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mára a menhelyek is
megteltek.

HELYI ADÓBEVÉTELEK
Május végén járt le a helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának és az adókülönbözet befizetésének határideje. Idén
eddig 4 milliárd 350 millió forint folyt be Nyíregyházán helyi adóból, ez közel 46 százalékos teljesülését jelenti a 2015re tervezett mintegy 9 és fél milliárdos bevételnek. Az elmúlt év hasonló idõszakában 460 millió forinttal kevesebb
helyi adót fizettek be a városkasszába. Dr. Polgári András,
az Adóosztály vezetõje elmondta, a határidõre 14 ezer 692
bevallás érkezett, és még közel ezret várnak. Ezeket hatósági munkával fogják bekérni. Fontos, hogy az adóhatóság
június 10-éig már a túlfizetõknek is visszautalta a pénzét.
430 adózónak, 209 millió forintot fizettek vissza. Így a vállalkozások gyorsan hozzájutnak a túlfizetésükhöz, amit a
nyíregyházi gazdaság élénkítésére tudnak fordítani.
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Erre a pillanatra várt hetek óta a diáksereg! A Kodály Zoltán Általános Iskola
2. A osztályosait sokan utánozták az utolsó tanítási napokon: végre eldobhatták a tankönyveket… Helyettük kezükbe vehetik a strandfelszerelést, hiszen
már a Tófürdõ is kinyitott, s egyre több a nyári program városszerte.
(Részletek a 2. és 15. oldalon.)

KOSSUTH-TÉR-ZENE
Kossuth-Tér-Zene címmel nyári szabadtéri koncertekre várják a városlakókat. Nyíregyháza fõterén
énekesek, együttesek szórakoztatják a belvárosba
látogatókat. Elsõként a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és mazsorettcsoportjai lépnek közönség
elé, június 12-én, pénteken délután 5 órakor, a
Kossuth téren.
A rendezvény sajtótájékoztatóján dr. Ulrich Attila,
Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta: a KossuthTér-Zene programsorozatának az igényes zene bemutatása mellett az a célja, hogy a nyári idõszakban a
belvárosba csábítsák a városlakókat. A legtöbben
ugyanis a kánikulában péntektõl hétfõig Sóstón, a szabadban, a strandokon töltik az idõt, de ha találnak számukra tetszõ programot a belvárosban, élettel telhet
meg a Kossuth tér.

ISMERT SLÁGEREK CSENDÜLNEK FEL
A Kossuth-Tér-Zene nyitórendezvényén a Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar és mazsorettcsoportjai lépnek
közönség elé. Bakó Levente Liszt-díjas trombitamûvész, karnagy a sajtótájékoztatón azt mondta: minden
évben Újévi Koncerttel köszöntik az új esztendõt, majd
a hagyományok szerint Nyíregyházán Tavaszi Hangversennyel lépnek közönség elé. Régóta tervezik, hogy
minden évszakban muzsikával szórakoztatják a városlakókat, ezért nyári koncertet is terveztek, mert örömmel elõadják itthon is azokat a mûveket, amelyeket
nyári külföldi fesztiválokon játszanak. A nyitórendezvényen, melyet június 12-én, pénteken délután 5 órakor tartanak Nyíregyháza fõterén, ismert slágerek csendülnek majd fel. (Ha esik az esõ, a koncertre június
13-án, szombaton délután kerül sor ugyanebben az
idõpontban.)

Fotó: Trifonov Éva

VAKÁCIÓ!

ELLENÕRZIK A SZABÁLYSZEGÕKET
A nyíregyházi Közterület-felügyelet június 15-én (hétfõ) 8.00 órától június 17-én (szerda) 22.00 óráig a törvényi és helyi rendeletben kapott felhatalmazások alapján,
közúti forgalomellenõrzést tart. Az akció célja a behajtási tilalomra és a kötelezõ haladási irányra vonatkozó tilalmak megszegõinek, a szabálytalanul megállóknak és
várakozóknak a kiszûrése. A behajtási tilalomra és a kötelezõ haladási irányra vonatkozó tilalmak megszegõit
fix összegû (30 000, illetve 50 000 forint) közigazgatási
bírsággal sújtják, a megállási és várakozási tilalmat megsértõk 10 000–50 000 forintig terjedõ, kormányrendeletben meghatározott fix összegû helyszíni bírságra vagy
feljelentésre, a zöldterületen parkolók 50 000 forintig
terjedõ közigazgatási helyszíni bírságra számíthatnak. A
megállási, várakozási és zöldfelületen történõ várakozási tilalmat az egész város területén ellenõrzik, míg a Közterület-felügyelet kamerával felszerelt gépkocsija az alábbi
helyeken végzi a behajtási tilalomra és a kötelezõ haladási irányra vonatkozó szabályok betartását: Kossuth tér,
Bethlen Gábor utca, Luther utca, Nagy Imre tér, Jókai
tér, Dózsa György utca, Nyár utca, Belsõ körút, Géza
utca, Erdõ sor, Búza tér, Toldi utca.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚNIUS 5., PÉNTEK

JÚNIUS 5., PÉNTEK

TABLÓSZÉPSÉGVERSENY

OVIS CSALÁDI NAP

Hetedik alkalommal rendezték meg a
Korzó Bevásárlóközpontban a város végzõs középiskolai osztályai számára kiírt
versenyt, amelyre ezúttal is hatalmas volt
az érdeklõdés. Az elsõ helyezettnek járó
díjat az Arany János Gimnázium 9/13
osztálya tudhatja magáénak.

Hatalmas érdeklõdés övezte a nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc
körúti Telephelyének családi napját. A
közös táncház, sportjátékok mellett
trambulin, ugrálóvár, sok izgalmas program és a Vidám Vándorok mûsora várta
a szülõket és gyerekeket egyaránt.

JÚNIUS 5., PÉNTEK

JÚNIUS 6., SZOMBAT

NYÍRSÉG LITERÁTORAI

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

A Nyírség literátorainak nagyjai
Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címmel
kiállítás nyílt a Jósa András Múzeumban.
A tárlat képeirõl a Nyírségbõl származó
költõk, írók, irodalmárok munkásságát ismerheti meg a nagyközönség, melyet év
végéig láthatnak az érdeklõdõk.

A Cukorbetegek Egyesülete megtartotta ez évi jótékonysági hangversenyét. A
Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban a Cantemus adott nagysikerû
hangversenyt. A népszerû kórus június
9–14. között a cseh Hradec Kralovében
vesz részt egy kórusfesztiválon.

JÚNIUS 6., SZOMBAT

JÚNIUS 8., HÉTFÕ

DR. PREGUN MÁRTA EMLÉKÉRE

GYERMEKNAP

Az ismert nyíregyházi fogorvos, az
egy éve elhunyt dr. Pregun Márta emléke elõtt tisztelegve állítottak emléktáblát a jósavárosi görögkatolikus templomban. Az eseményen a doktornõ számos
korábbi betege mellett családtagok, kollégák, barátok is részt vettek.

Színes programokban bõvelkedõ
Gyermeknapot rendezett a Kereszt utcai Gyermekek Háza Déli Óvoda. Zenés mûsor, közös tánc, arcfestés, kézmûves foglalkozások, rendõrségi közlekedési verseny biztosította a jó hangulatot.

VÁR A TÓFÜRDÕ IS
A természetes vizek kedvelõinek igazi örömhír, hogy megnyitott a Tófürdõ
is a fürdõzõk elõtt.
A hetek óta tartó nyári idõnek köszönhetõen napok alatt 24 fok fölé emelkedett
a tó vize, így minden körülmény adott volt
múlt héten a nyitáshoz.
Az üzemeltetõ Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
karbantartási és parkfenntartási munkákat
végzett a nyitás elõtt. Miután a Tófürdõt
sok gyermekes család is látogatja, így a
kicsikre gondolva egy teljesen új, változatos játékokkal teli játszótér is várja a legifjabb vendégeket.
Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak, a fürdõ a nyári szezon végéig mindennap 9-tõl 20 óráig tart nyitva, ahol a
korábban megnövelt homokos plázs, a
mobil napozóstég, 2 ezer négyzetméteres
parkosított terület, gyógyvizes, valamint

KÖRFORGALOM ÉPÜL OROSON
Biztonságos gyalogátkelõ és körforgalom is épül Oroson, a 41-es fõút két
csomópontjában. A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. közel 350 millió forintos beruházásának munkálatai júliusban kezdõdnek, és a tervek
szerint szeptember közepére már biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek a városrész lakói.

JÚNIUS 8., HÉTFÕ

JÚNIUS 8., HÉTFÕ

TÖBB HINTA

RONGÁLÁSOK HÉTVÉGÉJE

Kerítést épített, valamint két darab
négyüléses hintát készített és helyezett ki
a NYÍRVV Nonprofit Kft. a Dohány utcai
tömbbelsõben található játszótérre. Ezzel
a fejlesztéssel már a gyermekek nagyobb
biztonsággal játszhatnak a területen és ma
már a hintánál sem kell „sorba állni”.

Felsorolni is nehéz, mit mûveltek hétvégén a vandálok. Rongáltak a Dob utcai
játszótéren, Örökösföldön, Butykán, a
Kollégium utcai játszótéren, a Piros ház
udvarán. Kirugdosott facsemeték, felszedett padok és hulladékszelencék szegélyezik útjukat. A kár több százezer forint.

Az új orosi körforgalom és a biztonságos, középszegélyes gyalogátkelõ építésérõl lakossági fórumot tartottak a beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. és a kivitelezõ Swietelsky Magyarország Kft. szakemberei. Az Oroson élõknek hosszú évek óta jelent problémát,
hogy a 41-es fõút kettészeli a településrészt. Dr. Tirpák György, a térség önkormányzati képviselõje elmondta, évtizedek
óta szeretnék megoldani a közlekedési
problémát, hiszen több halálos kimenetelû baleset is történt a beláthatatlan ívek és
a nagy forgalom miatt.

SZEPTEMBER KÖZEPÉRE ELKÉSZÜL

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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gyermekmedence, strandröplabda-pálya
és vízi csúszda szolgálja az idelátogatók
szórakozását és kényelmét. A Tófürdõ területe idén két programnak biztosít helyszínt, július 3-án itt rendezik meg a
SóstóFeszt idei felvonását, majd július 25én az Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedõjét, melyre már érdemes gyártani
az eszement tákolmányok ötleteit, hiszen
ismét értékes nyereményekért lehet vízre
szállni Sóstón.

Idén a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. közel 350 millió forintos beruházás-

sal egy biztonságos gyalogátkelõt és egy
körforgalmat is épít a 41-es fõút két csomópontjában. A középszegélyes gyalogátkelõt a Szállás és a Diák utca találkozásánál építik meg. A közlekedési csomó-

Tirpák György önkormányzati képviselõ a tájékoztató fórumon
ponttól pár száz méterre, a 41-es fõút és a
Vezér utca keresztezõdésében pedig egy
16 méter átmérõjû körforgalmat építenek.
A kisajátítások megtörténtek, most a közmûkiváltások terveit engedélyeztetik. Júliusban mindkét helyszínen megkezdõdik
a szegélyezés, illetve az aszfaltozás, és a
tervek szerint szeptember közepére már
biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek a városrész lakói.
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TÁVHÕFEJLESZTÉS: NYÍREGYHÁZA AZ ÉLEN
Regionális távhõkonferenciát tartottak Nyíregyházán. A szakemberek többek között azzal foglalkoztak,
hogyan befolyásolják az uniós energetikai direktívák
és a hazai jogszabályi változások a távhõs szolgáltatókat. A Váci Mihály Kulturális Központban az ágazat
elismert szakértõi tartottak elõadásokat a legfontosabb
változásokról. A rendezvényen kiderült, Nyíregyháza
a távhõszolgáltatás fejlesztésében élen jár.

mérõk ma már valamennyi lakossági fogyasztónál megtalálhatóak.

ÚJABB FORRÁSOK FEJLESZTÉSRE

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Csõcserék és hõközpontok felújítása. Az elmúlt években jelentõs beruházásokat hajtott végre a Nyírtávhõ annak érdekében, hogy a fogyasztókhoz olcsóbban és biztonságosabban jusson el a távhõ és a meleg víz Nyíregyházán. A cég ügyvezetõje arról számolt be, hogy 5 év alatt
több mint egymilliárd forintból 5 kilométer csövet cseréltek ki, miközben az okos mérésben országosan is példaértékû elõrelépés történt a szabolcsi megyeszékhelyen.
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója a szakma képviselõivel ismertette a legjelentõsebb fejlesztéseket. Elmondta: – A távfûtési hálózat több mint tíz százalé-

A konferencia megnyitóján dr. Ulrich Attila alpolgármester, Joó László, a házigazda Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje és Orbán Péter, a Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke
kát és fõleg a legnagyobb vezetékeket sikerült kicserélni,
mellyel jelentõsen nõtt az üzembiztonság. Hõközpontokat
újítottunk fel, és az egyik legnagyobb eredményünk, hogy
Nyíregyházán – az országban elsõként – valósult meg a
költségosztó és használati melegvíz-mérõk smart metering
rendszer kiépítése. Az okos mérés, azaz a távleolvasású

A nyíregyházi távhõberuházások eredményei mellett
többek között a piaci környezet, illetve a jogszabályok
változásai és az uniós energetikai direktívák kerültek fókuszba a 11. regionális távhõkonferencián. A Váci Mihály
Kulturális Központban neves szakértõk tartottak elõadásokat a szakma képviselõinek. A Magyar Távhõszolgáltatók
Szakmai Szövetségének elnöke azt mondta, jó hír, hogy a
2014-ben kezdõdött uniós gazdasági ciklusban a kormányzat 43 milliárd forint pályázati forrást kínál a szektor számára. Ebbõl – véleménye szerint – évente akár 15 milliárd forint értékû fejlesztés is megvalósulhat országszerte,
amire nagy szükség van.
Orbán Péter, a MaTáSzSz kormányzati és közkapcsolatokért felelõs menedzsere arra hívta fel az ország valamennyi részérõl érkezett távhõszolgáltatást végzõ cégek
szakembereinek figyelmét, hogy a pályázati lehetõségeket kihasználva, elengedhetetlen a fejlesztés a szektorban.
Elsõként említette az elavult vezetékhálózatok cseréjét, melyeket korszerû, alacsony veszteségû idomokkal kell
pótolni, hiszen ezzel nemcsak az energiahatékonyság,
hanem az üzembiztonság is nõ. Elengedhetetlennek tartja
a hõközpontok folyamatos korszerûsítését, és ahol nincsenek szétválasztva a hõközpontok, ahol egy hõközpont
több épületet lát el, ott meg kell valósítani az egy hõközpont, egy épület elvet.

AZ ENERGIA VÉGES

tató fejlesztéseit. A város vezetése úgy véli, nagyon fontos, hogy minél olcsóbban és jobb minõségben szolgálja
ki a városlakókat és cégeket. Dr. Ulrich Attila szerint az,
hogy olcsóbb lett a szolgáltatás, a szakembereknek is köszönhetõ.
A városvezetõ azt hangsúlyozta: az energia véges, ezért
nagyon fontos, hogy a szakemberek megtegyenek mindent annak érdekében, hogy minimalizálják az energiaveszteséget és a költségeket normalizálják vagy csökkentsék. Ez központi kérdése lesz az emberi társadalomnak a
következõ 50–100 évben. Napjainkban az árak csökkentése, illetve az egy fõre jutó kiadások normalizálása elsõsorban a távfûtéssel foglalkozó szakembereknek köszönhetõ. A fejlesztésre fordítható források pedig azt biztosít-

Eredményes gerincvezetéki rekonstrukció
ják majd, hogy ne csak az árak csökkenjenek, hanem az
értékes energia felhasználása is minimalizálható legyen.
A konferencián arról is szó esett, Nyíregyházán folytatódik a távhõszolgáltatás fejlesztése. A Nyírtávhõ ugyanis
újabb pályázati forrást nyert el a vezetékhálózat és
hõközpontok felújítására.

Nyíregyháza önkormányzata támogatja a távhõszolgál-

CHIPPEL OKOSODNAK A KUKÁK VÁROSUNKBAN
Tisztelt nyíregyházi lakosok!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy
sikeres pályázatnak köszönhetõen korszerûsíti a város
szemétszállítását. Ennek elsõ lépéseként 2015. június
utolsó és az azt követõ hetekben az összes, a vegyes
hulladék gyûjtésére szolgáló kukára azonosítót (RFID
jeladót – chip) fognak elhelyezni. A felszerelés várhatóan július végéig tart, amelyhez ezúton is kérjük a lakosok együttmûködését.
A napokban kapja meg minden nyíregyházi háztartás azt a tájékoztató levelet, amelyben részletes tájékoztatást kapnak a programról, a boríték egy matricát
is tartalmaz. Miután ellenõrizték a levélben található
adatok helyességét, a borítékban található öntapadó
matricát – a fólia eltávolítása után – kell mindenkinek a

kukája elülsõ oldalára, a perem alá kb. 20 centiméterrel
felragasztani. A matrica azt a célt szolgálja, hogy az adott
háztartáshoz egyértelmûen azonosítható legyen a gyûjtõedény, így a kukára kerülõ chip is a megfelelõ háztartás, megfelelõ edényzetére kerüljön.
Arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szokásos idõben, a szokásos helyre tegyék ki gyûjtõedényüket, akkor
is, ha telítettsége azt egyébként nem indokolná. Kérjük,
a kukát a gyûjtõautó elhaladása után még 2-3 órát hagyják kint a közterületen: ezzel nagymértékben megkönnyítik a chip felszerelését végzõ vállalkozó munkáját.

thg@thgkft.hu címre. Kérjük, a chipeket ne szereljék le,
mert a jeladóval rendelkezõ gyûjtõedény használata a
közszolgáltatás szabályszerû igénybevételének alapfeltétele lesz.
Együttmûködésüket köszönjük.
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Amennyiben a kapott matrica adatai eltérnek az adott
háztartás adataitól, kérjük, személyesen keressék fel a
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatti ügyfélszolgálatát, vagy küldjenek elektronikus levelet a
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EZREK A RAJTNÁL – A KERÉKPÁROSBARÁT TELEPÜLÉSEN
Ötödik alkalommal szervezték meg Nyíregyházán
a Michelin Bringafesztivált. A rendezvény céljai az idén
sem változtak: a biztonságos közlekedésre hívták fel a
figyelmet. A több ezer résztvevõ azt is bizonyította,
hogy nem véletlenül nyerte el Nyíregyháza az idén is
a Kerékpárosbarát település címet.

azokat a törekvéseket, amelyekkel azt szeretnénk elérni,
hogy minél egészségesebben éljenek az emberek Nyíregyházán, és a városlakók vigyázzanak a környezetükre.
A városvezetõ arról is szólt, hogy Nyíregyházán tervezik a kerékpárút-hálózat bõvítését, amelybe olyan városrészeket is szeretnének bevonni, amelyek egyelõre még
nincsenek bekapcsolva a biciklis közlekedésbe. Sõt, a
városon kívüli területekben is gondolkodnak, úgy, hogy a
kiépített úton több szomszédos település is elérhetõvé váljon. Nyíregyháza a tervek szerint kapcsolódna a Nyírtelek–Rakamaz–Tokaj kerékpárút, illetve a Nagykálló–
Máriapócs–Nyírbátor útvonalhoz. Errõl az illetékes településekkel már megkezdõdtek az egyeztetések.

EGYRE TÖBBEN PATTANNAK NYEREGBE

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a Michelin Bringafesztivál rajtja elõtt bemutatta a megyeszékhely legújabb Kerékpárosbarát település címét
Fotó: Trifonov Éva
A szabolcsi megyeszékhelyen egyre többen közlekednek biciklivel. A város most újabb elismeréssel büszkélkedhet, idén is megkapta a Kerékpárosbarát település címet. Az elismerésrõl dr. Kovács Ferenc polgármester így
nyilatkozott lapunknak:
– Az, hogy most újra elnyerte a város ezt a címet, emeli
a korábban megkapott elismerések jelentõségét. Ez a kitüntetõ cím annak a munkának az elismerése, amit az elmúlt idõszakban végeztünk, beleértve a kerékpárút-hálózat fejlesztését, a közlekedésbiztonság növelését és kerékpáros rendezvények szervezését, és beleértve mind-

De nemcsak a táblák figyelmeztetnek a biztonságos közlekedésre, hanem a kerékpárosok számára szervezett rendezvények is erre hívják fel a figyelmet, ahogy a hét végén tartott Michelin Bringafesztivál is, melyet ötödik alkalommal szerveztek meg. Míg elõször 1300 nevezõt regisztráltak, azóta minden évben növekedett ez a szám.
Ezúttal több mint kétezren álltak rajthoz a három futamban.
A rajt elõtt dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, hogy a városban egyre többen választják kikapcsolódáshoz és hétköznapi közlekedéshez a kerékpárt, a környezettudatos, egészséges eszköz népszerûségét nagyban növeli a Michelin Bringafesztiválja. A városvezetõ a rajt elõtt bemutatta a népes kerékpáros közönségnek a Kerékpárosbarát település elismerésért járó
táblát, melyet az idén is büszkén tehetnek ki a városban.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is
szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,
de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90 százalék körüli eredménnyel a nap legjobb
szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát
tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy
már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált.
Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet
a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének
kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma
ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk számára, illetve akik rendszerezni vagy
felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul
egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy
egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz,
de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így
gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul
nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland,
eszperantó és horvát nyelvre készült tananyag,
az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21
990 forint, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Nyíregyházán is lesz vásárlással egybekötött termékbemutató.
– Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti:

Nyíregyháza:
Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális
Központban (Szabadság tér 9.)
2015. június 20-án (szombat) és
június 27-én (szombat) 10–12 óráig.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel, akár problémáival!
(x)
Hudi Tibor

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu, telefon: 06-30/318-4953
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Szerdától, a város több pontján végzett útfelújítási munkákat a NYÍRVV Kft. Aszfaltoztak a Csalogány (képünkön)
és a Lenke utcákon, a Belsõ körúton, a Ráday, a Csillag,
az Alkotmány és a Nádor utcákon.
Az Arany J. –Szarvas–Kígyó utca csomópontban legyenek körültekintõek. Elkészült a körforgalom, hétfõtõl már
a végleges forgalmi rend szerint kell közlekedni.

JÁTÉKVONAT IS KÉSZÜLT VIRÁGBÓL
Geometriai, organikus és figuratív formákba ültetett virágágyások díszítik Nyíregyházát. A NYÍRVV Kft. szakemberei által megálmodott, több száz növénybõl megrajzolt
virágágyak a parkok kedvelt díszei lettek. Az Eötvös iskola elõtti ágyás például egy játékvonatot formáz.

A HÉT TÉMÁJA

SAUL FIA A KRÚDY ART MOZIBAN
Többek között a 2015-ös cannes-i fesztivál nagydíját is elnyert színes magyar filmdráma, a Saul fia címû
alkotás is látható – több premierfilmmel együtt – a
Krúdy Art Moziban, amit az Emberi Erõforrások Minisztériumától nyert 10 millió forint vissza nem térítendõ támogatásból és az önkormányzat által nyújtott
7 millió forintból korszerûsítettek és adtak át tavaly
õsszel. Nyíregyházán, az ország egyik legmodernebb
art mozijában azóta háromszorosára emelkedett a
nézõszám.

nikai korlátok miatt. A nyertes pályázatnak köszönhetõen
megújulhatott a nyíregyházi mûvész mozi, az új vetítõ
próbaüzeme tavaly nyáron lezajlott, az õszi, hivatalos átadás óta pedig rendszeresen tûzik mûsorra a nagysikerû
filmeket.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Nemes Jeles László Saul fia címû alkotása, a Jurassic
World, a Ted 2 és a Terminator Genisys is szerepel a Krúdy
Art Mozi nyári mûsortervében. A Saul fiát és a Jurassic
World címû alkotást június 11-étõl 17-éig, egy héten keresztül nézhetik meg az érdeklõdõk, a Ted 2-t és a
Terminator Genisys-t pedig júliusban tûzik mûsorra. Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója – a kulturális központ azt vállalta, hogy legalább két
éven át art teremként üzemelteti a Krúdy Mozit – érdeklõdésünkre elmondta, a nagysikerû filmek vetítéséhez szükség volt arra, hogy a legkorszerûbb technikával szereljék
fel a mozit.

3D-S FILMEK IS
Az igazgató az elõzményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, az elmúlt években az art mozik, elavultságuk miatt, kezdtek kimenni a divatból. Nyíregyházán is nagy probléma lett volna, ha a Krúdy Mozit nem sikerül korszerûsíteni, hiszen nehéz volt a mûsortervet összeállítani a tech-

Fotó: internet

HÍREK

TIGRISEK DEKORÁLTAK
Önkéntesek dekorálták hétvégén a nyíregyházi Jósa
András Oktatókórház gyermekosztályát. A legnagyobb
közösségi oldalon néhány hete felhívás jelent meg, hogy
adományokat és ügyes kezû segítõket várnak civil szervezetek és magánszemélyek annak érdekében, hogy a
gyermekosztály barátságosabbá váljon. Vasárnap több
mint 20-an láttak munkához, többek között a Nyíregyháza Tigers, amerikai futballcsapat tagjai is.
Sportolók, civil szervezetek tagjai és lelkes amatõrök festettek fákat, virágokat és állatokat a nyíregyházi Jósa András
Oktatókórház új gyermekosztályának falára a hétvégén. Az
intézmény területén 14,5 milliárd forintból vadonatúj tömb
épült, ebben kapott helyet a gyermekosztály. Hogy barátságosabb legyen a környezet, civil kezdeményezés indult Nyíregyházán. A szervezõk festéket, pénzadományt gyûjtöttek
és jó kézügyességgel rendelkezõ embereket vártak a kórházba. A Jósa András Oktatókórház gyermekosztálya nagyon
örült a kezdeményezésnek, mert a színes, mesefigurás falak

Részlet a Saul fia címû filmbõl
– A legkorszerûbb digitális technikával lettünk fölszerelve, mind a hangot, mind a képet más dimenzióra helyeztük. Ezzel a technikával 3D-s, valamint premier és
premier elõtti filmeket is tudunk vetíteni, ami nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a nézõszámunk az elmúlt idõszakhoz képest, háromszorosára emelkedett. A moziban
kényelmesek a fotelek, szép a kép és a hangvilág, valamint a nézõink is elégedettek. Számunkra pedig ez a legfontosabb – hangsúlyozta az igazgató.
A Krúdy Art Mozi kedvezményes jegyárairól, valamint
a részletes mûsortervrõl folyamatosan tájékozódhatnak a
krudymozi.hu weboldalon.

között bizonyítottan jobb a kis betegek közérzete. A tervek
szerint az önkéntesek a kórház társalgóit is dekorálni fogják
a következõ hetekben.
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TURIZMUS

UTAZÁS

KOLOZSVÁRON IS NÉPSZERÛ NYÍREGYHÁZA

FONTOS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS

A múlt héten, péntektõl vasárnapig, Nyíregyháza
kulturális és turisztikai ajánlatát ismerhették meg az
érdeklõdõk Kolozsváron, ahová a megyeszékhely díszvendégként érkezett. A kitelepülés apropóját az adta,
hogy a romániai város idén Európa ifjúsági fõvárosa,
ráadásul az eseménnyel egy idõben zajlott a Magyar
Könyvhét, a Magyar Kézmûves Találkozó és a Nemzetközi Filmfesztivál is.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A modern, dinamikus, élményeket közvetítõ standokon
nemcsak turisztikai kiadványokkal népszerûsítették a várost a TDM, a Nyíregyházi Állatpark, valamint az Aquarius
Élmény- és Gyógyfürdõ munkatársai, hanem színes programokkal is várták az érdeklõdõket.
– Az apósomat szeretnénk meglepni egy bortúrával, de most, hogy látom, Nyíregyházán mennyi lehetõség van, oda is elmegyünk. Szatmárnémetibõl származom, többször is hallottam, mekkora fejlõdésen
ment át Nyíregyháza, sok barátom is jár át, szeretném
én is látni a várost – mondta el Gáthi Attila.

MEDIBALL ÉS KONCERTEK
A standok mellett a kilátogató családok gyermekei a
LEGO Kocka Palota által mûködtetett játszósarokban szórakozhattak, de megismerkedhettek a testet-lelket felfrissítõ különleges sportággal, a MediBall-lal, illetve megörökíthették magukat a Nyíregyháza legfõbb nevezetességeit
bemutató fotófalnál is. A rendezvény kapcsolódott a Ma-

Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere,
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
és Mile Lajos, kolozsvári magyar fõkonzul az esemény
sajtótájékoztatóján
A hétvégi kitelepülés célja az volt, hogy minél több
kolozsvári és környékbeli számára megismertessék a város egyedülálló kínálatát, ezzel ösztönözve azt, hogy idei
pihenésük helyszínéül Nyíregyházát válasszák. Mogyorós Judit, a Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke elmondta, azt tapasztalják, annak ellenére, hogy Kolozsvár Ro– Tavaly voltam elõször Nyíregyházán, megfogott
az állatpark, jó idõt is fogtunk ki, ez az egyik legszebb
hely, amit valaha láttam. Idén nyáron biztosan újra
ellátogatok oda – mondta el a standoknál a Kolozsváron élõ Sarolta.
mániának egy délebbi részén fekszik, mégis nagyon sokan ismerik a Nyíregyházi Állatparkot. Többen jelezték,
hogy idén nyáron eljönnek hozzánk. Nagyon sokan konkrét ajánlatokat kértek a standoknál. A család költségvetéséhez igazodva érdeklõdtek a szálláshelyek iránt és a belépõjegyek árával is kalkuláltak. Amíg a szülõk begyûjtötték az információkat, a kicsik az interaktív játszóházban
játszottak.

A rendezvényt dr. Kovács Ferenc polgármester, Horváth
Anna, Kolozsvár alpolgármestere és Mile Lajos, kolozsvári
magyar fõkonzul sajtótájékoztatója nyitotta meg, akik a két
város közötti kapcsolat megerõsítésérõl is szóltak. A város
megjelenését a magyar kormány is támogatta.
Dr. Kovács Ferenc polgármester az esemény sajtótájékoztatóját követõen elmondta, lehetõsége nyílt arra, hogy
tárgyaljon Emil Boccal, Kolozsvár alpolgármesterével, aki
nagy érdeklõdéssel fogadta, hogy Nyíregyháza jelenti a
digitális város elsõ mintaprojektjét Magyarországon, de
beszéltek arról is, hogy együtt, közös pályázatokban is
gondolkodjon a két város.
– A 2014–20-as európai uniós fejlesztési idõszak számtalan pályázati kiírást és lehetõséget jelent, közvetlen brüsszeli
forrással. Azt vetettem fel Emil Boc polgármester úrnak, hogy
közvetlen pályázatokon gondolkozzunk, ahol a két város
együtt, akár más testvérvárosokkal, partnervárosokkal közösen is adhat be ilyet uniós források elnyerésére, ami a városaink együttmûködését is segíti. Megállapodtunk abban, hogy
a magyar alpolgármester asszonnyal, Horváth Annával áttekintjük ezeket a lehetõségeket, és törekszünk arra, hogy minél több közös projektünk lehessen.

KÖZÖS GONDOLKODÁS
Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere hozzátette,
felkészülnek olyan területekre kiszélesíteni Nyíregyháza és
Kolozsvár együttmûködését, mint az informatikai fejlesztések, valamint a közösen megpályázott, brüsszeli alapokból
kiinduló fejlesztések és pályázatok benyújtása. Ez természetesen azt feltételezi, hogy a hétvégi találkozót továbbiak kövessék majd. Emil Boc polgármesterrel eldöntötték,
hogy még idén õsszel Nyíregyházára látogatnak, és sort
kerítenek azokra a megbeszélésekre, amelyek nyomán ezek
a pályázatok, illetve ezeken az újabb területeken felmerülõ együttmûködéseket a gyakorlatba ültethetik.

SOKAN JÖNNEK ROMÁNIÁBÓL

A nyíregyháziak MediBall bemutatója nagy népszerûségnek örvendett a helyiek körében
gyar Könyvhét programjaihoz, a megyeszékhely delegációjával együtt Kolozsvárra érkeztek Nyíregyháza hangjai, tehetségei: Muri Enikõ, a FolkFusion Band, Nagy Ricsi
és a világhírû 4 for Dance táncegyüttes is.

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje hozzátette, Nyíregyházán az
elmúlt években nagyon dinamikusan nõtt a vendégéjszakák száma. Tavaly elérte a megyeszékhely a jelenlegi szolgáltatási feltételek között a csúcsot. Ebben az évben a cél
ennek a számnak a megtartása, hiszen a szálláshelyek további bõvítése nélkül a tavalyi rekordévet már nehezen
lehetne túlszárnyalni. Kifejtette, a román piac a harmadik
legfontosabb küldõ térség. A külföldrõl érkezõ vendégek
körében õk töltik el a harmadik legtöbb vendégéjszakát
Nyíregyházán a szlovák és a lengyel turisták után. Idén
Mindhárom nap alatt sokan érdeklõdtek
a nyíregyházi standoknál

MURI ENIKÕ:
„NYÍREGYHÁZA SOKAT JELENT NEKEM”

MILE LAJOS:
„AZ EGZOTIKUMOK TÁRHÁZA”

– Nyíregyháza azon túl, hogy a szülõvárosom, nagyon sokat jelent nekem. Rengeteg emlékem fûz oda,
ott vannak a barátaim és a családom. Ráadásul keresztanyuka is Nyíregyházán lettem, jövõ nyáron
pedig ott is megyek férjhez. Az, hogy Kolozsváron
Nyíregyházát én is képviselhetem, egy hatalmas
megtiszteltetés. Nagyon jó érzés volt itt fellépni, bár
Kolozsvárnak ezt a részét még nem láttam. Teljesen
elvarázsolt, mintha nem is Erdélyben lennék, a szívem csücske lett. A romániai turistáknak azt tanácsolom, hogyha eljönnek Nyíregyházára, üljenek le
a Kossuth téren, hallják meg a víz csobogását, nézzék a gyönyörû római katolikus templomot és élvezzék, hogy élhetnek. Sóstón én is rengeteget sétáltatom a kiskutyámat, az állatkert, a fürdõ, mind csodásak. Kell még folytatnom? Gyönyörû helyek, gyönyörû a város, ezt látni kell mindenkinek – osztotta meg
velünk élményeit Kolozsváron, a nyíregyházi standnál Muri Enikõ, az X-Faktor tehetségkutató mûsor egykori versenyzõje.

– Gyermekkori emlékek fûznek Nyíregyházához.
Egy Szatmár megyei kis faluban nõttem fel. Emlékszem rá, milyen hisztérikus izgalomban volt a család, amikor úgy félévente elhatároztuk magunkat,
hogy Nyíregyházára megyünk. Ez mindig egy hatalmas kaland volt, és sokáig úgy élt a tudatomban a
város, mint az egzotikumok tárháza, messzi valami
és olyan nagy és ismeretlen, ahová ilyen sokáig készülünk. Ennek a mostani alkalomnak kimondottan
örülök, hiszen szervesen illeszkedik abba az eseménysorozatba, ami Kolozsváron zajlik. A közelmúltban volt a nemzeti összetartozás napja. Fontosnak
tartom, hogy Kolozsvár és Nyíregyháza erõsítse egymást, minél többször találkozzon, és minél jobban
ismerje meg a másikat, hogy értékeiket közvetíteni
tudják a két ország között. Ezért nagy szeretettel láttuk és látjuk a nyíregyháziakat Kolozsváron – hangsúlyozta az eseményen Mile Lajos, kolozsvári magyar fõkonzul.
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Muri Enikõ, az X-Faktor tehetségkutató mûsor egykori,
nyíregyházi versenyzõje adott nagysikerû koncertet
Kolozsváron
folyamatosan jelen szeretnének lenni a román piacon, a
múlt héten a TDM munkatársai 3 napot Nagybányán töltöttek, most Kolozsváron, augusztusban pedig újra visszatérnek oda, hogy közvetlenül tudjanak találkozni a potenciális vendégekkel, nemcsak óriásplakátokon, újsághirdetéseken és rádióriportokon keresztül.

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 történô
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. június
19. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô
személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

TÁJÉKOZTATÁS
Költségmegosztó készülékek átprogramozásáról
A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, hogy a 2016. évtõl hatályos
áfatörvény változása miatt – a korrekt, idõben történõ elszámolás érdekében – a
naptári éves elszámolásról a fûtési szezon elszámolására történõ átállás mellett
döntött.
Ennek egyik feltétele a költségosztókban tárolt adatok kiolvasási lehetõsége. Jelenleg a költségosztó készülékek az év végi adatokat tárolják, annak kiolvasása biztosítja a költségosztáshoz szükséges adatokat.
A fûtési idõszak szeptember 15-étõl május 15-éig tart, így az elszámoláshoz a május 15ei adatok szükségesek. Ahhoz, hogy a készülékbõl a május 15-ei adatot lehessen kiolvasni, úgy a távfûtéses lakások közel 55 000 darab költségosztójában a határnap, azaz
a fordulónap átprogramozása szükséges.
Ezúton is kérjük fogyasztóink megértését, közremûködését. Kérjük tegyék lehetõvé a lakásokba való bejutást és szíveskedjenek biztosítani a hozzáférést a költségosztó készülékekhez, munkatársaink részére.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az átprogramozás lebonyolítását 2015. június 15-étõl szeptember 30-áig tervezzük
elvégezni, melyrõl az érintett fogyasztókat elõzetesen, idõben tájékoztatjuk.
A készülékek átprogramozásán túl, annak értékeit – a távhõtörvényben elõírtaknak
megfelelõen – ellenõrizzük, jegyzõkönyvben rögzítjük, illetve ezzel egy idõben a
melegvíz-mérõk ellenõrzését is elvégezzük.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. június 19.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

Amennyiben a jelzett idõszak nem felel meg, úgy az értesítõn szereplõ telefonszámon új idõpont egyeztetésére van lehetõség.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy az átprogramozást végzõ munkatársaink
minden esetben megbízólevéllel, kitûzõvel rendelkeznek!

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Együttmûködésüket és megértésüket elõre is köszönjük!
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.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
2015. JÚNIUS 12.
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A HÉT TÉMÁJA

KULTÚRA

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ünnepi
megemlékezést tartottak Nyíregyházán június 4-én. A
trianoni szerzõdés 95. évfordulóján Nyíregyháza, a megye önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közösen emlékezett a trianoni tragédiára.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A megemlékezésen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondott köszöntõbeszédet. Azt hangsúlyozta: ez az emléknap a történelmi esemény felelevenítésé-

Kozma Péter, dr. Kovács Ferenc, és Baracsi Endre a
közös, a történelmi Magyarországot formázó koszorúval
vel, a tanulságok levonásával és a jövõbeni teendõk megfogalmazásával azért nagyon fontos, mert sokat segíthet a
trauma feldolgozásában.

TISZTELET AZ ELÕDÖKNEK
Tisztelegnünk kell mindazok emléke elõtt, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a trianoni tragédiát követõen a magyarság képes volt újra megerõsödni, mindazok elõtt, akik
e küzdelemben az elmúlt 95 év során a magyarságukért
hátrányt vagy sérelmet szenvedtek, és azok elõtt, akik az
életüket áldozták nemzeti önazonosságuk vállalásáért. Dr.
Kovács Ferenc hozzátette: a határon túl élõ honfitársainknak üzenjük, hogy a magyar nemzethez nem csupán az

tartozik, aki Magyarország határain belül él, hanem mindenki, aki azon kívül rekedve lelkében magyarnak érzi és
magyarnak vallja magát. S nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy a sok millió külhoni magyar ember büszkén vallhassa magát magyarnak.

Hétrõl hétre nagy érdeklõdésre számot tartó kulturális programok színhelye a Bencs Villa. A patinás épület
falai között idõrõl idõre csendül dal, szól a nóta, hangzik
a vers és számos érdekes elõadás is megtölti a termeket.
Friss programajánlójuk a szokott módon a 15. oldalon.

ÖSSZETARTOZÁS ÉS ÖSSZEFOGÁS

OPERASLÁGEREK

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen a Vasvári Pál Gimnázium színjátszó és zenetagozatos diákjai léptek közönség elé „Magyarnak lenni...” címû emlékmûsorukkal, majd Kozma Péter, SzabolcsSzatmár-Bereg megyei kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet. Beszédében azt emelte ki: 1920. június 4-én
az aláírt békediktátum Magyarország számára lezárta a
nagy háborút, s egyben az 1000 éves fennállását alig negyedszázaddal korábban ünneplõ történelmi Magyarország felbomlását jelentette. A döntéssel a Magyar Királyság területe a harmadára csökkent, a Trianon elõtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,6 millióra esett
vissza. Kozma Péter az összetartozás és az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt mondta: a magyarok a
világban szétszóródva is egy haza gyermekei, akik felelõsek egymásért. Magyarország jövõje és fejlõdése nemcsak
10 millió belhoni magyar ügye, hanem az összes magyaré, akiket 1000 éves államiságunk és közös múltunk értékei összekötnek.

Az Interoperett Gálát is megjárt Bagi Csaba operetténekes
nemrégiben fergeteges koncertet adott a Bencs Villában. A
közkedvelt mûvész Ládi Gabriella partnereként énekelte el
az operettirodalom legismertebb slágereit.

A Szabadság téren, a Váci Mihály Kulturális Központ
elõtt felállított könyvkapu, hatalmas könyvsátor és könyvespolcok jelezték múlt hét csütörtökön, megkezdõdött
az idei ünnepi könyvhét, melyet Vámos Miklós író nyitott
meg. Azt mondta: a könyvhét jó alkalom arra, hogy ünnepeljük a könyvet, és az olvasók megismerjék a szerzõket.

Arra biztatta az olvasókat, hogy – még ha nincs is pénzük
könyvre – az ünnepi könyvhéten szólítsák meg a dedikáló
szerzõket, üljenek le melléjük, kérdezzék meg, hogy kicsodák, és próbálják meg a magyar írókban azt az érzést
kelteni, mintha õket itt nagyon szeretnék, jobban, mint
holmi tévémûsorok frissen felkapott szereplõit, vagy jobban, mint azokat, akik reklámokban felbukkannak, mert a
bulvár hõseinél több figyelmet érdemel az, aki veszi a fáradságot, és ír egy könyvet.
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KÉPESLAP AFRIKÁBÓL

ÕRIZZÜK A KÖZÖSSÉGET
A megemlékezésen Baracsi Endre, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Közgyûlés alelnöke is az összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Elmondta: fontos feladat, hogy õrizzük meg a közösségeket, erõsítsük a nemzeti öntudatot,
még akkor is, ha ez nehéz feladat. A határon túl élõk számára magyarként minden segítséget meg kell adnunk.
A megemlékezés a történelmi egyházak közös imájával ért véget, különösen a nehéz helyzetben lévõ kárpátaljai magyarságért. Zárásként a szónokok a három szervezõ hivatal nevében a Hõsök terén lévõ Trianon emléktáblánál közös koszorút helyeztek el.

EGY HÉT A KÖNYVEK BÛVÖLETÉBEN
Az idei könyvünnepen június 4-e és 8-a között Budapest mellett 80 vidéki helyszínen tartottak könyvheti
programokat. Nyíregyházán Vámos Miklós író nyitotta meg az ünnepi programsorozatot a Szabadság téren. A szabolcsi megyeszékhelyen kötetbemutatókkal,
író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal és irodalmi
rendezvényekkel várták a könyvbarátokat.

BENCS-PERCEK

Az ünnepélyes megnyitón Vámos Miklós író mellett
Szilvási István önkormányzati képviselõ és Csontosné
Maleczki Ilona, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója mondott köszöntõbeszédet.

KÖTETBEMUTATÓK, RENDEZVÉNYEK
Hétfõ délutánig színes programsorozat várta a könyvbarátokat. Az író-olvasó találkozókon – többek között –
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és nyíregyházi költõkkel,
írókkal, irodalmárokkal is találkozhat a nagyközönség, akik
szívesen dedikáltak is. A könyvhét ideje alatt a „Tegyél
egyet – Vegyél egyet!” polcról lehetett könyvet cserélni,
az olvasók ingyen iratkozhattak be a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárba, és amnesztianapokat is tartottak, amikor következmény nélkül vihették vissza a feledékeny könyvbarátok, lejárt határidejû könyveiket.
Az ünnepi rendezvény ideje alatt a gyerekeket népi játszóház várta, a kicsik könyvjelzõket és képkereteket készíthettek és összerakhatták Nyíregyháza könyvkígyóját
is.

Az ünnepi könyvhetet Vámos Miklós író nyitotta meg

Egyetlen este alatt járhatta be a Bencs Villa közönsége
Afrika néhány országát a Bálint házaspár kalauzolásával és
Dél-Amerikát egy fiatal kutató, dr. Hajdu Zsanett jóvoltából.

DÍVÁK

A RanDÍVÁzzunk! címû zenés sorozatban négy nyíregyházi énekesnõ adott randevút egymásnak. Valamennyien különbözõ stílust képviselnek. Az operettet Zám Andrea, a musicalt és a sanzont Torma Kata, a régi és új magyar slágereket Zentai Edit, a dzsessz örökzöldjeit Herczku
Tünde.

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
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. június
19. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

BÁRÁNY FRIGYES A SZABADTÉRI ÉVADNYITÓN
Nincs szebb, mint a szerelem, bár Az asszony összetör, de azért a Lányok angyalok. Túl az Óperencián? Nem!
A Szabadtéri Színpadon jövõ szombaton este fél 9-tõl.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Húzzad csak kivilágos virradatig! Ezt minden bizonnyal
azok a szerencsés nézõk mondhatják majd el, akiknek sikerült idõben jegyet venniük a Csárdáskirálynõ címû operettre, melyet a Móricz Zsigmond Színház mûvészei mutatnak be. Emlékszel még? – kérdezhetik nézõiket Kálmán
Imre örökzöld dalával, hiszen a 2007-es premier óta számtalan alkalommal bemutatták a Tasnádi Csaba rendezte
nagysikerû zenés darabot a nagyszínpadon. S hogy mégis
megunhatatlan, azt jelzi, hogy hetekkel a mostani elõadás
elõtt elfogytak a jegyek.

JUTALOMJÁTÉK A SZÍNÉSZEKNEK
Magukkal ragadnak az épp száz éve bemutatott operett
melódiái, sokadszor hallva is megnevettetnek a poénok, a
„meséhez” csodaszép ruhák dukálnak, ideális hátteret varázsol a szabadtéri környezete... Kell több? Igen. Kellemes idõ, s akkor indulhat a szabadtéri nyár. Horváth Margit, Kuthy Patrícia, Pregitzer Fruzsina, Gáspár Tibor, Horváth László Attila, Tóth Sándor és Tóth Zolka számára jutalomjátékot jelent a parádés karakterek megformálása.
Sokunk örömére a felejtõs Leopold herceg szerepében ismét láthatjuk brillírozni Bárány Frigyes Jászai Mari-díjas
Érdemes és Kiváló Mûvészt, akinek mûvészi tevékenysége nemrég bekerült városunk Értéktárába. Vele beszélgettünk a világszerte nagy sikerrel játszott mûrõl.

LEOPOLD, RACCSOLÁS NÉLKÜL
– Amikor még nem voltam színész, akkor hallottam elõször a rádióból a Csárdáskirálynõ híres dallamait, például
a Hajmási Pétert Honthy Hanna elõadásában. Az elsõ
operettszínházi elõadás, amit láttam, a Luxemburg grófja
volt, a zseniális Feleki Kamillal. „Szívem szevet...” – most
is a fülemben cseng, ahogyan felejhetetlenek számomra
Kamillka táncai. Na és a két Latabár! Meglepõdtem, amikor megtudtam, hogy rám osztották Leopold herceg szerepét, aki a darabban a bonviván, Edvin herceg édesapja.

Részlet a Csárdáskirálynõ címû darabból
Tasnádi Csaba instrukciói szerint a Csárdáskirálynõben
egy szenilis arisztokratát kell megformálnia. Az volt az
egyik kérdés a próbák elején, hogy raccsoljon-e vagy sem.
Esetleg úgy még karakteresebb lett volna, de a rendezõ
kifejezetten kérte: azt ne, hiszen vannak Bárány Frigyesnek bõven egyéb eszközei, meg tudja oldani, hogy egy
mulatságos, de szerethetõ figura legyen. Két emléket idéz
föl a nagyszínpadon játszott elõadás idõszakából. Kettõs
szereposztásban játszották a feleségét Kútvölgyi Erzsébet,
illetve Pregitzer Fruzsina. Errõl külön tanulmányt lehetne
írni, hogy két nagyszerû színésznõ hogyan oldja meg
ugyanazt a feladatot, mégis másképpen.

ÁLMÁBÓL FÖLKELTVE IS
– Felújító próbákon élesztjük újjá a darabot. Egy-két
kivételtõl eltekintve szinte mindenki itt van az „õsi” elõadás szereplõi közül. Nálam hamar „visszajött” a szöveg,
nem kellett vele sokat bíbelõdni. A saját részemet, ha álmomból fölkelek, akkor is tudom. Át kellett viszont néz-

ÓCEÁNÜNNEP AZ ÁLLATPARKBAN
Egy különleges rendezvénnyel várta látogatóit a hét
végén a Nyíregyházi Állatpark. A debreceni Amerikai
Kuckó (ACH) kezdeményezésére Magyarországon is megrendezték az Amerikában nagyon közkedvelt Óceánok
napját, hiszen bármily furcsa is, a Földön minden mindennel összefügg és bár Európa közepén, ahol mi élünk,
nincsenek óceánok, mégis hatással vagyunk a Kék Bolygó vizeinek életére.
Ennek a napnak az volt a célja, hogy tanulva szórakozzon az a több ezer látogató, aki az állatparkba érkezett, és
gondolkodjon el egy picit azon, hogy a Föld hetven százalékát borító tengerek és óceánok védelme milyen hasznos, érdekes és az ember számára fontos dolog.

MEGÁLLAPODÁS A KÁRPÁTALJAI LEVÉLTÁRRAL
Magyarul is olvasható lesz majd a Beregszászban õrzött iratok orosz és ukrán nyelvû jegyzéke. A Magyar
Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára igazgatója, Kujbusné dr. Mecsei Éva és a Kárpátaljai
Állami Levéltár igazgatója, Mishuk Mykhaylo nemrégiben
Ungváron aláírták azt a megállapodást, amely szerint a
beregszászi levéltárban õrzött beregi, ungi és ugocsai fõispáni iratok orosz és ukrán nyelvû jegyzékét magyarra
fordítják. Az eseményen köszöntõt mondott Bacskai József, Magyarország ungvári fõkonzulja, valamint dr. Fülöp Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár fõigazgató-helyettese. A rendezvényen részt vettek: Kutassy Ilona és Mihajlo
Markanics igazgatóhelyettesek (KÁL), Bánszki Hajnalka
igazgatóhelyettes (MNL SZSZBML) és Arany Krisztina
hungarika-referens (MNL OL) is.
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nem a partnereim végszavait, mert azt könnyebben elfelejti az ember, holott nagyon fontos, hogy mikor kell „belépnem”. A szabadtéri elõadások mindig élményszámba
mennek, azért, mert ott a zsinórpadlás a csillagos ég. Izgulunk, feltámad-e a szél, a felhõket lessük, lesz-e esõ, ez
a kõszínházban nem probléma. Nyíregyházán a Szabadtéri Színpadon annak idején Ratkó József drámáját, a Segítsd a királyt! adtuk elõ, játszottuk a Csókos asszonyt, a
Fekete Pétert is.
Nagyon hangulatos elõadásokat tartottunk a nyíregyházi városháza udvarán is, például az Én és a kisöcsémet. A
terebélyes platánfa alatt igazán családias hangulat alakult
ki. Nagyon szerettük, nemcsak mi, hanem a közönség is.
Bárány Frigyes több darabban énekelt már, például a Rezeda Kázmér szép élete címû Krúdy-darabban Rezedaként
szólót kellett énekelnie, mégpedig egy megzenésített Adyverset. Az egyik legkedvesebb zenés emléke a Hyppolit a
lakáj címszerepe. Abban sok volt a dalbetét, amit nagyon
szerettek énekelni. A mostani elõadás végén remélhetõleg
a közönség velük együtt dúdolja majd: „Szép volt, de szép!”.

IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ
– Itthon kell tartani a jól képzett fiatalokat, meg kell
állítani elvándorlásukat. Ez az egyik legfontosabb célja
az önkormányzatnak – errõl beszélt dr. Ulrich Attila,
Nyíregyháza alpolgármestere kedden, a városházán. Az
ifjúsági koncepciót civil szervezetek írják és még idén
kész lesz. A végleges formájáról a közgyûlés dönt majd.
Nyíregyháza alpolgármestere az elsõ egyeztetõ fórumon elmondta, a régi ifjúsági koncepció elavult, az élet
túllépett rajta. Az önkormányzat ezért minden fiatalokkal foglalkozó szervezetet megkeresett, hogy egy modern, valódi problémákat, igényeket felvetõ tanulmány
készüljön. Hozzáfûzte, az önkormányzat szándékai
szerint elindul a Nyíregyháza hazavár program, ami a
fiatalok megtartását tûzi ki célul. Emellett a városháza
erõsítené kapcsolatait a fiatalokkal, a velük foglalkozó
civil szervezetekkel, a diákönkormányzattal, sõt még a
gyerekek szüleivel is.

APÁCZAI-DÍJASOK
Kiemelkedõ hatású oktatási, nevelési, gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenysége elismeréseként, Apáczai Csere János-díjat vehetett át nemrégiben, a pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán, az emberi erõforrások miniszterétõl dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Fõiskola oktatási rektorhelyettese, valamint
Demarcsek Györgyné, a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõje.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

CSEREDIÁKOK NYÍREGYHÁZÁN
– Az AFS diákcserékkel foglalkozik, Magyarországról 40 országba utazhatnak a középiskolás diákok, akik ugyanúgy középiskolába járnak, mint itthon. Ezek a diákok
magyar fogadócsaládoknál élnek, akik önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalják feladatukat. A diákok iskolai étkeztetését és a buszbérletét a szervezet fizeti. Ezeknek a diákoknak keresünk most fogadócsaládokat – mondta el érdeklõdésünkre Toldi

Zsuzsanna, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram megyei körzetelnöke.
A diákok augusztus végén érkeznek Nyíregyházára, és egy tanévre lehet fogadni
õket.
Ha úgy érzi, hogy szívesen részt venne
a programban, úgy jelentkezzen Toldi Zsuzsannánál a 20/337-2992-es telefonszámon, vagy írjon a zsuzsanna.toldi@afs.org
e-mail címre. / Bõvebben: nyiregyhaza.hu

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:
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. június 19.
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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EGÉSZSÉG

DROGELLENES NAP
Nyíregyháza Kábítószerügyi Egyeztetõ Fóruma
Nyíregyháza önkormányzatának támogatásával
Drogellenes napot tartott kedden, a Kossuth téren.
A rendezvényen arra hívták fel a fiatalok figyelmét,
hogy a kábítószer helyett találhatnak maguknak más
szenvedélyt. A szakemberek, intézmények és civil
szervezetek többféle sportág bemutatójával, tánccal, kulturális programmal és kézmûves foglalkozásokkal várták a középiskolásokat.

Ma már a védõnõk, a kismamák legjobb „barátai”

Fotó: Kohut Árpád

NEGYEDSZÁZADOS A VÉDÕNÕKÉPZÉS
A védõnõképzés 25 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karán. Az elmúlt negyedszázadban 821-en szereztek
védõnõi diplomát Nyíregyházán. Az ünnepségen megemlékeztek az idén 100 éves Magyar Védõnõi Szolgálatról is.
Az anyák és a csecsemõk védelmére 1915-ben alakult
meg az Országos Stefánia Szövetség, majd késõbb 1940ig párhuzamosan mûködött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat is. A cél egyértelmûen a csecsemõhalandóság csökkentése, és a nemzet számbeli erõsítése volt.
1950-ben megalakult az Egészségügyi Minisztérium, és
ezzel a védõnõi munka egységes irányítás alá került a gyógyítással. Ma már a helyi önkormányzatok feladata az
egészségügyi és szociális ellátások biztosítása. A Debre-

ceni Egyetem Egészségügyi Karán 25 évvel ezelõtt indult
el a védõnõképzés. Az elmúlt negyedszázadban 821-en
szereztek védõnõi diplomát Nyíregyházán.
Prof. dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja elmondta, a program része a kar 25
éves jubileumának, hiszen ekkor indult a szülésznõ-, védõnõ- és szociálismunkás-képzés is. Idén áttekintik az eredményeket és megünneplik a sikereket.
Az ünnepségen részt vettek már nyugdíjas, aktív védõnõk, és a védõnõi pályára készülõ fiatalok is. A szakmában régen dolgozók megosztották tapasztalataikat a
résztvevõkkel.
Babosi Györgyné, nyugalmazott megyei vezetõ védõnõ elõadásában hangsúlyozta, a szakma szépsége abban
rejlik, hogy együtt vannak a családokkal, a várandósok, a
kismamák megfogadják a tanácsokat, és közösen örülhetnek a csecsemõk egészséges fejlõdésének.

A rendezvényen dr. Erdélyi Ágnes addiktológus
szakorvos, a nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum szakmai elnöke azt mondta: a szenvedély nagyon fontos dolog, anélkül nem lehet élni, ezért a fiataloknak szeretnék megmutatni, milyen tevékenységek okozhatnak örömöt: olvassanak, sportoljanak, táncoljanak, járjanak edzésekre, színjátszó körbe. A drogellenes napra 600 nyíregyházi középiskolást vártak. A
diákok között többen voltak, akik már tudtak nemet
mondani a drogra.

Fotó: Kohut Árpád
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta: az önkormányzat a Drogellenes nappal szeretne hagyományt teremteni a városban, a tervek szerint minden évben megtartják majd a rendezvényt.
Emellett fontosnak tartják, hogy minden segítséget megadjanak az újjáalakult Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
mûködéséhez.

NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.
(4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.)

2014. évi közhasznú jelentése
A NYÍRSULI Kft. kiemelten közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége körébe tartozik a Bujtosi Szabadidõ Csarnok mûködtetése, a szabadidõsport és a diáksport szervezése, az „egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység”, valamint az utánpótlás-nevelés.

Eredménykimutatás
(adatok ezer Ft-ban)
MEGNEVEZÉS
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Pénzügyi mûveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
ÖSSZES BEVÉTEL
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Közhasznú
tevékenység

Vállalkozási
tevékenység

Összesen

25 297

48 910

530 988
457
4 101
560 843
294 898
257 330
24 086
5 258
304
4 420
586 296
-25 453
-25 453

2
40

74 207
0
530 990
497
4 101
609 795
310 080
259 788
24 909
6 071
304
4 420
605 572
4 223
4 206

48 952
15 182
2 458
823
813
19 276
29 676
29 659

Mérleg
(adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök:
Immateriális javak:
Tárgyi eszközök:
B. Forgóeszközök:
Követelések:
Pénzeszközök:
C. Aktív idõbeni elhatárolás:
Eszközök összesen:
D. Saját tõke:
Jegyzett tõke:
Eredménytartalék:
Lekötött tartalék:
Mérleg szerinti eredmény:
E. Céltartalékok:
F. Kötelezettségek:
Hosszú lejáratú kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettségek:
G. Passzív idõbeli elhatárolások:
Források összesen:
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639 383
1 384
637 999
164 655
14 111
150 544
7 062
811 100
70 062
3 000
61 831
1 025
4 206
0
590 445
533 730
56 715
150 593
811 100

AKTUÁLIS

HIRDETÉS

KÖZÖS ÉRDEKÜNK AZ IVARTALANÍTÁS A PRÉMVADÁSZOK
A felesleges állatszaporulat megelõzhetõ lenne a kutyák és macskák ivartalanításával. A ma már rutinbeavatkozásnak számító operációra azért is szükség
lenne, mert mára a menhelyek is megteltek, ahogy az
Állatbarát Alapítvány Állatotthona sem tud már befogadni egy állatot sem.
Az állatorvosok több szempontból is javasolják a rutinmûtétnek számító ivartalanítást. A legindokoltabb a nem
kívánt szaporulat elkerülése. De egyéb esetek miatt is
mérlegelni kell a felelõs gazdiknak. Lakásban tartott állatok esetében is sok kellemetlenségtõl kímélhetjük magunkat, ha elvégeztetjük a mûtétet kedvencünkön.

A nem kívánt szaporulatból származó kölykök megtöltik
az állatotthont is
Dr. Hauberger Péter, a Nyíregyházi Oktató Állatkórház klinikus állatorvosa lapunknak elmondta: – Az ivartalanítás ma már rutinmûtétnek minõsül. A kandúr cicák és
a kan kutyák mûtétje ambulánsan történik. A beavatkozást altatásban végzik, majd az ébredés után hazavihetõ

az állat. Nõstény macskák és szuka kutyák esetében ez
hosszabb idõt vesz igénybe, nagyobb mûtéti sebbel is jár,
de az ébredést követõen a nõstény állatokat is hazavihetik gazdáik. Itt azonban varratszedésre a megjelölt idõpontban vissza kell vinni az állatot. Az ivartalanítással
megvédhetjük kedvencünket a betegségektõl és sérülésektõl, valamint egy nyugodtabb, kedvesebb, kevésbé csavargó állatot tudhatunk magunkénak, hiszen a mûtét után
az állat természete is megváltozik.

STRASBOURGBAN

A nyíregyházi Prémvadászok zenekar nagysikerû, kétórás koncertet adott nemrégiben Strasbourgban, az Európa Tanács Ifjúsági Centrumában. A siker pedig nem maradt el: az elsõ szám után végigénekelték és -táncolták a koncertet az európai és a
kontinensen túlról érkezõ vendégek.

KUTYAKÖLYÖKDÖMPING
AZ ÁLLATOTTHONBAN
Az Állatbarát Alapítvány Állatotthonra is kitették a „TELT
HÁZ” táblát a napokban, hiszen nap mint nap kikötött,
kidobott, dobozban kitett, étlen-szomjan, tûzõ napon
magukra hagyott kölyök kutyusok látványával szembesülnek és kell megoldaniuk elhelyezésük, gondozásuk, gyógykezelésük és védõoltásuk problémáját.
Az Állatbarát Alapítvány Állatotthonában jelenleg 74
kölyökkutya él – 100 felnõtt társával egyetemben – és várja, hogy épp õ tetszik meg valakinek, õt választja új családtagjának.
Minden állatbaráttól megértést és türelmet kérnek, valamint azt, hogy ha tehetik, fogadjanak örökbe egy új kis
kedvencet, hiszen ezáltal hely szabadulna fel, így további
gazdátlanná vált kutyákon tudnának segíteni. Várják azon
elkötelezett állatbarátok jelentkezését is, akik ideiglenes
befogadással segíteni tudnak néhány apróságon, hiszen
így néhány hetet családi környezetben tölthetnek az igazi
gazdi felbukkanásáig.
Bõvebb információ az örökbe fogadható kutyákról
és az ideiglenes befogadásról:
– az allatbarat.com weboldalon,
– a 42/727-736 telefonszámon,
– az allatbarat@allatbarat.com e-mail címen,
– a Nyíregyháza, Csatorna u. 2. szám alatti Állatotthonban személyesen kapható.

A No Hate Speech Movement (Fiatalok az online gyûlöletbeszéd ellen) az Európa Tanács 2012–2015 között
futó projektje, amelynek célja a rasszizmus, a diszkrimináció és a különbözõ formákban megtestesülõ gyûlöletbõl fakadó gondolatok online megnyilvánulási formáival szembeni harc, illetve a fiatalok és az ifjúsági
szervezetek mozgósítása annak érdekében, hogy fellépjenek az emberjogi sérelmek ellen. Ennek a mozgalomnak lett a részese a nyíregyházi Prémvadászok is,
akik a témában írtak is egy dalt, ami olyan jól sikerült,
hogy az Európa Tanács ezt választotta a gyûlöletbeszéd
elleni mozgalmának kampánydalává, mely azóta Európa-szerte ismert lett. A projektnek május végén,
Strasbourgban volt a zárórendezvénye, amire a zenekart személyesen hívta meg az Európa Tanács kampánybizottságának az elnöke.
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EREDMÉNYEK

SPORT

ARANY ÉS EZÜST
Egerben rendezték az ökölvívó Bornemissza Emlékversenyt, ahol eredményesen szerepeltek az NYVSC-Big
Boxing sportolói. Kovács Richárd magabiztosan nyerte

60 kilogrammban a tornát, Moldoványi Bence nagyon
nagyot harcolt, de most ez kevés volt a gyõzelemhez,
így második lett 49 kilogrammban. Kovács Richárd sokat nem pihenhetett, június 8-án elutazott a romániai
Tulcea városába, ahol a „Danube Belt” nemzetközi tornán vesz részt és reményei szerint folytatja jó sorozatát.

BAJNOK A NYÍRSÉG NSC

LESZ MIRÕL MESÉLNI AZ UNOKÁKNAK
Folyamatosan egyeztet a labdarúgókkal a Nyíregyháza Spartacus vezetõsége. Vannak, akikkel szóban már
megállapodtak, bár nehezíti a helyzetet, hogy továbbra sem érkezett határozat arról, melyik osztályban indulhat a Szpari.
Bár az MLSZ elnökségi tagja egy tévéinterjúban már
bejelentette, hogy elutasították a Nyíregyháza Spartacus
méltányossági kérelmét, errõl eddig hivatalosan semmilyen levél nem érkezett a klubhoz. Arról igen, hogy az NB
III-as nevezést elfogadták, viszont továbbra sem lehet biztosan kijelenteni, hogy a harmadosztályban indulhat csak
a csapat. A klub vezetõinek dolgát ez alaposan megnehezíti akkor, amikor játékosokkal tárgyalnak, ráadásul utóbbiak szabadságukat töltik. Mátyus János az elõzõ szezont
tekintve egyértelmûen elégedetten értékelt.
– Három részre osztható az elmúlt idõszak. Amikor
Nyíregyházára érkeztem, kaptam egy kész keretet, mellyel
õsszel a legfontosabb célt teljesítettük, olyan pozícióban
végeztünk, hogy a folytatás elõtt megmaradt az esélyünk
a célok elérésére. Tavaszra alaposan kicserélõdtek a játékosok, egy új csapatot kellett építenem, mellyel a bajnokság vége elõtt jóval kiharcoltuk az NB I-es tagságot. Ez
sokakat megnyugtatott, és a bajnokság utolsó harmadában derült ki a licenc körüli probléma is, így a végén több
találkozó sem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de
összességében úgy érzem, egy sikeres szezonon vagyunk
túl – értékelt Mátyus János vezetõedzõ.
– A Szpari több emlékezetes mérkõzést is vívott tavasszal, amikor vesztett helyzetekbõl fordított a hajrában, és élcsapatokat szorongatott meg. Kérdés, Mátyus
Jánosnak melyik volt a kedvenc meccse?
– Nagyon hektikus meccseink voltak. Nagypapaként –
remélem, azért ez még odébb van – majd mesélek az
unokáknak arról, hogy a Paks ellen három kapussal voltunk eredményesek. Játszottunk a Ferencváros ellen hazai pályán egy óriási hangulatú mérkõzést, melyen pontot
szereztünk, a Gyõr és a Puskás Akadémia ellen a hajrában lõtt gólokkal nyertünk, a Kecskemét ellen is nagyot
küzdöttünk. Én ebben a szezonban lettem NB I-es edzõ,

MECCSES MÚLTIDÉZÕ
A 22. forduló mérkõzéseivel befejezõdött a Sky Travel
megyei nõi felnõtt labdarúgó-bajnokság. Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által szervezett, háromnegyed pályás pontvadászatban 11 csapat
vett részt. Az esélyeknek megfelelõen a címvédõ – NB
II-es csapatot is versenyeztetõ – Nyírség NSC magabiztosan végzett az élen. Az ezüstérmet a télen NB-s, rutinos játékosokkal megerõsített Ófehértó szerezte meg
jobb gólkülönbségének köszönhetõen, a tavasszal több
meglepõ vereséget elszenvedõ Nyírbátor elõtt.

Vasárnap folytatódik az NYTV 30 sportos része. Ezúttal
2004-be megyünk vissza az idõben, amikor a nyíregyházi
AB-Vill KC férfi kézilabda-együttese kiharcolta a nemzetközi kupában való indulás jogát. A világklasszis Saracevic
által irányított nyírségi gárda a horvát Zagreb ellen lépett
pályára a Bujtosi Csarnokban. A találkozót ismét megnézhetik vasárnap 18.00-tól a Lelátó különkiadásában.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

SZERB ELLENFÉL
Megtartották a röplabda klubkupák 2015-2016-os idényének sorsolását. Ezen öt magyar csapat volt érdekelt,
a nõknél a Fatum-Nyíregyháza is. A bajnok Linamar-Békéscsaba a CEV-kupában indul majd, s az elsõ fordulóban a görög Olympiakosz Pireuszt fogadják október 27.
és 29. között. A második meccset november 10. és 12.
között játsszák majd le. Továbbjutás esetén a csabaiak a
belga Hermes Ostende és az orosz Dinamo Krasznodar
gyõztesével találkoznak majd. A nõi Challenge Kupa selejtezõjének második fordulójában három magyar csapat is érdekelt lesz: a Vasas Óbuda az osztrák UVC Holding Graz ellen kezd hazai pályán, a Teva Gödöllõ a
horvát Mladost Zagreb otthonába utazik, míg a FatumNyíregyháza a szerb Jedinstvo Stara Pazovához látogat.
Az elsõ mérkõzéseket november 10. és 12. között, a
visszavágókat pedig két héttel késõbb játsszák le.
– Kaphattunk volna gyengébb ellenfelet is az elsõ fordulóban, hiszen ismerjük a szerb röplabda erejét. De nem
panaszkodunk, örülünk, hogy ismét nemzetközi porondon képviselhetjük Nyíregyházát, és szeretnénk minél
tovább jutni. A játékosok fejlõdésének mindenképp jót
tesz, hogy külföldi csapatokkal mérkõzhetünk, és remél14
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A Challenge Kupában játszhatnak a röplabdások
jük, ebbõl majd a bajnokságban is profitálunk – mondta
Kósa Árpád, a nyíregyházi klub vezetõje. A csapat kerete néhány poszton erõsödhet a nyári szünetben, egy centert, egy ütõt és egy liberót szeretne igazolni a klub. Az
viszont eldõlt, hogy Hengsperger Anna távozik, mivel a
fiatal játékost Budapestre vették fel egyetemre, így az
egyik fõvárosi klubban röplabdázik tovább.

Mátyus János számára emlékezetes marad az elõzõ
szezon
és összességében egy gyönyörû emlék marad számomra
ez az esztendõ – mondta Mátyus János.
Ami a folytatást illeti, a csapat játékosai közül többekkel szóban már megállapodtak a vezetõk a folytatásról,
de a lejárt szerzõdésû labdarúgókat más kluboktól folyamatosan keresik. Az NB III-as bajnokságról a versenykiírás még nem készült el, de várhatóan csak augusztus közepén indul a szezon, míg az NB I július 17-én rajtol.

SALAK UTÁN HOMOK
Nemcsak izgalmas, hanem sportszerû mérkõzéseket is játszanak az Intersport Városi Kispályás Bajnokságban. Összesen hat kiállítás volt eddig a szezonban,
tavaly ilyenkor már 18-nál tartottak az együttesek.
– Nemcsak sportszerûek a mérkõzések, hanem egy
csoport kivételével még nem lehet tudni, kik lesznek a
bajnokok. Több együttes is egyenletesen jó teljesítményt
nyújt, és csak az utolsó három fordulóban dõl el, ki
nyeri a szezont – mondta Dajka László, a Nyíregyházi
Sportcentrum fõszervezõje.

Újabb strandfoci fesztivál lesz Sóstón
A bajnokság iránt a szomszédos településekrõl is nagy
az érdeklõdés, így õsztõl akár 120 csapat is indulhat. A
fejlesztéseknek köszönhetõen késõ estig játszhatnak az
együttesek, hiszen a villanyvilágításnak hála, már nem
okoz gondot a rendezés, a pályák közül több is olyan
állapotban van, hogy esõs idõben is használható. A bajnokság végén több gárda indul azon a strandfoci kupán, melyet ismét a sóstói Parkfürdõben tartanak július
közepén. Már csak nyolc kiadó hely van, így érdemes
idõben nevezni.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

MÛVÉSZPORTRÉK ÉS
ÉJSZAKAI ÉLET

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: június 12-én 18.00 óra: A Milord
együttes francia sanzonestje a villa parkjában (rossz idõ esetén a Bencs teremben). 16-án 18.00 óra: Beszélõ hangszerek: Mester és tanítványai (Balogh Kálmán és Fekete Krisztián cimbalommûvészek koncertje). 19-én 18.00 óra: Bérczes
Mihály és Mándi Ákos zongoramûvészek koncertje. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Burattinó Bábszínház elõadása: június 13-án 16.00 óra:
A kincskeresõ manó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tart június 16án 15 órától Nyíregyházán a Nagy Imre Társaság SzabolcsSzatmár-Bereg megyei szervezete, az ’56-os miniszterelnök
és mártírtársai kivégzésének 57. és újratemetésük 26. évfordulója alkalmából.
Pezsdítõ Szent Iván-éj a Sóstói Múzeumfaluban. Június
23. az év legrövidebb éjszakája, amelyet a Sóstói Múzeumfaluban hajnalig tartó programokkal töltenek meg. Épületeik
színes megvilágításával teremtett különleges légkörben, az
„Ahova a király is gyalog jár” címû idõszaki kiállítás megnyitójára, a Sárkánylányok tûzzsonglõr bemutatójára, a Kormorán együttes nagyszínpadi élõ koncertjére és a Nyírség
Táncegyüttes vezette éjféli tûzugrásra is várják látogatóikat.
Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
CB-rádió Kiállítás a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Kupé Galériájában 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.
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan

APÁK NAPJA
Vendégek: Lackfi János költõ, 5 gyerekes apa, valamint Gerendás Péter elõadómûvész, 9 gyerekes apa.
Moderátor: Király Levente. Ideje: 2015. június 19-én
17.00 óra. Helye: Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár kamaraterme.

IFJÚ TEHETSÉGEK HANGVERSENYE...
...a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral 2015. június 13án 18.00 órakor a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Mûsoron: Vivaldi, Csajkovszkij,
Rodrigo, Wieniawski, Elgar mûvek, valamint Go-Go’s,
One Republic, Piramis dalok. Vezényel: Szabó Soma.
Belépés támogatói jeggyel a Zenekultúra Támogatásáért
Alapítvány javára. Bõvebben: www.vikarzeneiskola.hu.

JÓSAVÁROSI FÓRUM
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy dr. Horváthné dr.
Veisz Katalin önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart. Ideje: 2015. június 15., 18.00 óra. Helye: NYF
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
aulája. Téma: Kutyafuttató épül a Jósavárosban.

Évtizedekkel ezelõtti, valóban exkluzív felvételekkel
kedveskedik ezúttal a Nyíregyházi Televízió jubileumi,
múltidézõ mûsorában. A mûvészportrék sorozat egyik
elsõ adásának vendége Bárány Frigyes, a Móricz Zsigmond Színház akkor már Jászai-díjas színésze volt. Az
1988-as felvételt egy szintén különleges követi, majd’
fél évtizeddel késõbbrõl, amikor Kosaras Vilmos, a Torontói Magyar Színház vezetõje a megyében járt, elõkészítve a Kisvárdai Határon Túli Színházak Fesztiválján
történõ szereplésüket, s interjút adott televíziónknak.
Riporterek: Kovács Mariann és Matyasovszki Edit. A
mûsor második felében pedig különleges utazásra invitáljuk a kedves nézõket. 1992-ben határozta el a stáb,
hogy megmutatja a nyíregyháziaknak: itt is van ám (éjszakai) élet! A szerkesztõ-mûsorvezetõ, Szoboszlai Tibor olyan helyekre kalauzolja el Önöket, amik már nem
is léteznek abban a formában. Például Gösser Sörözõ,
emeleti disco a mûvelõdési házban, Beatles Club,
Mirage... S persze a nyilatkozók sem lettek fiatalabbak.
Viszont egy félórára azzá válhatunk, ha az NYTV-re kapcsolunk! Vetítések: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Halkóné dr. Rudolf Éva (3. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 15., 17.00 óra.
Hely: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája.
várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.
„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.
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.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 20-án a Jósa András Múzeum a Kállay Gyûjteménnyel ismét megrendezi a Múzeumok Éjszakáját.
A rendezvény délután 3 órakor kezdõdik és hajnali két
óráig számtalan program várja az oda látogatókat. Öt
idõszaki kiállítás megnyitására kerül sor a délután folyamán, emellett sokféle program várja a gyermekeket,
felnõtteket, családokat. Lesz bábszínház és csángó táncház, meseszoba és népi játszótér, elõadás dr. Zacher
Gáborral, nevetés Mogács Dániellel, különleges kézmûves udvar és vásár, íjászat, szablyavívás, fegyverbemutató, óriás cirkusz, bûvész színház, készségfejlesztõ
logikai játékok gyermekeknek, felnõtteknek. Este 9-tõl
pedig remek zenészek adnak koncerteket, úgymint a
Pila Acoustic Group, a Karmapirin, a Debrecen Dixieland Band és a Mystical Plants. A finom falatok és a
kézmûves sörök kedvelõi sem fognak csalódni. A rendezvényhez saját kiállításaival, programjaival csatlakozik a Vasutas Mûvelõdési Ház, a Vízügyi Gyûjtemény
és a Levéltár is. A helyszínek között sétavonat szállítja
majd az érdeklõdõket. Részletes program a jövõ heti
számunkban!

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS...
...a Kollégium utcai sportpályán június 13-án. Megnyitó: 9.00 órától. „Gasztrocsata” Fõzõverseny, Kispályás Labdarúgó Kupa, gyermeksztárok a színpadon. Kutyás bemutató, mazsorettcsoport, tánc, hastánc, Menta Project. Sztárvendég 16.15-tõl: Nótár Mary. 20.00 órától éjfélig utcabál. 22.00 órától tûzijáték. Egész nap arc- és csillámtetoválás, ugrálóvár, óriáscsúszda, íjászat, öko játszóház és
kézmûves foglalkozások, büfé... Részletek: nyiregyhaza.hu
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY SZOBOR VÁNDORLÁSAI
A Nemzeti Szalon 1940. évi kiállításán a Menekülõ anya
címû gipszszobor hívta fel a kritikusok figyelmét. Andrássy
Kurta János szobrászmûvész alkotását „A mai háborús idõk
ihlették [...] Egy anya karon fogott csecsemõjével futás közben visszatekint a pusztulás, az üldözõk felé. Arcáról lesugárzik a magyar anya önfeláldozása, félti gyermekét, a
jövendõ élet zsenge hajtását. Szikrázó szemébõl dac és
átok lövell az üldözõk felé.” A mezítlábas, hosszú parasztszoknyájú, hatalmas parasztkendõvel betakart nõalak „a
népben, a nemzetben lakozó elszánt erõt – a menekülés
pillanatában is védelmet nyújtót, az óvást jelentette”. E
gipszszobor volt a mintája annak a 2,30 méter magas, zöld
trachitból faragott szobornak, amelynek a beszerzését a
Vallás- és Közoktatási Minisztérium ajánlotta fel Nyíregyháza városának 1941-ben. A város vállalta a szobor költségeinek felét (3000 pengõ), míg a másik felét a felajánló
minisztérium állta. A szobrászmûvész Erdélyben kereste
meg szobrához a megfelelõ anyagot. A Nyírvidék 1942
májusában arról tudósította olvasóit, hogy „Erdély egy
részének felszabadulása alkalmával Nyíregyházára is számos menekült érkezett. Közöttük asszonyok, anyák, akik
gyermekükkel sokszor úttalan utakon és nagy szenvedések között érkeztek az Alföldre. Egy ilyen menekült anyának alakja áll majd Nyíregyházán, hogy figyelmeztessen
bennünket a testvéri összefogásra, szeretetre, hazafias szolidaritásra”.
A szobrot a római katolikus templom közelében állítot-
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ták fel, ahogyan az a képünkön is látható. Késõbb azonban a „rossz” tájolása miatt áthelyezték. Éber szemek észrevették ugyanis, hogy az alkotás menekülõ asszonya nem
szerencsés irányból menekült, így 1966-ban a városi tanács elcserélte a kórházzal Csontos Lászlónak ma a sóstói
parkban lévõ Fekvõ nõ címû szobráért. A szobor eredeti
üzenetét áthelyezésével és az alkotás nevének módosításával próbálták szelídíteni: a megyei kórház szülészeti
pavilonja mellett állították fel, a neve pedig stílszerûen
„Anyaság” lett. Ezzel azonban a szobor drámaisága nem
csökkent!

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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