4
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ÉPÜL AZ ELKERÜLÕ.
A Nyíregyházát nyugatról
elkerülõ fõút második
ütemének építési munkálatai jól haladnak – mondta
a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója.

BIZTONSÁGBAN...
Szinte minden iskolában
befejezõdött a tanítási
idõszak, elkezdõdött a
várva várt nyári szünet. A
rendõrség arra figyelmeztet, fokozottan figyeljünk
oda a gyermekekre.

10

8

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS

BRÓDY JÁNOSSAL...
Az ötvenéves Illés
Zenekar húsz klasszikussá
vált dala is felhangzik
négy kiváló énekes
közremûködésével 29-én,
hétfõn a Szabadtéri
Színpadon.

12

ÚJBÓL A TOP 10-BEN

14
VÁLOGATOTTAK.
Három nyíregyházi atléta
is bekerült a magyar
válogatottba, mely a
hétvégén az Európa Kupa
B csoportjának küzdelmeiben vesz részt. A cél a
feljutás.

MÚZEUMI ÉJSZAKÁK
Június 20-án, szombaton immár 11. alkalommal nyitják meg
Nyíregyházán a Múzeumok Éjszakája programsorozatát a Jósa
András Múzeumban, melyhez a város minden közgyûjteménye csatlakozott. Így a Kállay Gyûjtemény, a Megyei Levéltár, a Vasutas Mûvelõdési Ház és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízügyi Történeti Gyûjteménye is bejárható lesz. Néhány nap múlva a Sóstói Múzeumfaluban június
23-án, az év legrövidebb éjszakáján hajnalig tartó programokkal ünneplik a nyári napfordulót. Az épületeik színes megvilágításával teremtett különleges hangulatú környezetben kiállításnyitásra, tûzzsonglõrök bemutatójára, nagyszínpadi élõ
koncertre és folklórprogram kísérte tûzugrásra is várják a látogatókat. /11-12-15.
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TÁBORO-ZOO
Alig ért véget a tanítás, máris beindultak
a szünidõs táborok. Képünkön Révészné
Petró Zsuzsa, a város egyik cégének, a
Nyíregyházi Állatparknak az osztályvezetõje gyûrûsfarkú makit etet a Zootáborban nyaraló gyerekekkel. Ez csak
egy program a színes kínálatból, melynek
szervezésébõl az önkormányzat is
jelentõsen kiveszi a részét, sokrétû
vakációs elfoglaltságot ajánlva a nyíregyházi iskolásoknak. (Lásd: lentebb.)

TÁBOROK, ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSOK A SZÜNIDÕBEN
Nyíregyháza önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – az idén is biztosít napi egyszeri ingyenes étkezést a rászoruló gyermekeknek. Az idén majdnem
1900 iskolás juthat meleg ételhez térítésmentesen a
helyhatóság jóvoltából. Emellett, az önkormányzati
táborok révén is a rászorulók többsége hozzájuthat valamilyen nyári támogatáshoz.
Szerzõ: Sipos Marianna
– Nyíregyháza minden évben sikeresen pályázik nyári
gyermekétkeztetésre, az idén kormányzati forrásból 28
millió forintot sikerült erre a célra elnyerni. Ez azt jelenti,
hogy közel 1900 gyermek napi egyszeri ingyenes étkezé-

sét tudják biztosítani június 16-ától augusztus 31-éig – errõl
tájékoztatott Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában.
A városvezetõ elmondta: Nyíregyházán több ezer gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben, melyet
az egy fõre jutó jövedelem alapján állapítanak meg. Ezek
a gyermekek a tanév során is ingyenes étkezésre jogosultak, de egy részük – az idén több mint 1800 iskolás – a
nyári szünetben is kaphat egyszeri térítésmentes ellátást.
Hogy kik a leginkább rászorulók, arra a gyermekjóléti
központ tesz ajánlást, hiszen õk kísérik figyelemmel az
érintett családokat. Hozzátette: ez a támogatotti létszám
az iskolásokra vonatkozik, hiszen a bölcsõdékben és az
óvodákban, ahol nappali ellátás nyáron is mûködik, a rászoruló gyermekek egész évben ingyen étkezhetnek. /3.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚNIUS 12., PÉNTEK

JÚNIUS 12., PÉNTEK

EGÉSZSÉGNAP

RETRO VÉRADÁS

A Bencs László Általános és Szakiskola diákjai, egy pályázat keretein belül
vesznek részt egy hat hónapon át tartó
képzésben. 150 tanuló lesz a programok
résztvevõje, akik egész napos lovagláson
ismerkedtek a vidéki élet egészségmegõrzõ hatásaival, a pályázat nyitányaként.

Az Inkubátorházban várták a segíteni vágyókat Nyíregyházán, Retro véradásra. A szervezõk különleges hangulatot teremtettek a véradóknak: a ’70es, ’80-as és ’90-es évek hangulatához
igazodva virslivel vendégelték meg azokat, akik felajánlották vérüket.

KEVESEBB A SZABÁLYSÉRTÕ
Háromnapos közúti forgalomellenõrzési akciót tartottak Nyíregyházán a
Közterület-felügyelet munkatársai. A
cél a behajtási tilalomra és a kötelezõ
haladási irányra vonatkozó tilalmak
megszegõinek, valamint a szabálytalanul megállóknak és várakozóknak a kiszûrése volt.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A nyíregyházi Közterület-felügyelet
munkatársai június 15-e, hétfõ reggel 8
órától szerda estig közúti forgalomellenõrzést hajtottak végre. A megállási, vára-

JÚNIUS 14., VASÁRNAP

JÚNIUS 15., HÉTFÕ

GÁLAMÛSOR

TEHETSÉGEK

Évadzáró táncünnepet tartott vasárnap este a RE-flex Moderntánc Stúdió.
A Díva estre a táncosok összesen 29 koreográfiával készültek. A Rácz Erika által betanított mozdulatok ismételten elnyerték a közönség tetszését.

Bár a diákoknak már kezdetét vette a
nyári vakáció, mégis növendékekkel
volt tele a Vikár Sándor Zeneiskola,
ugyanis három pályázatot is nyert a Tehetségpontként is mûködõ mûvészeti
iskola arra, hogy diákjaikat a szünidõ
alatt is fejleszteni tudják.

JÚNIUS 16., KEDD

JÚNIUS 16., KEDD

90. SZÜLETÉSNAP

VIRÁGTORNYOK

Nagy Zoltán Béláné a napokban töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból vehette át Magyarország Kormánya és
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját dr. Tirpák György
önkormányzati képviselõtõl.

29 virágtorony díszíti a nyíregyházi
burkolt tereket. A NYÍRVV munkatársai
11 helyszínre helyezték ki a saját készítésû fa virágtartókat, melyekbe csaknem
1900 tõ virágot ültettek. A tornyokkal
azokat a helyeket is virágok díszítik, ahol
nem alakítható ki virágágy.

kozási és zöldfelületen történõ várakozási
tilalmat az egész város területén ellenõrizték, míg a Közterület-felügyelet kamerával felszerelt gépkocsija 12 utcában és téren figyelte a behajtási tilalomra és a kötelezõ haladási irányra vonatkozó szabályok
betartását.

JELENTÕS JAVULÁS
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje elmondta, a háromnapos
akció során lényegesen kevesebb szabálytalankodóval találkoztak, mint

amennyire számítottak. Példaként említette, hogy míg a kora tavaszi ellenõrzés során egy nap alatt közel 100 esetben intézkedtek tilos behajtás miatt,
addig most ez a szám 20 alatt volt a
három nap alatt összesen. Ez egy lényeges javulás. Kevesebben álltak meg tilosban, alig 50 autós esetében intézkedtek. A zöldterületi parkolások száma is
elenyészõ volt a lakótelepeken.

A PIACNÁL MÉG SZOKNI KELL
A behajtási tilalomra és a kötelezõ haladási irányra vonatkozó tilalmak megsze-

gõit fix összegû 30, illetve 50 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtják. Ebbõl
a szempontból a piaccsarnok mögötti utcában volt a legtöbb szabálytalankodó,
hiszen a Búza és az Új utca közötti útszakaszt két hete egyirányúsították, ezt
még nem szokták meg az autósok. A megállási és várakozási tilalmat megsértõk 10tõl 50 ezer forintig terjedõ, a kormányrendeletben meghatározott fix összegû
helyszíni bírságra vagy feljelentésre, a
zöldterületen parkolók pedig 50 ezer forintos közigazgatási helyszíni bírságra
számíthatnak.

VÉRADÁSBAN DOBOGÓSOK
JÚNIUS 16., KEDD

JÚNIUS 17., SZERDA

KILENCVENÖT ÉV

TÛZOLTÁSI PRÓBA

95. születésnapja alkalmából, családja mellett, Tormássi Géza önkormányzati képviselõ és Simai Istvánné, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa is gratulált Benkó Andrásnénak. Az
ünnepelt jó egészségnek örvend, és nagyon büszke a családjára.

Szimulált tûzesethez riasztották a tûzoltókat. A feltételezés szerint, a megújult
Váci Mihály Kulturális Központ színpadán csaptak fel a lángok, ahonnan egy
ember nem tudott kijutni. A Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltók több jármûvel érkeztek, és végrehajtották a feladatot.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A Nyíregyházi Fõiskola hallgatóinak
több mint tíz százaléka adott vért a Felsõoktatási Véradóversenyben, így kategóriájában harmadik helyezést ért el az
intézmény.
Találd meg magadban a hõst! Adj vért!
– ezzel a szlogennel buzdította véradásra
a felsõoktatásban tanuló diákokat a Magyar Vöröskereszt és a Punnany Massif
zenekar. Harminchat felsõoktatási intézmény versengett a gyõzelemért, mely három kategóriában zajlott.
Az 1000 és 10 ezer fõ közötti kategóriában a Nyíregyházi Fõiskola hallgatóinak
12,93 százaléka adott vért, így kategóriájának harmadik helyezését érte el, s ezzel
immár sokadszorra végzett dobogón az országos megmérettetésben. Az elismeréseket a véradóverseny gáláján, a Szegedi

Egyetemen, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt fõigazgatói
adták át.

Béres Tamás (balról), a Nyíregyházi
Fõiskola PR-referense, dr. Jákó Kinga,
az Országos Vérellátó Szolgálat
fõigazgatója, Kardos István,
a Magyar Vöröskereszt fõigazgatója

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ELKEZDÕDÖTT A NYÁRI ÉTKEZTETÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Jászai Menyhért a nyári ingyenes ellátás gyakorlati
megvalósításáról elmondta: a szünidõben az étkeztetést
biztosító vállalkozó a városban tíz helyszínen oszt meleg ételt a hétköznapokon. Az ebédet akár szabványdobozban haza is lehet vinni és otthon elfogyasztani. Erre
az érintetteknek naponta 11.30 és 13 óra között van lehetõsége. A városvezetõ kiemelte: a helyszíneket úgy
alakították ki, hogy a lehetõ legkevesebbet kelljen ezért
utazni. Ügyeltek arra, hogy ott, ahol a legnagyobb számban élnek a rászorulók, vagy a külterületeken mindenféleképpen legyenek ilyen pontok. Ezek közt említette Felsõsimát, Borbányát, Orost, Örökösföldet, Jósavárost, s a
Huszár-telepet. De megjegyezte: valamennyi érintettet
tájékoztatták errõl, így õk tudják, hol lehet az egységcsomagokat átvenni, ebbõl évek óta nem volt fennakadás.

TÖBB NYÁRI TÁMOGATÁS
Jászai Menyhért arra is kitért, hogy a szociális rendszerekben nem lehet mindig száz százalékig lefedni ezt
a területet. Nincs annyi erõforrás és nincs arra lehetõség,
hogy valamennyi jogosult kaphasson nyári meleg ételt.
De ha figyelembe vesszük, hogy a nappali ellátást nyáron is biztosító intézményekben igénybe vehetõ folyamatosan a kedvezmény, vagy ott vannak a támogatott
napközis táborok, a szigligeti üdülõ, ahol közel 2500
gyermek nyaralását segíti anyagiakkal a város, akkor elmondhatjuk, hogy a rászorulók többsége így vagy úgy
hozzájut valamilyen nyári támogatáshoz.
A rászorulók már a hét elejétõl mehetnek naponta a
meleg ételért, melyet lefóliázva, esztétikus csomagolásban vehetnek át a kijelölt helyeken, augusztus 31éig.
Tóth Imre önkormányzati képviselõ a Nyíregyházi Tele-

vízió Híradójának azt mondta az ételosztás elsõ napján,
hogy nagy segítség a napi egyszeri meleg étel azoknak a
családoknak, akik nem tudják mindennap gyermeküknek
maguktól ezt biztosítani. A képviselõ hozzátette, éppen ezért
is tartotta fontosnak a város vezetése azt, hogy gondoskodjanak a gyerekekrõl.
Az érintetteket széles körben tájékoztatták a nyári étkeztetés részleteirõl, így mindenki tudta, hogy keddtõl már
hozzájuthatnak az ebédhez. Így volt ezzel Takács Zsuzsanna is, aki több gyermeket nevel. Õ azt mondta, hogy
nagyon örül a lehetõségnek, hiszen a család anyagi helyzete nem tenné lehetõvé, hogy mindennap meleg étel
kerüljön az asztalra.

KINYITOTTAK A NYÁRI TÁBOROK
Nyíregyházán 7 helyszínen, 34 turnusban 1600 iskolás táboroztatásához nyújt támogatást az önkormányzat, s emellett 11 turnusban 1000 gyermek nyaralhat a Balatonnál, a város szigligeti üdülõjében.
A nyíregyházi önkormányzat több mint 20 millió forintot fordít a nyári táboroztatásra. Rákóczi Ildikó, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke elmondta: –
A napközis táborokat a gyerekek hetente 2450 forintért
vehetik igénybe, ezért tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak, jogosultság alapján az önkormányzati táborokban

úszótáborban, Sóstóhegyen német és angol nyelvi táborban, Nyírszõlõsön angol-, illetve focitáborban tölthetik el
az idõt, és megszervezik a Göllesz tábort a Göllesz iskola
tanulói számára.

SZIGLIGETEN IS NYARALHATNAK
A GYEREKEK
A nyíregyházi iskolások idén is üdülhetnek a város tulajdonában lévõ szigligeti táborban. A vakáció ideje alatt
11 turnusban táborozhatnak a kisdiákok a Balaton partján, az elsõ nyaralók már útnak is indultak. A 6 napos
szigligeti tábor költsége 30 ezer forint, de a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a tartós beteg
gyermekek, és azok, akiknek a szülei három vagy több
kiskorú gyermekrõl gondoskodnak, 10 ezer forint kedvezményben részesülnek.

JÖTTÜNK, LÁTTUNK,
VISSZAMENNÉNK...
...AVAGY, HOGYAN ÉLJÜK TÚL AZ ÁRPÁD-KORT?
Közhírré tétetik! Az Úr 2015. esztendejének, Szent
Jakab havának (július) második hetében, annak is 6-78-9-10. napjain a Sóstói Nyires faluba érkezik a király,
népes udvarával! Fehérvárról kel útra tanoncokat fogadni, és csakis a bátrak, talpraesettek állhatnak majd
szolgálatba.

ZOO SULI

részt vevõ 1600 gyermek közül 308-an táborozhatnak ingyenesen, 228-an pedig 50 százalékos kedvezménnyel.
Már kedden az elsõ önkormányzati napközis tábor meg is
nyitotta kapuját. Bár esõs napra ébredtek a táborozásukat
kezdõ gyerekek, de Sóstógyógyfürdõn, a Kis Vakond Táborban a fedett helyen is jól érezték magukat az elsõ szünidei héten. A vakációs kisdiákok a Sóstói Múzeumfaluban, az Arany János Gimnázium és Általános Iskolában

De elindult az évek óta telt házzal mûködõ Zoo Suli
is, a Nyíregyházi Állatparkban. Itt négy héten keresztül, közel hatszáz gyermek táborozhat. Az iskolásokkal
zoo-pedagógusok foglalkoznak. A kicsik biztonsága
érdekében csak olyan állatcsoportoknak kerülhetnek a
közelébe, amelyek veszélytelenek. Délelõtt és délután
más és más élõlényekkel ismerkedhetnek meg a táborozók, hiszen a Nyíregyházi Állatpark kontinensenként
mutatja be a világ állatait. Így megtekinthetik a sarkvidék panorámát, részt vehetnek Afrika-órán, de kipróbálhatják a hüllõs órát és nagymacskás foglalkozásokat
is. A napközis tábor résztvevõi amellett, hogy megsimogathatják az állatokat, bepillanthatnak a kulisszák
mögé és elkészíthetik az állatok takarmányát is.

Felhívunk hát minden környékbeli ifjút, legyen az
leány vagy legény, hogy ha már elmúlt 8, de még nincs
13 éves, tüstént jelentkezzen a Sóstói Múzeumfalu felkészítõ Árpád-kori (1000–1301) kalandtáborába.
A falu elöljárói jelentkezéseket személyesen és elektronikus úton (info@muzeumfalu.hu) Nyárelõ havának (június) utolsó napjáig fogadnak. Az érdeklõdõk bõvebb felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhetnek: +36-42/
479-704, illetve a www.muzeumfalu.hu weboldalon olvashatnak!
2015. JÚNIUS 19.
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ÚTBURKOLATI HELYREÁLLÍTÁSOK
A NYÍRVV szakemberei tájékoztatják a Nyíregyházán közlekedõket, hogy az elkövetkezendõ napokban elõreláthatóan az alábbi helyszíneken számíthatnak útburkolat-helyreállítási munkálatokra:
2015. június 20-án (szombat) aszfaltozzák a Ráday és
a Bercsényi utcák, valamint a Hõsök tere egy-egy szakaszát. A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik a Bercsényi utcán, ahová nem lehet majd behajtani a Bethlen
Gábor utca felõl, a Hõsök terét pedig kizárólag a Korzó
irányából lehet megközelíteni.

mópontban, valamint az Árok, az Ív, a Szántó Kovács János és Népkert utcákon. Aszfaltozás miatt a Szabadság tér
rendõrség elõtti szakaszán kell forgalomkorlátozásra számítani.
Június 24-én (szerda) elõreláthatóan folytatódnak a
burkolatmarási munkák az Árok utcán, és aszfaltozás nehezíti a közlekedést az Ív, a Stadion, valamint a Rózsa
utcákon.
Június 25-én (csütörtök) a Kalevala sétányon marási

ÉPÜL A NYUGATI ELKERÜLÕ
A terveknek megfelelõen haladnak a Nyíregyházát nyugatról elkerülõ fõút második ütemének építési munkálatai – tájékoztatta lapunkat Loppert Dániel, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
kommunikációs igazgatója.

Június 22-én (hétfõ) aszfaltmarási munkák lassítják a
közlekedést a Stadion utca Városi Stadion fõbejárata elõtti
szakaszán, a Toldi és Arany János utcai csomópontban,
valamint a Rózsa és Róka utcákon.
Június 23-án (kedd) a tervek szerint folytatódnak az
aszfaltmarási munkák az Arany János és Toldi utcai cso-

munkák miatt, a Toldi és Arany János utcai csomópontban, valamint a Róka és a Népkert utcákon aszfaltozás
miatt forgalom- és sebességkorlátozás lesz érvényben.
Június 26-án (péntek) folytatódik a Kalevala sétányon
az aszfaltmarás, burkolási munkák miatt pedig az Árok és
a Szántó Kovács János utcákon, valamint a Vörösmarty
közben aszfaltoznak.
A burkolat-helyreállítási munkák alatt a közlekedõk türelmét és megértését kérik!

Forgalom- és sebességkorlátozás a 36. sz. fõút csomópontjában van, itt egész nyáron számíthatnak az autósok korlátozásokra. A forgalomba helyezés tervezett idõpontja az õszi idõszak.

Loppert Dániel elmondta, a kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. konzorciuma végzi nettó 3
354 994 543 forint értékben, 85 százalékban uniós és 15
százalékban hazai forrás felhasználásával. Ez a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában valósul meg. A
kivitelezés ütemterv szerint halad. Jelenleg a 338. sz. fõúttól a Polyákbokori útig töltésépítés, védõréteg-építés
zajlik, a Rókabokori útig pedig CKT (beton alapréteg) réteg építése. A többi szakaszon elkészült az alsó aszfalt
alapréteg és a CKT. A 36. sz. fõút körforgalmi csomópontjában közmûkiváltási és folyamatban vannak a szegélyépítési munkák, az átereszek építése pedig elkészült.

MEDITÁCIÓVAL AZ EGÉSZSÉGESEBB,
ÖRÖMTELIBB ÉLETÉRT
Az emberek vagy a megváltoztathatatlan múlt
miatt, vagy a még meg nem történt jövõ miatt
aggódnak. Sokan rágódnak olyan problémákon, amelyek bekövetkezésétõl tartanak, vagy
olyan félelmeken, amelyek soha nem teljesednek be. Ez megmagyarázza a mondást: „A sietség és az aggodalom viszi sírba az embert.”
Sok stressz által okozott betegség a következménye azoknak a problémáknak, amelyekkel
mentálisan, pszichológiai vagy érzelmi szempontból nézünk szembe. Egy dolog biztos az életben:
problémák mindig vannak.
A kérdés az: Hogyan kezeljük a problémákat?
Erõpróbára való alkalomként nézünk szembe velük, és oldjuk meg õket, vagy siránkozunk rajtuk?
Az orvosi kutatások kimutatják, hogy az aggódással csak tovább növeljük a nehézségeinket, mivel
a hozzájáruló stressz fizikailag beteggé tesz bennünket. Az eredeti gondunk kiegészül a fizikai betegségekkel, és az általuk okozott alkalmatlanság,
erõhiány gátolja a cselekvési képességünket.
Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egyedül csak
mi vagyunk rossz sorsra ítélve. Valójában mindenki más élete is nehézségekkel telített. A gondok sosem érnek véget. Az élet feszültségei fizikailag és mentálisan is hatnak ránk. Az emberek
szorongástól, félelemtõl, depressziótól és fóbiáktól szenvednek. A pszichiáterek, pszichológusok,
gyógyítók rendelõi tömve vannak normális, mindennapi emberekkel, akik nem boldogulnak a
küzdelmes élethelyzetekkel, és képtelenek megoldani a problémáikat. Pénzügyi csõdtõl való félelemben élnek. Egyeseknek tönkrement házasságukkal és feldúlt családi életükkel kell szembenézniük. Mások a magány és a veszteségek miatt
emésztõdnek. Némelyek annyira csalódtak az
életben, hogy nincs reményük a jövõre.
A stressz és feszültség nem csak az elmét befolyásolja. A kutatások kimutatták a kapcsolatot
az elme és a test között. Az elménk állapota hatással van a testi egészségünkre is. Ezért, ha pozitív és boldog az elménk, fizikailag jobban érezzük magunkat, mint amikor zaklatottak és idegesek vagyunk. Az ilyen mentális állapot stressz betegségeket okozhat.
A meditáció jótékony hatással van a fizikai és
a mentális állapotunkra. Biztonságos, eredményes
és semmibe sem kerül. Amint megtanultunk meditálni, magunkban hordozunk egy olyan orvosságot, amely bárhol és bármikor alkalmazható.
4
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A bensõ Fényre és Hangra történõ meditációval
magasabb spirituális szintekre juthatunk el. Ez a tapasztalat alapvetõ hatással van a fizikai, a mentális
és a spirituális egészségünkre. Véget vetni a problémáinknak, az olyan, mint egy állandóan visszaugró
rugó kiegyenesítése. Az élet nehézségei nem tûnnek el. Vágyálom, ha azt gondoljuk, hogy gondok
nélkül élhetjük az életünket. A meditációval viszont
olyan tudatállapotot érhetünk el, amelyben ezek a
problémák nincsenek ránk hatással.
A meditáció két szinten segít bennünket. Elõször is fizikailag ellazít. Másodszor örömteli, boldog állapotba juttat bennünket, amelyben elmerülve elfeledkezünk a világi gondjainkról.
Hogyan éri el ezt a meditáció? A kutatások szerint a meditáció során az agyhullámaink 4–8 Hz
közötti frekvencián mûködnek. Ebben az állapotban békességet és teljes oldottságot érzünk. Ez az
adat a relaxációt a test és az elme szintjén méri,
ám azokról a különleges elõnyökrõl, amiket a lelkünk szintjén tapasztalunk, nem nyújt információt. Az isteni szeretet, tudatosság és boldogság hatalmas áradatával kerülünk kapcsolatba. Ez a hatalmas energiaáradat a fizikai ellazulásnál többet
nyújt; olyan mámorban füröszt bennünket, amely
erõsebb és maradandóbb bármely, a külvilágban
tapasztalható élvezetnél.
A meditáció módszere segítségével az élet
mûvészeivé válhatunk. Úrrá lehetünk a stresszen
és gondokon, felfedezhetjük a kikapcsolódáshoz
és a nyugalomhoz vezetõ utat.
Sant Rajinder Singh
a meditáció nemzetközileg elismert mestere
Sant Rajinder Singh: a Spiritualitás Tudománya
nemzetközi szervezet vezetõje, akinek a külsõ
és bensõ béke megteremtéséért végzett munkáját nagy nemzetközi elismertség övezi. A meditáció világszerte elismert szaktekintélye. Világszerte, nagy nemzetközi konferenciákon, meditációs szemináriumokon, televíziós és rádiós mûsorokban, magazinokban és könyvekben mutatja be az emberek millióinak a bensõ békesség és
harmónia elérésének hatékony, és mégis egyszerû módszerét. Arra ösztönzi az embereket,
hogy lássák el családi feladataikat, legyenek
kiválóak a tanulmányaikban, a hivatásuk gyakorlásában, és tegyenek eleget a társadalmi kötelezettségeiknek is, miközben a személyes
fejlõdés spirituális útját járják. A nemzetközileg elismert szerzõ, Sant Rajinder Singh több
mint húsz könyvet írt angol és hindi nyelven.

A HÉT TÉMÁJA

BIZTONSÁGBAN A SZÜNIDÕBEN
A héten szinte minden iskolában befejezõdött a tanítási idõszak, elkezdõdött a várva várt nyári szünet
és ezzel együtt diákok ezrei töltik szabadságukat a számítógép elõtt ülve vagy jobb esetben kint, a szabadban. Mind a kettõnek megvan a maga veszélye, ezért
érdemes fokozottan figyelni ilyenkor a gyermekekre –
erre hívja fel a figyelmet a rendõrség.
A tanítási szünet idõszakában jelentõsen megnövekszik
a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre. A tanítás
befejezését követõen a gyermekek felszabadultabbá, óvat-

lanabbá, figyelmetlenebbé válnak. A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelmûen alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik és a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Körükben a 10–14
éves korosztály kockázata kimagasló. A személysérüléses
közúti közlekedési balesetek egyharmada nyáron éri a

HÍREK

SZOLGÁLATTELJESÍTÉS

gyerekeket, akik sérüléseiket ilyenkor leggyakrabban gépjármû utasaként szerzik. A nyári szünidõben gyakoribbak
a kerékpáros balesetek is, az érintett gyermekek 40 százaléka ebben az idõszakban sérül meg.

Megkezdték a nyári Közösségi Szolgálat teljesítését
a diákok a katasztrófavédelmi kirendeltségeken, így
Nyíregyházán is, ahol idén nyolcszáz tanuló szerezheti meg az alapvetõ ismereteket.

FOKOZOTT FIGYELEM A GYEREKEKRE

A 2014/15-ös tanévben közel kéttucat középiskolával
kötött együttmûködési megállapodást a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó 40 településrõl

A rendõrség azt tanácsolja, a szülõk és a közlekedõk a
nyári idõszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre,
amennyiben az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral megjelennek. Számítsanak arra,
hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor
nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.
A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva
a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb résztvevõi a
közlekedésnek. Még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek, s figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért a gyermekekre mindenhol potenciális veszélyek leselkednek, ahol gépjármû-közlekedés van: a forgalmas vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeknél, a lakó- és pihenõövezetekben, a bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és
találkozóhelyek környezetében.
Továbbá õk a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése terén, esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedõen magas. Ezért a közlekedési szabályok ismertetése, a
veszélyek tudatosítása és a helyes magatartásminták átadása balesetektõl óvhatja meg a gyermekeket, s akár életmentõ is lehet. Végezetül ne feledjék: a gyermek számára
az elsõ számú mintát a szülõk szolgáltatják!

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. Így, ezekrõl a helyekrõl, közel 800 tanuló
szerezhet alapvetõ katasztrófavédelmi ismereteket. Az
egyórás foglalkozásokon mind elméleti, mind alapvetõ
gyakorlati tudást sajátítanak el a diákok.

KÖTELEZÕ 50 ÓRA
Mint ismeretes, 2012. szeptember elsejével lépett hatályba a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény nevelésioktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet,
amelynek egyik újdonsága, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január elseje után érettségiznek, ötvenórányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük.
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OKOSKUKA: HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG, EGYSZERÛSÉG
A napokban kapták meg a nyíregyházi ingatlantulajdonosok azt a tájékoztató levelet, amelyben nemcsak
részletes leírást olvashatnak az okoskuka programról,
hanem mellékletként a matricát is kézhez vehették,
amit a kukák elejére kell felragasztaniuk. Ez a chipeket
felszerelõ szakemberek munkáját segíti majd.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Nyíregyházi Napló hasábjain már olvashattak arról, hogy
több mint 1,2 milliárd forint értékû hulladékgazdálkodási eszközfejlesztés kezdõdött Nyíregyházán, amelynek részeként
rádiófrekvenciás chippel látják el a családi házas övezetek
háztartási szemétgyûjtõ edényeit. Petró Árpád, a TÉRSÉGI
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozta, ilyen horderejû beruházás, mint a mostani, a megyeszékhelyen az elmúlt 15 évben biztosan nem
történt, melynek része számos egyéb fejlesztés is.

PONTOSABB NYILVÁNTARTÁS
Az igazgató érdeklõdésünkre elmondta, nagyon sok levél érkezett a THG Kft.-hez az okoskukákkal kapcsolatban, de ez azt jelenti, hogy tisztul a rendszer.
– Az eddigi nyilvántartás minden bizonnyal tartalmazott
olyan elemeket, amelyek nem követték le az ingatlantulajdonos-változásokat, mert a lakosok nem jelezték nálunk.
Most, hogy mindenki, aki a cégünknél nyilvántartásban van,
kézhez kap egy tájékoztató levelet és matricát, sok olyan
adat felszínre kerül, amirõl mi korábban nem tudtunk. Lehet, hogy az ingatlantulajdonos 80 literes gyûjtõedénnyel
van regisztrálva nálunk, de már 120 literes edényt használ – magyarázta az igazgató.

A LAKOSOK FELVILÁGOSÍTÁST
KAPHATNAK A THG NONPROFIT KFT.
KÖVETKEZÕ SZÁMAIN:

HATÉKONYABB SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Az igazgató a szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, a
háztartási hulladékgyûjtõ edényeket június 23-ától kezdve
július végéig látják el chippel, minden utcában a szokott
szemétszállítási napok valamelyikén. Ezért kérik, hogy a
megszokott ürítési napokon minden esetben szíveskedjenek kihelyezni az edényeket a közterületre, s a gyûjtõautó
elhaladása után néhány óráig hagyják is kint, elõsegítve a
munkát. Így az informatikai rendszer adatai alapján hatékonyabbá tehetik a szemétszállítást és közel 100 százalékos pontosságúvá válik a nyilvántartási rendszer. Ennek elõsegítésére kell felragasztani a matricát (lásd képünkön). A
hulladékgyûjtõ gépjármûveket a chipleolvasó mellett kamerával is felszerelik, ami lehetõvé teszi, hogy a rendszer
azonnal jelezze és dokumentálja az úgynevezett „fekete
ürítéseket”, amitõl az illegális igénybevétel visszaszorítását
várják a szakemberek. Hozzátette, az edényzetek jeladóval, a kukásautók pedig jelfogóval lesznek ellátva, így a
jármûvek az ürítés során le tudják majd olvasni, és be tudják azonosítani az edényen található chipet.
– A leolvasáskor úgynevezett azonosító jeleket rögzítünk,
ezek mögött pedig, a rendszerben megtalálható az ingatlantulajdonosok azon adatai, melyek szükségesek a szolgáltatás ellátásának a végrehajtásához. Ennek nemcsak az
a lényege, hogy a nyilvántartásban be tudjuk azonosítani
az ingatlantulajdonost, hanem a szolgáltatásunk gazdaságosabb elvégzését is elõ tudja segíteni – mondta el.
Petró Árpád hozzátette, azzal, hogy fel tudják mérni az
ürítések során a hulladékmennyiséget, valamint az arra fordított idõt, a szolgáltatás hatékonyságát is növelni tudják.

42/594-536, 42/594-537
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ RFID CHIP FELSZERELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
1. Mi a teendõ nem megfelelõ edénytípus, vagy cím esetén?
Az ilyen jellegû problémákat, esetleges adatmódosításokat a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában, telefonon a 42/594-536-os, valamint 42/594-537-es telefonszámon, vagy írásban a thg@thgkft.hu
e-mail címen jelezhetik tisztelt ügyfeleink.
2. Mi a teendõ akkor, ha nem azt az edényt használom, amire a szerzõdésem szól?
Olyan ûrtartalmú edényt kell használni, amirõl a szerzõdés szól. Például hiába lesz 240 literes edényen a 80
literes matrica, nem kerül felszerelésre a chip. A szerzõdés szerint alkalmazandó szabvány gyûjtõedény beszerezhetõ mûanyagipari termékeket forgalmazó kereskedelmi egységekben vagy akár társaságunktól is, illetve az 1. válaszban megadott elérhetõségeken módosítható a szerzõdés.
3. Mi a teendõ „szünetelõ” ingatlan esetében?
Az RFID chipek felszerelésére az ingatlan használatba vételekor kerül sor.
4. Mi a jogalapja annak, hogy a chip a kukára kerülhet?
Mivel a közszolgáltatás ellátásának alapfeltétele lesz a chippel ellátott edény, ezért rendelet fogja ezt leszabályozni.
5. Használható-e továbbra is a többlet hulladék gyûjtésére szolgáló emblémás zsák?
Igen, mert a hulladékgyûjtõ gépjármûvek hátsó kamerával is fel lesznek szerelve és így megkülönböztethetõvé válik az emblémás, illetve az embléma nélküli zsák, amit „fekete ürítésként” fog jelezni a rendszer.
6. Pontosan hová kerül a chip?
A hulladékgyûjtõ edény elejére, az ürítõperem alá.
7. Fém kukára fel lehet-e szerelni a chipet?
Igen.
8. Mi a teendõ közösen használt, 1100 literes gyûjtõedény esetén?
Az edényt közösen használók mindegyikének fel kell ragasztani a kézhez kapott matricát. Ebben az esetben a
ténylegesen használt edényre kerül felszerelésre az azonosító chip, és ahhoz lesznek hozzárendelve az edényt
használó ügyfelek egyedi azonosítói.
9. Mi történik, ha nem ragasztom fel a matricát?
A matrica felhelyezése nem alapfeltétele a chip felszerelésének, megkönnyíti a pontos beazonosítást.

KONZULTÁCIÓ A REZSICSÖKKENTÉSRÕL
Az elõzetes számítások szerint 10 milliárd forintba kerül majd az eljárási díjak mérséklése. Ezt a 2016-os költségvetésbe már be is tervezik. A kérdõíveket június 5-e és
augusztus 5-e között lehet kitölteni és leadni a kormányablakokban vagy az erre készült http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/ oldalon.

Az állami rezsicsökkentésrõl hirdet konzultációt a kormányzat. Arra kíváncsiak, melyek azok a közigazgatási eljárási díjak, amelyeket az állampolgárok és a vállalkozók csökkentenének vagy eltörölnének. Június
elejétõl augusztus elejéig egy, a kormányablakokban,
illetve az interneten megtalálható kérdõíveken fejthetik ki a véleményüket a polgárok.

KÖNNYEBB ÜGYINTÉZÉS

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Már kész vannak a közigazgatási terhek mérséklésérõl készített kérdõívek. Mindkét lapon 9-9 kérdést intéznek a polgárokhoz. Ezek közül azt a négyet lehet
majd megjelölni, amit a leginkább szeretnék csökkenteni vagy megszüntetni az emberek. Emellett pedig egyegy, a kérdõíveken nem szereplõ hatósági díj csökkentésére vagy megszüntetésére is javaslatot lehet tenni. A
kormányzat többek között a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésének díját, az ellopott igazolványok pótlását vagy a felsõfokú felvételi eljárás alapdíját csökkentené, illetve szüntetné meg. A vállalkozókat illetõ6
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en pedig az adóhatósági igazolás, a telepengedélyezési eljárás vagy éppen a cégiratok készítésének költségeit mérsékelnék vagy törölnék el. Mindezt a jó állam
jegyében hirdette meg a kormányzat.

– Ez a párbeszéd hasznos a közigazgatásban dolgozók
számára, hasznos a kormányzat számára és a honpolgárok számára is. Hiszen, ha csak úgymond 10 milliárd forinttal is, de hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy könnyebb
legyen az ügyintézés és elégedettebbek legyenek a kérelmezõk, a vállalkozások és akiket érint a mindennapi ügyintézés. A kérdõívek kitöltése anonim, és interneten is
beadható – mondta Kozma Péter kormánymegbízott.
Arról is beszélt, hogy a jelenlegi hat mellett, rövidesen újabb
19 kormányablak nyílik majd a megyében. Így minden járási
központban található majd kormányablak. Hozzáfûzte, az
állami rezsicsökkentést célzó kormányzati konzultáció kérdõívei minden kormányablakban megtalálhatók lesznek.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt nyíregyházi városlakókat, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 54. §-a és a Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzata 9. §-a alapján

2015. június 25-én (csütörtökön) 14.00 órától

közmeghallgatást tart a Városháza Krúdy-termében
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. I. emelet 121.).
A közmeghallgatáson a városlakók tájékoztatót hallgathatnak meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos változásokról, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyûjtés igénybevételének új rendjérôl.
Továbbá a közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezôdések képviselôi a Közgyûléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselôkhöz vagy a jegyzôhöz a helyi közügyeket érintô
kérdéseket intézhetnek, illetôleg közérdekû javaslatot tehetnek.
A kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás idôpontja elôtt is van lehetôség.
Nyíregyháza, 2015. június 16.
Tisztelettel:
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FARKAS: A RENDÕRI JELENLÉT NEM PÓTOLHATÓ
Április elsejétõl, Farkas József dandártábornokot, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
korábbi vezetõjét nevezték ki a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság élére, aki bemutatkozó beszélgetésre fogadta a Nyíregyházi Televízió
stábját.
Szerzõ: Sipos Marianna

Kinevezése óta, már a szakmai sajátosságokat is sikerült feltérképeznie. Büszkén mondta, hogy egy jó, helyenként kiváló állományt vett át elõdjétõl, dr. Tarcsa Csaba
tábornok úrtól, akit nagyra becsül és mindig jó kapcsolatot ápolt vele. Nemcsak, mint fõkapitány a fõkapitánnyal,
hanem baráti viszonyról is be tudott számolni. Úgy véli,
hogy ez nagymértékben megkönnyítette a beilleszkedését. Igyekszik minél szélesebb perspektívában megismer-

Elmesélte, hogy gyermekkora legnagyobb részét Sajószentpéteren töltötte szüleivel és testvérével. Az iskoláit is
alapvetõen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végezte el,
majd 1985-ben döntött úgy, hogy a rendõrség kötelékében kíván szolgálni. Ekkor került a Miskolci Rendõrkapitányság állományába vizsgálótisztként. Hozzátette: eredetileg pedagógusnak tanult, amit szeretett is, de a rendészeti pálya végül sokkal vonzóbb lett számára.

KIVÁLÓ ÁLLOMÁNYT VETT ÁT
Tudatosan készült arra, hogy a rendõri pályán megállhassa a helyét. Ennek 2001-ben már beérett az elsõ gyümölcse, hiszen ekkor nevezték ki a Szerencsi Rendõrkapitányság vezetõjévé. Farkas József dandártábornok arról is
mesélt, hogy a családjában a rendõri pálya korábban nem
öröklõdött apáról fiúra, még csak a családban sem volt senki, aki a rendvédelmi pályát választotta volna. Azóta ez
változott, hiszen a fia szintén Miskolcon lett rendõr, az életvédelemre szakosodott. De a családról szólva azt is elmondta, hogy neje szintén a rendõrség kötelékében szolgál, õ
bûnügyi technikus, a lánya még fõiskolai hallgató.

kedni a város, de elsõsorban a megye gondjaival, hiszen
meggyõzõdése, hogy mindig lehet még egy picit jobban
csinálni. Új emberként, új módszerekkel meg lehet pezsdíteni, fel lehet frissíteni a szolgálati feladatok összességét.
Az új fõkapitány úgy véli, mindannyiójuknak a szolgálat érdekében kell együtt tevékenykedni a közrend, a közbiztonság megteremtése érdekében. Ebbe természetesen
az állampolgárokat is be kell vonni – mondta –, hiszen

nélkülük nem menne. A bûnözés szerinte sajnos társadalmi jelenség, erre a társadalomnak kell megadni a választ.
Ebben a zászlóshajó a polgárõrség, amely a települések
lakóiból tevõdik össze. Azokkal viszont, akik következetesen és szándékosan élnek bûnözõ életmódot, a törvény
szigorával kell fellépni.

HATÁRHELYZETBEN
A fõkapitány arról is beszélt, hogy sok szempontból sajátos helyzetû a megye. Határmentisége többlet határrendészeti és határbiztonsági feladatot vet fel, más megyékhez képest. Itt említette az ukrán és román határszakasznál, a nagy méreteket öltõ illegális migrációval kapcsolatos rendõri feladatokat és ennek kezelését. Ehhez nagyon
tapasztalt, hozzáértõ szakmai gárda segíti a munkáját –
mondta –, amelyben szeretne katalizátor lenni, minden
feltételt megteremteni a munkájuk végzéséhez.
– A legtöbb feladatot azonban a közlekedésbiztonsággal összefüggõ teendõk adják a kapitányságnak – tudtuk
meg. A fõkapitány szerint a legfontosabb feladat törekedni arra, hogy minél kevesebb ember sérüljön meg az utakon, hiszen mindenkit hazavárnak. Ennek érdekében nagyon sok baleset-megelõzéssel kapcsolatos programot fognak szervezni a jövõben is – mondta a dandártábornok.
Hozzátette, a szemléletváltásnak van egy technikai része,
mint az intelligens sebességmérõk alkalmazása, amely
visszatartó erõ, de a rendõri jelenlétet soha semmi sem
fogja pótolni sem a közterületen, sem az utakon – hangsúlyozta Farkas József.

NYÍRSZÕLÕS SZÓRAKOZVA INFORMÁLÓDOTT
áll meg, a beruházások nem a választás évének szóltak. A
városvezetés szándéka, hogy minden évben legyenek
olyan fejlesztések, melyek javíthatják az itt élõk életminõségét.

Idén is megrendezték a Nyírszõlõsi Juniálist. A városrész lakóit ezúttal is a Kollégium utcai sportpályára
várták, ahol kulturális és sportprogramokon szórakozhattak, de számos információhoz is juthattak a településrésszel kapcsolatban.
Már hagyomány a városrész életében, hogy évente egy
napot a szórakozásnak szentelnek, a gyerekeknek, felnõtteknek és családoknak egész napos programot kínálnak a
Nyírszõlõsi Juniálison. A rendezvények arra is jók, hogy
az itt élõk megismerjék egymást és közösen töltsenek el
egy kellemes napot. A szórakozáson túl azonban számos
hasznos információt is megtudhatnak a városrészük életérõl, a tervezett fejlesztésekrõl, hiszen a térség önkormányzati képviselõje is rendszeres vendég a szabadtéri programokon. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere
fontosnak tartja, hogy minden évben megszervezzék a
Nyírszõlõsi Juniálist, de azt is, hogy a városrészt folyamatosan fejlesszék. Elmondta: a terület egyik legjelentõsebb

JAVUL A MEGKÖZELÍTHETÕSÉG

fejlesztése a kerékpárút megépítése volt, de fontos beruházás az aszfaltozás is, tavaly 5 utcán történt meg a burkolatcsere Nyírszõlõsön. Hozzátette: ez a folyamat nem

ADOMÁNY A FELÚJÍTÁSHOZ
Segítséget kapott háza felújításához az a 9 gyermekes rozsrétszõlõi család, akiknek otthona tavasszal
égett le.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Áprilisban gyulladt ki a rozsrétszõlõi családi ház, a Hajlás utcai épületben egy délután csaptak fel a lángok. A 11
tagú család tagjai közül az édesanya, két kicsi és egy nagy
gyermek volt otthon, és tartózkodott náluk egy vendég fiú
is. Mindannyiuknak sikerült kimenekülniük a házból. Értesítették a tûzoltókat, de õk maguk is megpróbálták oltani a lángokat.

Baloghék házuk újjáépítéséhez több cégtõl kaptak segítséget, olcsóbban kapták az építõanyagot. Most pedig a
bajba jutott család az egyik nyíregyházi festékbolt jóvoltából 100 ezer forint értékû festékhez és a festéshez szükséges anyaghoz jutott.
Hogy a rozsrétszõlõi családi házban mi okozhatta a
tüzet, egyelõre nem tudni. Lehet, hogy elektromos hiba
miatt csaptak fel a lángok, de az is lehet, hogy nyílt láng
használata vezetett a tûzesethez.

A rendezvényen dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ azt mondta: a településrész megközelíthetõsége
szempontjából jelentõs lehet az a tervezett útfejlesztés,
mellyel megújulhat a Nyírszõlõstõl Ibrány felé vezetõ út.
Ez szerepel a fejlesztési tervekben, de a 2014–2020-as
ciklusban lehívható uniós forrásokból is fordítható pénz
útfejlesztésre. Hozzátette: ebben a térségben ez egy nagyon fontos útszakasz, mert ezen el lehet jutni Bujra és
Ibrányba is.
A Nyírszõlõsi Juniálison énekesek, táncosok léptek közönség elé, a sztárvendég Nótár Mary volt. A jó hangulatú nap utcabállal és tûzijátékkal zárult.

ÚJRATELEPÍTETT HÁRSAK
Huszonkilenc hársfacsemetét telepítettek újra az Érkerti városrészben a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai. A
túlkoros fákat a tavalyi évben ültették el a városrehabilitációs program részeként. A vandálok, a kutyák és az
autósok azonban kimozgatták, kirugdosták, így nem tud-

LAKHATATLANNÁ VÁLT A CSALÁDI HÁZ
A helyszínre kiérkezett tûzoltók eloltották a lángokat,
de az épületben olyan óriási kár keletkezett, hogy a ház
lakhatatlanná vált. Bár még a biztosító nem fizetett, de
megkezdték a helyreállítást. Amennyire tudták, lakhatóvá
tették az épületet, és egy részébe vissza is költözött a házaspár a kilenc gyermekkel.
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tak meggyökeresedni, de a hársak kiszáradását az idõjárás, az aszály is siettette. A NYÍRVV Nonprofit Kft. most
kisebb fákat ültetett a tönkrement csemeték helyére, melyek könnyebben megfogannak a területen.

ÉRDEKESSÉGEK

„Beteg Gyermekekért” Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Adószám:
Törvényszék:
Bejegyzô határozat száma:
Nyilvántartási szám:

19208354-1-15
15 Nyíregyházi Törvényszék
3 PK 20.580/1990/5
15/03/20580

Közhasznúsági melléklet 2014.
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az egészségmegôrzés,
betegségmegelôzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, mûszerek beszerzése, koraszülöttek mentése, szállítása. Az alapítvány támogatja a gyermekgyógyászat
kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenység megnevezése: Koraszülött mentés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI.
Törvény 26.Ö C/I pontja szerinti egészségmegôrzés, betegségmegelôzés
Közhasznú tevékenység célcsoportja: újszülött gyerekek
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk létszáma: 538

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000 HUF)
Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Anyagköltség
1 205 irodaszer, üzemanyag vásárlása
Igénybevett szolgáltatások értéke
34 553 koraszülöttmentés, készenléti
díj, javítás, karbantart. ktg.
Egyéb szolgáltatások értéke
1 091 biztosítási díjak, bankköltségek
Értékcsökkenési leírás
3 774 tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
Összesen:
40 623
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000 HUF)
Elôzô év
Tárgyév
Gödény Károly genetikai vizsgálata
300
0
Összesen:
300
0
5. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000 HUF)
Elôzô év
Tárgyév
Vezetô tisztségviselôk juttatása
0
0
Összesen:
0
0
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000 HUF)
Elôzô év
Tárgyév
B. Éves összes bevétel
47 629
45 972
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg
3 909
4 179
D. Közszolgáltatási bevétel
0
0
E. Normatív támogatás
0
0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
43 720
41 793
H. Összes ráfordítás (kiadás)
40 924
42 503
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás
0
70
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
40 924
42 503
K. Adózott eredmény
6 705
3 469
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô
személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelôen) (fô)
0
0
7. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft]
X
Ectv. 32. par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
X
Ectv. 32. par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
X
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
X
Ectv. 32. par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
X
Ectv. 32. par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô]
X
8. Kiegészítô melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett fôbb tevékenységek és programok bemutatása
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzôi, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:
A kuratórium az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályázatokat készít, az
így elnyert pénzeszközökkel az alapítvány céljának megvalósítását segíti.
8.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
8.3. Koraszülöttmentés
Támogatási program elnevezése:
Koraszülöttmentés
Támogató megnevezése:
Országos Mentôszolgálat
Támogatás forrása: (X-szel jelölve)
központi költségvetés
X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idôtartama:
2014 év
Támogatás összege (1000 HUF)
41 237
– ebbôl a tárgyévre jutó összeg:
41 237
– tárgyévben felhasznált összeg:
37 796
– tárgyévben folyósított összeg:
41 237
Támogatás típusa: (X-szel jelölve)
visszatérítendô
vissza nem térítendô
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
32 066
Dologi:
5 730
Felhalmozási:
577
Összesen:
38 373
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A szervezet egyik alap célkitûzését – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében –, a koraszülöttek mentését maradéktalanul teljesítette. Ehhez tartós használati eszközöket
vásárolt, melyeket a szállításhoz használt inkubátorban alkalmazza.
Nagy értékû (3,8 millió forint) készüléket vásárolt, amit üzemeltetésre átadott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Oktatókórház Gyermekosztályának. A
készüléket gyermek-szívgyógyászati kivizsgálásban alkalmazzák.
8.4. Koraszülöttmentés
Támogatási program elnevezése:
Koraszülöttmentés
Támogató megnevezése:
Országos Mentôszolgálat
Támogatás forrása: (X-szel jelölve) központi költségvetés
X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idôtartama:
2013. egész év
Támogatás összege (1000 HUF)
42 900
– ebbôl a tárgyévre jutó összeg:
– tárgyévben felhasznált összeg:
– tárgyévben folyósított összeg:
42 900
Támogatás típusa: (X-szel jelölve) visszatérítendô
vissza nem térítendô
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
Dologi:
38 880
Felhalmozási:
4 020
Összesen:
42 900
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A szervezet a koraszülöttmentéshez központi támogatásból (Országos Mentôszolgálat) kapott összegeket elkülönített bankszámlán tartja nyilván, a támogatást csak a
koraszülöttmentés tevékenységére fordította.

HIRDETÉS

ÕSZRE LEHET ÚJ REKTOR
Újabb pályázati eljárás indul a Nyíregyházi Fõiskola rektori tisztségének betöltésére, mivel az intézmény szenátusa 2015. április 14-én nem tudott
rektorjelöltet választani.
Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Fõiskola kommunikációs vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy
az Emberi Erõforrások Minisztériuma felsõoktatásért
felelõs államtitkára a napokban értesítette az intézményt
arról, hogy milyen ütemezés szerint kell az újabb eljárást lefolytatni. A pályázati felhívás várható megjelenésének idõpontja az Oktatási és Kulturális Közlönyben
2015. július 29., amit megelõz egy szenátusi jóváhagyás. A pályázatok benyújtására várhatóan augusztus
31-éig lesz lehetõség. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a beérkezett pályázatokat feldolgozza, megküldi a fõiskola részére, ahol a szenátusnak október 30áig nyílik lehetõsége arra, hogy megválassza a rektorjelöltet. A rektori megbízási okirat tervezett átadása:
2015. december 20.

A MEGBÍZÁS HATÁROZOTT IDÕRE SZÓL
A rektori megbízás határozott idõre szól, 2015. december 20. napjától 2018. december 19. napjáig. Dr.
Jánosi Zoltán rektori megbízásának lejártát követõen,
2015. július 1. napjától a nemzeti felsõoktatásról szóló
törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a felsõoktatási intézmény, illetve a szenátus vezetõjeként a
rektor helyettesítésére jogosult rektorhelyettes jár el. A
Nyíregyházi Fõiskolán az általános rektorhelyettes dr.
Kiss Ferenc fõiskolai tanár.

KILENCVEN ÉV
90. születésnapja alkalmából, Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte
Karácsonyi Gyulánét, Nyíregyháza Kollégium utcai lakosát. Városunk szépkorú polgára Erdélyben született, de
késõbb Magyarországra költözött. Másfél éve él Nyíregyházán. Van egy fia, két unokája és három dédunokája is.

FILMKRITIKA-ÍRÓ PÁLYÁZAT
A Krúdy Gyula Art Mozi, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Szabolcs-SzatmárBeregi Szemle közös Filmkritika-író versenyt hirdet
minden filmbarát számára. A pályázatra nevezni lehet
a Krúdy Gyula Art Mozi programjába került mozgóképes alkotásokról írt kritikákkal. Leadási határidõ: 2015.
október 1.
A pályamûveket az alábbi e-mail címre várják (Bõvebb információ is innen kérhetõ): drabancz@nyf.hu.
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KÖZLEMÉNYEK

KULTÚRA

JELES NAPOK A GÖRÖGKATOLIKUSOKNÁL
A görögkatolikus hívek a hét végén jelentõs történelmi esemény részesei lehettek. Debrecenben iktatták be Kocsis Fülöp metropolitát, másnap pedig a Nyíregyházi Egyházmegye kormányzójának, dr. Orosz Atanáznak a hivatalba iktatása történt meg.

vecsernyét követõen S.E.R. Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius végzett. Az elöljáró ismertette a Metropólia,
a Hajdúdorogi Fõegyházmegye bulláit (alapító okiratait),
majd felolvasta Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezésének bulláját is.

KOSSUTH-TÉR-ZENE
Fergeteges fúvószenekari parádéval indult útjára
múlt pénteken este a Kossuth-tér-zene. A fõtéri rendezvénysorozat nyitányán a Nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar mazsorettcsoportjaival kiegészülve szórakoztatta a belvárosban pihenõket.
Mint azt a beharangozó sajtótájékoztatón is megfogalmazták: az a szervezõ, az önkormányzat szándéka, hogy
a pezsgõ sóstói nyárból a belvárosba is csábítsanak vendégeket, hogy a nyíregyháziakkal együtt élettel töltsék meg
a Kossuth teret a nyári estéken. Mint Bakó Levente, Lisztdíjas karnagy a koncert kapcsán elmondta: arra gondoltak, hogy az újévi és a tavaszi koncert után sem állnak le
a nyíregyháziak szórakoztatásával, és mivel nemsokára
nyári turnéra utazik a zenekar, az ottani koncertek anyagát: filmzenéket, popdalokat, musicalrészleteket bemutatják itthon is. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar júliusban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ferenc pápa a Magyarországon élõ görögkatolikusok számára létrehozta a
Magyarországi Sajátjogú Metropóliai Egyházat, illetve
ezzel együtt megalapította a Miskolci Egyházmegyét és a
Hajdúdorogi Egyházmegyébõl leválasztott területbõl a
Nyíregyházi Egyházmegyét, melynek kormányzójává dr.
Orosz Atanázt nevezte ki. A konstitúciót, illetve dr. Orosz
Atanáz miskolci megyés püspök atya apostoli kormányzói kinevezését tartalmazó pápai bullákat Alberto Bottari
de Castello nuncius úr hirdette ki a Nyíregyházi Székesegyházban vasárnap, ünnepi vecsernye keretében egyházi és világi elöljárók, illetve a hívek elõtt.
Ezt megelõzõen, szombaton Kocsis Fülöp érsek-metropolita beiktatása is megtörtént Debrecenben, melyet a

KÖLTÖZIK A JEGYIRODA
Elköltözik a Móricz Zsigmond Színház Szervezõés Jegyirodája. A költözésre az Országzászló téri épület felújítása miatt van szükség. A jegyiroda június
15-e és augusztus 19-e között ideiglenesen a MÛvész
Stúdióban mûködik. A színházkedvelõk ott vehetik
meg a belépõjegyeket a Szabadtéri Nyár 2015 és a
VIDOR Fesztivál elõadásaira, és ott árusítják a következõ évadra szóló bérleteket is.
A Szabadtéri Nyár programsorozata június 20-án,
szombaton kezdõdik a Csárdáskirálynõ címû elõadással, amelyre az összes jegy elkelt, és szintén nincs már

jegy az augusztus 8-ai Anconai szerelmesek 1. címû elõadásra sem. Váltható viszont még belépõ június 29-ére a
Tied a világ! címû zenés társasjáték elõadására, július 4ére Udvaros Dorottya lemezbemutató koncertjére, július 8-ára a Hattyúdal címû zenés komédiára a Republic
együttessel, július 15-ére a Cabaret címû musicalre, július 11-ére a Dobronka cirkusz világszám címû bábelõadásra, július 24-ére, az Estére szabad a kecó avagy a
londoni szextett címû bulvár burleszkre, augusztus 1-jére
a 4 for Dance jubileumi gálájára, augusztus 15-ére az
Anconai szerelmesek 2. címû zenés vígjátékra és augusztus 22-ére Molnár Ferenc A testõr címû komédiájára.

BRÓDY JÁNOSSAL... TIED A VILÁG!
Az ötvenéves Illés Zenekar húsz klasszikussá vált
dala is felhangzik négy kiváló énekes: Bródy János, Feke
Pál, Serbán Attila és Vastag Tamás közremûködésével
június 29-én, hétfõn a Szabadtéri Színpadon.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A... Tied a világ! címû zenés társasjáték éppen egy éve
született meg a budapesti Játékszín, a Békéscsabai Jókai
Színház és a Zikkurat Színpadi Ügynökség együttmûködésének köszönhetõen. Ezzel a produkcióval a Kossuthdíjas együttes mûvészi tevékenysége elõtt kívántak tisztelegni, akik a ’60-as, ’70-es évektõl kezdve „falakat döngetõ” muzsikájukkal a magyar rockzenét kulturális életünk szerves részévé tették.

tal, nem lépnek fel Szörényiék. Mi ennek az oka? – kérdeztem ezután.
– Az eredeti elképzelések szerint is csak egyikünk jelenik meg egy-egy elõadásban, s mindig meglepetés volt, hogy
egy bizonyos jelenetben melyik régi Illés-tag csönget be
váratlanul. Talán most is ilyen lesz a megjelenésem, bár
nem lesz akkora meglepetés, ha már tudja a közönség, hogy
én vagyok a „hívatlan” vendég. Rengeteg emlék köt Nyíregyházához, hiszen az elmúlt 50 évben, amióta a színpa-

JELENKORI HÁZIBULI
Bródy Jánost elõször a dalok válogatásának szempontjairól kérdeztem. – Közös munka eredményeként választottuk ki az Illés igen széles repertoárjából azt a 20 dalt,
amelyik alkalmasnak látszott arra, hogy köréjük épüljön
ez a zenés társasjáték. Remélem, hogy a közönségnek
egyik dal sem tûnik majd ismeretlennek! A történet egy
jelenkori házibuli, ahol a házigazda szereti az Illés-dalokat, és a házavatón történõ váratlan események mindegyikéhez fûzõdik valamilyen dalba sûrített élmény. Az én
személyes megjelenésem is a váratlan és meglepetésszerû események láncolatába illeszkedik. A szerepem a mû
létrejöttében nem igazán lényeges, már azon kívül, hogy
valaha Szörényi Leventével ezeket a dalokat megírtam.

SZÓRAKOZTATÓ TÁRSASJÁTÉK
Mint megtudtuk, a darab alapvetõen a rendezõ, Szente
Vajk mûve, aki ezt vélhetõen az Illés Zenekar dalainak
hatására benne kialakult rezonanciák mentén szervezte
egy rendkívül szórakoztató és vidám interaktív társasjátékká. Bródy szerepét és színen való megjelenését is a
színházi dramaturgiának megfelelõen írta meg. Zenés társasjáték a mûfaji meghatározása a... Tied a világ!-nak.
Ebben a produkcióban, szemben a Játékszínben elõadot10
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Olaszországban, míg augusztusban Bulgáriában vesz részt
egy-egy tíznapos fesztiválon. A tervek szerint a rendezvénynek folytatása lesz a késõbbiekben a Kossuth téren,
más szereplõkkel.

SZIMFONIKUS KÍSÉRETTEL
Ötödször is sikert aratott az Ifjú tehetségek hangversenye. Az országosan egyedülálló rendezvényen, melyen a Vikár Sándor Zeneiskola növendékeit a Szabolcsi Szimfonikusok kísérik, ezúttal öt fiatal szólista, egy
trombitacsapat és egy megyén kívül is ismertté vált
énekes lépett fel.
Nagy Gyula, a Szabolcsi Szimfonikusok elnöke a Nyíregyházi Televízió kérdésére azt mondta: az az egyik feladata
a javarészt a zeneiskola mûvésztanáraiból álló zenekarnak,
hogy a tehetséges fiatalokat befogadja, akik így akár hosszabb
távon lehetõséget kapnak a magas szintû muzsikálásra, egy
alkotó közegben. A mostani mûsor öt résztvevõjébõl négyen
már korábban is felléphettek ezen az alkalmon, ami az elvégzett munka és az elért eredmények megbecsülése. Rajta
kívül a szép versenyeredményekkel büszkélkedõ Kiss Benedek Máté furulyán, Dóka Eszter és Csapó Márton hegedûn,

don állok, számos esetben léptem itt fel. Az Illés- és a Fonográf-koncertek után az önálló mûsoraimon is lelkes és
értõ közönséggel volt alkalmam találkozni.

ORSZÁGOS TURNÉ
Augusztus 19-én mutatják be újra a budapesti Királydombon az István, a király címû rockoperát, és miután a
produkció most az eredeti szereposztást próbálta összeszedni, Szörényi Leventének és neki is lesz részük az elõadásban. A városligeti premier után országos turnéra indul a társaság, így túl sok szabadideje nem lesz az õsszel,
de a Facebook oldalán hétrõl hétre szép és tartalmas dalokat küld az érdeklõdõ követõknek.
A koncert és a színház elemeit ötvözõ darab hatására a
produkció végén remélhetõen úgy érezzük majd: miénk
a világ!

Komiszár Vanda gitáron, Aranyos János pedig gordonkán játszotta, s bûvölte el újra a közönséget. A szintén fellépõ BorzAlom trombitaegyüttes Németországba kapott meghívást, míg
Nagy Richárd, most már az X-Faktor felfedezettjeként örvendeztette meg a nyíregyháziakat. A szimfonikus zenekar
most nyári pihenõre megy, de tartalmas évadot zártak: ifjúsági sorozattal, könnyûzenei programmal, városnapi ünnepi
hangversennyel.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. június 26.
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; 42/524-524/334) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

UTAZÁS

NYÍREGYHÁZA ÚJBÓL A TOP 10-BEN

TÖBB ELÕFOGLALÁS VOLT

Üzleti szempontból nézve nem állnak rosszul a legnagyobb hazai fürdõk. Jól mutatja ezt, hogy a tíz legmagasabb árbevételû magyarországi termálfürdõ
együttes bevétele 2014-ben meghaladta a 22 milliárd
forintot. A TOP 10-be a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. is bekerült.

A nyári vakáció közeledtével egyre nagyobb a forgalom az utazási irodákban, az elõfoglalások alapján mozgalmas szezon lesz az idei. A külföldi tengerparti nyaralásoknál továbbra is Törökország, Görögország és Horvátország a sláger. Itthon a Balaton a legnépszerûbb,
de sokan utaznak a Velencei- és a Tisza-tóhoz.

A miskolci, a kehidakustyáni, a gyulai, a zalakarosi és
többek között a hajdúszoboszlói fürdõ mellett a SóstóGyógyfürdõk Zrt. is bekerült a legnagyobb árbevételû termálfürdõket mutató mezõnybe, ugyanis 2014-ben 958
millió forintos árbevétellel zártak. Úgy, hogy a tavalyi év
ráadásul átmeneti évnek számított Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn, hiszen az Aquarius fürdõ mellett megkezdõdött a gyógyászati részleg kialakítása, ami miatt sokáig
az élményfürdõ is zárva volt.

Június közepén bezárnak az iskolák, a szülõk pedig a
szabadságukat tervezgetik a családi nyaralásra. Az utazási irodák tapasztalatai szerint idén a korábbi évekhez viszonyítva sokkal többen éltek az elõfoglalás lehetõségével. Márciusban és áprilisban 10–20 százalékkal is olcsóbban lehetett foglalni, és még széles kínálatból lehetett választani. Persze vannak, akik idén is a last minute utakra
várnak, de az utóbbi években már szûkültek ezek a lehetõségek.
Bicsérdy Rita, a turisztikai szakértõ elmondta, a külföldi
tengerparti nyaralásoknál repülõgéppel továbbra is Törökország, repülõvel vagy autóbusszal Görögország, egyéni utazással pedig Horvátország a sláger. Itthon a Balaton a legnépszerûbb, de nyáron a wellness-hétvégéket felváltják a
vízparti kirándulások, sokan utaznak a Velencei- és a Tiszatóhoz.
A szakemberek minden nyaralás elõtt javasolják a betegség-, baleset- és poggyászbiztosításokat, hiszen enélkül
szomorú és kifejezetten drága is lehet a vakáció. Az elmúlt évek utazásiiroda-csõdjei kapcsán arra is felhívják a
figyelmet, hogy mindenképpen a Magyar Kereskedelmi
Engedélyeztetési Hivatal által kiadott engedélyszámmal
rendelkezõ, bejegyzett utazási irodát válasszanak. Emellett alaposan olvassák el a kapott utazási szerzõdést is,
hogy elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket.

SZAVAZÁS AZ ÉV FÜRDÕJÉRE
2015 nyarán elõször, de hagyományteremtõ jelleggel,
a Magyar Fürdõszövetség támogatásával, közönségszavazást szervez a termalfurdo.hu, ami most Magyarország legjobb fürdõit keresi. A verseny során közel kétszáz hazai
fürdõ – köztük több mint nyolcvan gyógyfürdõ – „mérheti
össze erejét”. A szavazás célja, hogy ráirányítsa a nagyközönség figyelmét hazánk páratlan termálvízkincsére, az
arra épült nagyszerû fürdõkre és magára a fürdõzésre. A
fürdõk három kategóriában indulnak – Az Év Fürdõje
2015., Az Év Feltörekvõ Fürdõje 2015. és A Helyiek Kedvenc Fürdõje 2015. A szavazatokat várja a nyíregyházi
Aquarius Élményfürdõ, a Fürdõház és a Júlia fürdõ is. A
játék 2015. június 4. napján 00 óra 00 perctõl 2015. szeptember 30. napján 24 óra 00 percig tart. Szavazni a
www.azevfurdoje.hu weboldalon lehet.
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ÉLMÉNYEKET KÍNÁLNAK
Biztos sokan lesznek olyanok, akik felkeresik a fenti
weboldalt, hogy kattintsanak egyet gyõzelmünkért, hiszen
a kánikulai napok alatt igazi élményt és felfrissülést jelentenek a város fürdõi. De nemcsak az egész évben használhatók, hanem a szezonális Parkfürdõ és a Tófürdõ is
várja már a strandolni vágyókat. Mindkettõ gyönyörû környezetben kínál szórakozási lehetõséget, nemcsak a hûs
habokkal, hanem a nyárra tervezett programokkal is. Június 19-étõl már hetente kétszer éjszakai fürdõzésre is van
lehetõség. Minden szerdán és pénteken azok is élvezhetik a strandolás örömeit hajnalig, akik nem a kánikulát
választják strandolásra. De egész nyáron programokkal
várják a fürdõzõket:
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.

ESEMÉNYEK

NAGY IMRÉRE EMLÉKEZTEK NYÍREGYHÁZÁN
Megemlékezést tartottak kedden délután Nagy Imre
miniszterelnök és mártírtársai kivégzésének 57. és újratemetésük 26. évfordulója alkalmából Nyíregyházán.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A Nagy Imre Társaság az egykori miniszterelnök dombormûvénél rendezett koszorúzást az évforduló alkalmából. A társaság elnöke elmondta, Nagy Imre már az 1956-

os forradalom elõtt is népszerû politikusnak számított Szabolcsban, így ennek is köszönhetõ, hogy a megyeszékhe-

lyen már a rendszerváltást követõ években megalakult az
emlékét ápoló szervezet.
– A Nagy Imre Társaság a rendszerváltás után jött létre
1992-ben, és ennek legrégebbi vidéki szervezete a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, ami a rákövetkezõ évben,
1993-ban alakult meg. Azért is tartja fontosnak Nagy Imre
örökségének az ápolását, mert halhatatlan érdemeket szerzett a megye történetében még földmûvelésügyi miniszterként. 1945-ben az õ kezdeményezésére, elsõként itt a
megyében, Tiszanagyfaluban indult el a földosztás – tette
hozzá Holmár Zoltán, a Nagy Imre Társaság megyei elnöke.
A koszorúzás után a Kölyökvárban folytatódott a megemlékezés. Itt a Nagy Imre Társaság egyik tagja, Vengrinyák
János szavalta el a kivégzett miniszterelnökhöz írt versét,
majd Tóth Sándor tartott elõadást a politikus érdemeirõl.
– A szabolcsi emberek tudatában benne volt, függetlenül attól, hogy lehetett róla beszélni vagy sem, ellenforradalmárnak tekintették vagy forradalmárnak, megmaradt
az emlékezetben, és ma ez tárgyiasult emlékjelek formájában van jelen a megyében – mondta el Tóth Sándor,
nyugállományú alezredes.
A megemlékezésen szó esett Nagy Imre 1956-os szerepérõl is. A társaság tagjai hangsúlyozták, a miniszterelnök
és mártírtársainak újratemetése jelentõs mérföldkõ volt a
rendszerváltásban és a demokrácia kialakulásában.

PROGRAMOK

AZ ÉV VÉDÕNÕJE
Szombaton adta át Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter és a csaladhalo.hu fõszerkesztõje Budapesten a gyermekvállalásért, a gyermeknevelésért, a gyermekek egészségéért tevékenykedõ szakembereknek,
intézményeknek a Családháló-díjakat. A „2014 Védõnõje” címet a Nyíregyháza 2. számú körzetében területi védõnõként tevékenykedõ Chrenkó Zoltán
Mihályné kapta.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Chrenkó Zoltán Mihályné Zsuzsa 2007 óta védõnõ.
2009 óta Nyíregyháza 2. számú körzetében területi védõnõként tevékenykedik. Munkája során eddig mintegy 200
családdal állt kapcsolatban, jelenleg Nyíregyházán 20 kismama gondozását látja el.
– Mintegy segítõ ember vagyok ott a hátuk mögött –
mesélte Chrenkó Zoltán Mihályné –, és ez nemcsak arról
szól, hogy a kötelezõ szûrõvizsgálatok megtörténnek,
amelyeket dokumentálunk, hanem részese vagyok a családok mindennapi életének. Mi nemcsak egy embert, egy
kisgyermeket gondozunk, hanem egy egész családot.

FÉL ÉVSZÁZADOS ÁLOM VÁLIK VALÓRA A SKANZENBEN
Az 1979 óta nyitva tartó Sóstói Múzeumfalu a telepítési terveknek megfelelõen kezdetben öt portával várta a látogatókat. Ez a szám napjainkra elérte a
nyolcat, és megközelítõleg 100 népi objektum sorakozik már területén.
A falu építésének azonban sohasem érnek a végére...
Ezúttal Csegöld községbõl – ami az ország legkeletibb részén, a Szatmári-síkságon fekszik – érkezik felbecsülhe-

tetlen kincs a skanzen számára: az 1900-ban épült nagyméretû, közel húsz méter hosszú, faragott oromdíszû csûr.
Az egykori tulajdonos unokájának, Kovács Ernõnek a jóvoltából az épület most a múzeumfaluba kerül.
Csaknem ötven év múltán bontották el, majd szállították be a hatalmas méretû, gerendákból álló építményt. A
tervek szerint pályázati forrásból, a közeljövõben születik majd újjá, s közösségi térként mûködtetve egy csûrdöngölõ mulatság részeként adják át a látogatóknak.

A nyíregyházi védõnõ azért kapta meg a „2014 Védõnõje” címet, mert a gyerekek iránt érzett szeretet teljesen átszövi mindennapi életét. Oktató védõnõként rendszeresen
átadja tudását, gyakorlati tapasztalatait a védõnõ hallgatóknak, és rendezvények szervezésében is aktívan részt vesz.
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BAJNOK A PIREMON
Nem született meglepetés, ahogy az elõzõ bajnoki
fordulókban már látszott, a nyíregyházi Piremon SE kiemelkedett az ülõröplabda-bajnokság mezõnyébõl. A
rájátszásban egyetlen találkozót sem veszítettek a nyíregyháziak, a Kikinda legyõzésével biztossá vált az

HÁRMAN A VÁLOGATOTTBAN
Három nyíregyházi atléta is bekerült a magyar válogatottba, mely a hétvégén az Európa Kupa B csoportjának küzdelmeiben vesz részt. A cél a feljutás, a
Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõi pedig szeretnének egyéni csúcsokat javítani.
Nem panaszkodhatnak formájukra a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái. A hétvégi Budapest-bajnokságon is többen a dobogó legmagasabb fokára állhattak, és ennek
köszönhetõen a válogatottba is bekerültek. A hétvégén
Bulgáriában három nyíregyházi versenyzõ, Bakosi Péter
magasugró, Ónodi Dávid sprinter és Kerekes László súlylökõ indulhat az Európa Kupában.

aranyérem. Ez a klub történetének 27. bajnoki címe,
nem mellékesen idén februárban a Magyar Kupában is
diadalmaskodott Raska Gyula együttese. Egy hete Szarajevóban vettek részt egy rangos nemzetközi tornán,
ahol a világ legjobbjaival játszhattak, és hasonló tornát
szeretnének rendezni a szabolcsi megyeszékhelyen is.

SZÖVETSÉGI ELISMERÉS
A Magyar Utánpótlásért elismerõ címet vehette át a
Magyar Atlétikai Szövetség elnökétõl, Gyulai Miklóstól
Szalka Géza. A Nyíregyházi Sportcentrum edzõje korábban évtizedeken át a Vasvári Pál Gimnáziumban dolgozott testnevelõként, és több olyan atlétával foglalkozott, akik nemcsak hazai, hanem rangos nemzetközi
versenyeken is jól szerepeltek. Elég csak Pálóczi Gyula, Molnár Tamás, Szenczi Erika vagy Vasvári Sándor
nevét említeni. A VPG csapata sorozatban nyerte a középiskolai bajnokságot, az elmúlt években pedig a diákolimpiai pontversenyt. Ma is számos tanítványa van,
és nehéz nélküle atlétikai versenyt elképzelni.

JÚLIUSI STRANDFOCI
Július 16–19. között benépesül a sóstói strand homokos pályája. A nemzetközi mérkõzések rendezésére is
alkalmas létesítményen ezúttal strandfocitornát tartanak, 42 csapat részvételével. 36 férfiegyüttes mellett 6
nõi gárda is rajthoz áll, és bár még alig került meghirdetésre a viadal, a helyek többsége már betelt. Az ország különbözõ pontjairól érkeztek nevezések. Több
olyan játékos is pályára lép majd, akik a válogatottban
is szerepelnek. A szervezõk szeretnék vendégül látni a
nemzeti csapatot egy felkészülési meccs kapcsán. A szövetség vezetõi már látták a sóstói helyszínt, így nem
kizárt, hogy rövid idõn belül válogatott strandfocimeccs
is lehet Nyíregyházán.

– Olyan feltételek között készülhettek a versenyzõink,
melyekre korábban nem volt példa. Dél-Afrikában, Portugáliában, Horvátországban vagy éppen Németországban
edzõtáborozhattak, és most érik be a sok elvégzett munka
– mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõedzõje.
Kerekes László két hete súlylökésben egyéni csúcsot
javított, és jelenleg vezeti a magyar ranglistát.
– Kicsit engem is meglepett, hogy ennyit javult a telje-

JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ
Sikeres napokat tudhatnak a hátuk mögött a Kodály
Zoltán Általános Iskola diákjai. Az elmúlt hétvégén rendezték Szegeden az Országos Triatlon Diákolimpiát, ahol
két csapattal képviselték megyénket és négy érmet, valamint három értékes helyezést szereztek a nyíregyházi tanulók. A 2014/2015-ös tanévben ez volt az ötödik országos diákolimpiai döntõ, melyen részt vett az iskola
(duatlon, úszás, mezei futás, kéttusa, triatlon) és 5 arany-,
3 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek Kisgáti Istvánné és Juharos Gábor tanítványai. Az elmúlt héten az iskola négy

tanulója vehette át a „Magyarország Jó tanuló – Jó sportoló” címet az Emberi Erõforrások Minisztériumában. Garai
Graciána, Gincsai Lili, Kukk Nikolett és Szécsi Lili is elismerésben részesült. Jó tanuló – Jó sportoló címet kapott
Nagy Kitti is. Az NYVSC-Big Boxing sportolója, az Arany
János Gimnázium végzõs tanulója egyedüli ökölvívóként
részesült ilyen elismerésben. A nyíregyházi sportolók
Czunyiné Bertalan Judit és Simicskó István államtitkároktól vehették át az oklevelet. Kittinek a jövõben is a sport
és a tanulás lesz a két legfontosabb dolog, amire koncentrál, hisz a cél számára a riói olimpia.

MECCSES MÚLTIDÉZÕ
Sztárcsapatok látogattak a kétezres évek elején Nyíregyházára. A nõi röplabdások zsinórban nyerték a hazai bajnokságot és a Magyar Kupát, a Bajnokok Ligájában pedig olyan együttesek léptek pályára a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban, mint az orosz válogatottnak
megfelelõ Jekatyerinburg, a spanyol Tenerife, a Burgos,
vagy a lengyel Varsó. Az egyik legnagyobb bravúrt
mégis az olasz Bergamo ellen érte el a Nyíregyháza.
Az olaszok úgy érkeztek a szabolcsi megyeszékhelyre, hogy korábban még játszmát sem veszítettek. A
2003-as drámai meccs izgalmait ismét átélhetik vasárnap 18 órától a 30 éves NYTV-n.
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sítményem, de nagyon örülök neki, a cél így 18 méter lett.
Remélem, már Bulgáriában sikerül ezt teljesíteni. Kicsit
izgulok, mert ez lesz életem elsõ komolyabb nemzetközi
versenye, és biztos, hogy furcsa lesz együtt készülni Pars
Krisztiánnal és Kõvágó Zoltánnal, bár edzõtáboroztunk már
együtt – mondta Kerekes László súlylökõ.
Ónodi Dávid több számban is rajthoz áll Bulgáriában.
A 100 méter mellett 200 méteren és 400 méteres váltóban
is indul.
– Jól sikerültek a legutóbbi versenyek, javítottam az
egyéni csúcsomon is, és remélem, ez a lendület kitart a
szezon végéig. Van abban kockázat, hogy három számban is indulok, hiszen elég fárasztó lesz fizikálisan, de
nézve a versenykiírást, lesz idõm pihenni a futások között
– nyilatkozta Ónodi Dávid futó.
Bakosi Péter 217 centiméterrel nyerte a hétvégi budapesti versenyt magasugrásban. Most szeretne ennél még
jobb eredményt elérni.
– Szeretnék 220 centiméter fölé jutni, és szerencsére a
sérülésem már meggyógyult. Külön nem készülök az EK-ra,
a fõ verseny számomra a korosztályos Európa-bajnokság lesz.
Bulgáriában különleges lesz a lebonyolítási rendszer magasugrásban, összesen négy rontott kísérlet lehet majd, így fõszerep jut a taktikának is – mondta Bakosi Péter magasugró.
A versenyzõkön kívül Bakosi Béla edzõként képviseli
majd Nyíregyházát az Európa Kupán, ahol a cél az A csoportba kerülés. Palásti Luca is bekerült az utazó keretbe,
õ azonban érettségije miatt nem tarthatott a többiekkel.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

Sóstói Múzeumfaluban ad élõ koncertet a Hozsánna fúvószenekar. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Zenés áhítat az evangélikus nagytemplomban június 21én 18.00 órakor. Orgonán közremûködik Kiss Zoltán és
Kissné dr. Mogyorósi Pálma mûvészházaspár. Mûsoron: F.
Bach-, Mozart- és Vierne-mûvek. A belépés díjtalan.

CSERESZNYEFESZTIVÁL

Székelyföld, ahogy a sólymok látják – dr. Fodor István
(Csíkszereda) fotókiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: június 22-én 16.00 óra.
Az idegen és a csillagösvény – Csiby Károly háromkötetes regényének bemutatója június 22-én 16.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében.

PROGRAMOK
Apák Napja. Vendégek: Lackfi János költõ, 5 gyerekes
apa, valamint Gerendás Péter elõadómûvész, 9 gyerekes
apa. Moderátor: Király Levente. Ideje: június 19-én 17.00
óra. Helye: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
kamaraterme.
A Bencs Villa programjai: június 19-én 18.00 óra:
Bérczes Mihály és Mándi Ákos zongoramûvészek koncertje. Közremûködik: Kiss Eszter, a LIKE Tehetségkutató
Verseny 1. helyezett versmondója. 24-én 18.00 óra:
Republic-emlékkoncert a Kaland Old Rock zenekarral és
Gerome-mal a villa kertjében. A hónap végéig megtekinthetõ Csoma József és Tajdi Gyula nyíregyházi mûvésztanárok tárlata 9.00–17.00 óra között. A koncertek és a kiállítás látogatása is ingyenes. Információ: 42/402-004, 30/
252-0666.
Múzeumok Éjszakája – Levéltárunk délutánja. „Az jó
egészségért...” címmel családi programokra várják az érdeklõdõket június 20-án 15.00–17.00 óráig az Sz-Sz-B
megyei Levéltárba. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadása: június 20-án 16.00
óra: Többet ésszel... Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Fúvóskoncert a múzeumfaluban. „Legyen a zene mindenkié” célkitûzés jegyében június 21-én 10.30 perctõl a

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 (megtekinthetõ: július 17-éig) 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.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Petneházy Attila országgyûlési képviselõ (Sz-Sz-B
megye 1. vk.) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. június 26., 15.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda (Nyíregyháza, Luther u. 3.).
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.)
újból indulnak a jógafoglalkozások Sasvári Erzsébet vezetésével, csütörtöki napokon este fél 6-tól. Információ:
42/491-295.
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.
A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja
az érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség
literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû
kiállításra a Jósa András Múzeumba, mely megtekinthetõ
az év végéig.
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat. Telefon: 42/504-490.

VÁROSMAJORI EST

A Városmajori Estet idén június 20-án, szombaton 15–21 óra
között tartjuk a Városmajori Mûvelôdési Házban, ahol az ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérés mellett, kézmûves
foglalkozás, bemutatók, koncertek várják a helyszínre látogatókat. 18 órától a Pila Acoustic Group zenél, az estet táncház zárja
az Igrice Néptáncegyüttes közremûködésével. A belépés díjtalan. Információ: www.vacimuv.hu, 42/434-002.
EDITH PIAF & ÉN

Gondolatok az életrôl, szerelemrôl, Edith Piaf slágerein keresztül, Gajai Ágnes (Nagyváradi Színház) tolmácsolásában,
június 25-én 18.00 órától. Az est vendégmûvésze: Gerome.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.).
Jegyek elôvételben kaphatók a kulturális központban. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
NÓTAEST

„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.

IFJÚ TEHETSÉGEK, NEGYEDSZÁZADDAL EZELÕTTRÕL
Pont 25 évvel ezelõtt került adásba egy tehetségkutató mûsor, pontosabban annak egy részlete. 1990-ben
zajlott egy megyei Ki mit tud, melynek többórás gálamûsorában számos nyíregyházi tálentum is fellépett. Az
akkori szerkesztõk is jellemzõen az õ produkcióikból
válogattak, így ma is ezeket nézhetjük újra. Néptánc és
(primaverás...) balett, moderntánc (az akkori fogalmak
szerint), hegedû és zongora, próza egyaránt szerepel a
kínálatban. De nemcsak a mûfaj lehet érdekes, hanem
a szereplõk is. Feltûnik például egy népdalt éneklõ kislány, aki ma már a város megbecsült mûvésztanára,
karvezetõje, s a LIKE nyíregyházi tehetségkutatón éppen egy népdalos tanítványáért is szorított nemrégiben:
Kazár Tíciána...
Ezen a héten tehát kétszer félórában az NYTV-n: nyíregyházi tehetségek, a ’90-es évek elejérõl. Sugárzási
idõpontok: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

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.

GAZDIKERESÕ
Zsazsa: 2015 januárjában született keverék szuka kutya,
aki az anyjával került az Állatotthonba. Zsazsa egyelõre félénk kölyök. Hamar oldódik és reméljük, hamarosan vidám
apróság lesz, mint kortársai. Közepes termetû lesz.
Zsebi: 2014 októberében született keverék szuka kutya,
aki testvérével került az Állatotthonba. Aktív, játékos, nagy
mozgásigényû kamasz, aki ideális társ nagy kirándulásokhoz,
bringázáshoz. Aktív gazdinak ajánljuk.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

310 ÉVE SZÜLETETT NYÍREGYHÁZA
BETELEPÍTÕJE
A nagykárolyi Károlyi család Magyarország legrégibb
nemesi családjai közé tartozik. Városunk számára a család legnevezetesebb tagja gróf Károlyi Ferenc, aki 1705.
június 20-án született a Szatmár vármegyei Olcsván.
Édesapja Károlyi Sándor, Szatmár vármegye fõispánja,
Rákóczi generálisa, aki a család számára elnyerte a grófi
címet. Édesanyja szalai gróf Barkóczy Krisztina. Tanulmányait Nagyszombatban kezdte, majd Nagykárolyban
fejezte be, ahol bölcseletet tanult. 1721-ben nevezték ki
Szatmár vármegye fõispánjává. Több hadjáratban részt
vett mint lovassági tábornok, késõbb fõparancsnok. 1745ben valóságos belsõ titkos tanácsos, majd a Hétszemélyes Tábla közbírája lett. Bõkezûen támogatta a korabeli
tudományt és mûvészetet. Maga is írogatott, s több vallásos tárgyú mûvet fordított magyarra. Nagykárolyban
könyvnyomdát és gyógyszertárat is alapított.
1748-ban megvásárolta az ecsedi uradalmat, ezzel Nyíregyháza területének osztatlan fele is a tulajdonába került,
míg a másik felét Palocsayné Petheõ Rozália birtokolta.
Ez az az idõszak, amikor a település „annyira elpusztult,
hogy csak a szél fújdogolná a helyet”. 1752-ben a Károlyi-részen 31 gazdát, egy görög katolikus papot, egy tanítót és egy egyházfit írtak össze. Mégis bízott abban a
jövendölésben, hogy a nagy határhoz képest gyéren lakott faluból „igen jó hely támadhat Isten kegyelmébõl”.
Ennek reményében adta ki Nagykárolyban 1753. május
16-án a telepítési pátenst, amelyben az ide költözõk ked-
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vezményeit rögzítette. Károlyi legnagyobb érdeme várostörténeti szempontból, hogy e pátens nyomán Nyíregyháza hamarosan benépesült.
Nyíregyháza betelepítõje 1758. augusztus 14-én hunyt
el Nagykárolyban. A család várkastélyának kápolnájából
1759. július 17-én temették el a kaplonyi családi kriptába, ahol a szarkofágja ma is látható.
A város képviselõ-testülete 1900-ban egy teret nevezett el róla. A vasúthoz vezetõ út déli oldalán kialakított
tér (korábban salétromszérû volt a helyén) 1950-ig viselte
Károlyi nevét, ma pedig Benczúr a névadója. 2001 óta
szobra is látható városunkban. A képünkön látható festménye a városháza épületében található.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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