melyek közül néhány
kipróbálható. A belépés ingyenes. Információ: 42/504-490.
A Bencs Villa programjai: május 29-én 17.00 óra: Egy
este a világ körül. 1. rész: A sivatagtól az õserdõig – 18 év 4
országban (dr. Bálint Zoltán és dr. Bálintné Kiss Beáta úti
beszámolója). 2. rész: Az õserdõtõl a patikáig (dr. Hajdu
Zsanett elõadása dél-amerikai útjáról). Június 2-án 18.00
óra: Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem (Torma Mária
Radnóti- és Latinovits-díjas elõadómûvész pódiummûsora.
Közremûködik: Zsolczer Csilla népdalénekes). 5-én 18.00
óra: Tajdi Gyula és Csoma József rajztanárok tárlatának megnyitója. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Régészet Napja 2015. a Jósa András Múzeumban május 29-én (a belépés ingyenes), valamint a Sóstói Múzeumfaluban május 30-án (belépõ a múzeumfalu aktuális díjszabása szerint). Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Móricz Zsigmond Olvasókör – Nemzetközi Gyermeknap alkalmából rendezendõ – találkozója május 29-én 16.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtár teraszán (III. emelet). Té-

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 1., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Bajnay Kornél Miklós (10. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 1., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2015. június 2., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2015. június 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.
Mussó László (12. sz. vk. 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. június 1., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Idõpont: 2015. június 1., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Isk., Koszorú u. 10.
Vassné Harman Gyöngyi (13. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 1., 18.00 óra.
Helyszín: Vajdabokori Mûvelõdési Ház
(Nyh., Csendes utca 2.).
Idõpont: 2015. június 2., 18.00 óra.
Helyszín: Felsõsimai Közmûvelõdési Színtér
(Nyh., Furulya utca 37.).
Idõpont: 2015. június 8., 18.00 óra.
Helyszín: Rozsréti részönkormányzati iroda
(Nyh., Fenyõ utca 1.).
Idõpont: 2015. június 9., 18.00 óra.
Helyszín: Butykatelepi Közösségi Ház
(Nyh., Benkõ István u. 1.).
Idõpont: 2015. június 10., 18.00 óra.
Helyszín: Mandabokori Iskola épülete
(Nyh. I., Mandabokor 4.).
Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 5., 17.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola
(Fazekas J. tér 8. fszt., Móra terem).

PROGRAMOK

BELVÁROSI GYERMEKNAP
A MÚZEUMBAN
Május 31-én 10.00 órától gyermeknapi programokkal készül a Jósa András Múzeum. A „népi játszótér”
keretén belül lehetõség lesz hordólovaglásra, gólyalábazásra, karikadobálásra, mocsárjárásra és libaterelésre a múzeum udvarában, míg a „nyíri játszó” révén
játékos múzeumi kalandozásban lehet részt venni, valamint asztali játékokat és kézmûves foglalkozást lehet
kipróbálni. A „Kis lemezjáték történelem” címû idõszaki kiállításban pedig meg lehet tekinteni a múlt század közepérõl származó lemezcsodákat az amerikai
totyogó tengerészkacsától a bolgár mechanikus szorzótáblán át a magyar lendkerekes törpeautóig. A gyermekeknek a belépõ díjtalan.
mák: Szabó Lõrinc: Ima a gyermekekért, Lóci óriás lesz; Tompa
Andrea: Szelídnek lenni volna.
Családi Gyereknapi rendezvényt tart május 30-án 10.00–
14.00 óráig a Down Egyesület és Csodavár Korai Fejlesztõ
Centrum a nyíregyházi Cimbora Lovastanya területén.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 30-án 11.00 óra:
Mesedélelõtt (magyar népmese felolvasás, utána kézmûves
foglalkozás árnyjátékos illusztrációval), 16.00 óra: A bátor
sün. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Laár-est a könyvtárban. Laár András humorista, énekes,
zeneszerzõ, dalszövegíró, író, költõ, spirituális gondolkodó,
a KFT együttes és a L’art pour L’art Társulat alapító és jelenlegi
tagja lép fel június 2-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond

könyvtárban. Az elõadói estet az erõszakmentesség jegyében szervezi a RÉV Alapítvány a munkahelyi pszichoterror
(mobbing) és szexuális zaklatás visszaszorítására indított programja keretében. Az elõadás díjtalan.
Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek 1700
év képzõmûvészetében címû, vetítéssel egybekötött elõadása. Június 3-án 16.00 óra: Ábrahám és a zsidó nép kiválasztása. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
Én változtatni akarok! Szeretnél egy nem szokványos, és
egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Június 5-én
lehetõséged nyílik rá. Várnak minden érdeklõdõt egy 2 alkalomból álló elõadásra, 17.00–18.30-ig Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpont A épület III. emeletén. Elõadó: Rudikné
Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). A kurzus ingyenes.
Jótékonysági hangverseny a Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete szervezésében június 7-én 19.00 órától a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházban. A
mûsort a Nyíregyházi Cantemus Kórus szolgáltatja.

ROCKTÖRTÉNET SCHULTZZAL
Egy helyi szinten máig egyedülálló vállalkozás szemtanúi lehetünk ismét, hétfõ esténként, a Nyíregyházi Televízió segítségével. 1993-ban elkészült egy több mint
20 részbõl álló rocktörténeti sorozat, melynek szerkesztõje, s egyben riportere, mûsorvezetõje is az országosan
is ismert Farkas Tibor (ismertebb becenevén: Schultz
papa). A javarészt autentikus, angliai (sokszor: londoni)
környezetben Miló Mihály operatõr (HSC) által rögzített

Autizmus a „24. órában”. Idõpont: június 8., 8.30-tól.
Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (Sóstói út 2–
4.), Zilahi terem. További információ: www.facebook.com/
mostelszegyesulet.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 30., szombat 19.00 Szibériai csárdás, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Orosz lekvár, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
Június 1., hétfõ 10.00 Pöttyös Panni, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
Június 2., kedd 10.00 Pöttyös Panni, Szimba bérlet,
MÛvész Stúdió
Június 3., szerda 10.00 Pöttyös Panni, Tarzan bérlet,
MÛvész Stúdió
Június 4., csütörtök 10.00 Pöttyös Panni, Shrek bérlet,
MÛvész Stúdió
Június 5., péntek 19.00 Orosz lekvár, Latinovits bérlet,
Krúdy Kamara

SPORTPROGRAM
összekötõ szövegek segítségével valóban legendás helyekre juthatnak el a nézõk. A sorozat egyes darabjaiban
Földes László (Hobo) is gazdagítja a sok zenével tálalt
tudást. Farkas Tibor a sorozat felvezetéseként nyilatkozik is: szombat este láthatják a vele készült interjút az
NYTV 30 mûsor keretei között, melynek elsõ részében a
Gajdos Lászlóval készített riport megy újra. Tehát:
rocktörténet minden hétfõn két részben, 19.30-tól, valamint visszapillantás Farkas Tiborral szombaton este
19.30-tól és vasárnap reggel 8.30-tól, a most 30 éves
NYTV múltidézõ mûsorának második felében.

Május 29–31., péntek–vasárnap Kézilabda Diákolimpia V. korcsoport Országos döntõ
Május 30., szombat Kossuth tér, Adidas Streetball Fesztivál

KÖZVETÍTÉS
Május 31., vasárnap 18.00 Pécs–Nyíregyháza Spartacus
labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
2015. MÁJUS 29.

15

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

HÕSÖK NAPJA
Az 1924. évi XIV. törvénycikk az elsõ világháború hõsi
halottai emlékének megünneplésérõl rendelkezett. A törvénycikk május utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé, a
Hõsök emlékünnepévé avatta. 1928. október 21-én, a megyeháza elõtti téren leleplezték a megye és a város hõsi
halottainak emléket állító szobrot, Kisfaludi Strobl Zsigmond monumentális alkotását. A következõ évtõl a Hõsök szobra és az elõtte lévõ tér lett a Hõsök napi megemlékezések fõ színhelye.
A megemlékezések sorából érdemes kiemelni az 1937.
évit, amikor május 30-án a városban „még soha nem látott katonai pompa keretében rendezték meg a hõsi halottak emlékünnepét”. A Hõsök szobra elõtti téren felsorakoztak a katonai alakulatok, a polgári intézmények, az
egyesületek, az iskolák, az államrendõrség, a csendõrség,
a pénzügyõrség, a tûzoltóság, a leventék és a cserkészek
képviselõi. Az ünnepség elején vitéz Béldy Alajos ezredes, dandárparancsnok megszemlélte a katonai alakulatokat, majd kezdetét vette a tábori mise. Az egyházi énekek a 12. Rákóczi honvédgyalogezred zenekarának kíséretében csendültek fel. A tábori mise hõsökért szóló imája
után 12 ágyúlövés dördült el a Búza téren felállított ágyúkból. A szentmise után egy lovas staféta koszorút vitt a térrõl a Kossuth téren át a Hõsök temetõjébe. Vitéz Huszár
Endre protestáns tábori alesperes beszédét követõen három repülõgép jelent meg a tér fölött, amelyekbõl rózsaleveleket és rózsavirágokat szórtak a szoborra (képünkön).
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„A színes rózsaszirmok fénylõen szállanak a napfényes
térben, a közönség meghatottan nézi a megragadóan szép
képet, a virágesõ hullását a magyar gyász és dicsõség ünnepén.” Ezt követõen a katonazenekar kurucnótákat játszott, majd koszorúkkal borították a szobrot. A megemlékezést katonai díszszemle zárta. „Lelkes öröm fogadja
valamennyi csapatot, a nemzeti hadsereg minden egységét, minden katonáját, mind szívünk büszkesége, jövõnk
reménysége.” A díszszemle felvonulói pár évvel késõbb
már az igazi harctereken bizonyíthattak...
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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