4
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KÉTKERÉKEN

ÓPERENCIÁN TÚL

9

FIATALOK

NYÁRI ÉTKEZTETÉS.
Elõre láthatólag 1400
gyermek részesül
szociális étkeztetésben
a nyári szünidõ ideje
alatt Nyíregyházán.

12

SZÍNHÁZ

MÁZS A SZÍNPADON.
Mészáros Árpád Zsolt
az Anconai szerelmesek régi stábjával
júliusban két hétvégén
is fellép a szabadtéri
színpadon.

13

UTAZÁS

NAPFÉNY, TENGER.
Fehér homok és tiszta
tengerpartok, forgalmas városközpontok
és lenyûgözõ öblök.
Idén Bulgária az egyik
legnépszerûbb úti cél.

14

BAJNOKCSAPAT!

SZABAD AZ ÚT A KÁLLAY-KÚRIA ELÕTT
Elfogadták a Kállay-kúria engedélyes terveit és rövidesen kiírják a közbeszerzést is a
renoválására – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Elõreláthatólag év végére vagy a következõ év elejére újulhat meg az épület.
A Bessenyei téri palotában egyébként már elkezdõdtek a munkálatok. A szakemberek
leverték a régi vakolatot és felszedték az elöregedett padlót. Ezekkel az engedélyt nem
igénylõ munkákkal készítik elõ ugyanis a renovációt. Ha megújul a Kállay-kúria, a
történelemkedvelõk kedvenc nyíregyházi célpontjává válhat, hiszen itt be fogják mutatni annak a családnak a történetét, amelynek õsei még Árpád vezérrel jöttek a Kárpátmedencébe. Az épületet a magyar állam újítja fel a Modern Városok Program részeként,
a nyíregyházi önkormányzat pedig partnerként vesz részt a beruházásban.
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FELAVATTÁK A CONTINENTAL ARÉNÁT!

Múlt héten pénteken megújult belsõvel és új névvel megnyitotta kapuit a vendégek és
a sportot szeretõ közönség elõtt a Continental Aréna. Az új létesítményt egy méltó
eseménnyel, a nõi röplabda Európa-liga csoportmeccseivel avatták fel. Képünk vasárnap a magyar és román válogatott mérkõzésén készült. (Bõvebben a 3. és 14. oldalon.)

PIROS LÁMPA A TELEZÖLDNEK NYÍREGYHÁZÁN
Megszûnik a telezöld a Nagykörút–Kossuth utca–Sóstói út keresztezõdésében. A város egyik legforgalmasabb
közlekedési csomópontjában augusztus elejétõl már sokkal biztonságosabban haladhatnak át a közlekedõk.
A közlekedésirányítás során kétféle módot használnak a
szakemberek a jelzõlámpák beállításakor. Az úgynevezett
védett, valamint a részlegesen védett módot. Mivel az elmúlt
néhány esztendõben jelentõsen megnõtt a közlekedésben részt
vevõk száma, így már csak az elõbbit alkalmazzák. Ez azt
jelenti, hogy az autósok számára a lámpa egyértelmûen jelzi, hogy mikor és mely irányban haladhatnak tovább.

BIZTONSÁGOSABB ÁTHALADÁS
A Kossuth utcai csomópont közel 20 éve üzemel az
úgynevezett részlegesen védett irányítási módban. Így, ha
valaki gépjármûvel át szeretne haladni azon, nemcsak a
jelzõlámpára, hanem a KRESZ kanyarodásra vonatkozó

szabályaira is egyszerre kell figyelnie. Ez az elmúlt években számos esetben vezetett balesethez és torlódáshoz,
így az érintett utak tulajdonosai, a nyíregyházi önkormányzat, valamint a Magyar Közút a forgalmi rend megváltoztatása mellett döntött.
– A közlekedõk természetesnek veszik, hogy amikor zöld
jelzést kapnak, akkor védve vannak és biztonságosan haladhatnak át a csomóponton, éppen ezért szeretnénk a Kossuth
utca vonatkozásában is megvalósítani ezt a védett irányítási
formát. Ez ugyanis sokkal biztonságosabb feltételeket és lehetõséget nyújt a csomóponton áthaladók részére – mondta
Csapó László, a Magyar Közút Nzrt. megyei igazgatója.
Az érintett csomópontot a Kossuth utca vonatkozásában
egy önálló jobbra kanyarodó sáv is tehermentesíthetné, ez
ugyanis jelenleg nem megoldott. A megvalósításáról azonban még tárgyalnak a felek. A tervek szerint július végére,
augusztus elejére már az új szabályozás szerint haladhatnak
át a közlekedõk a Kossuth utca–Sóstói út–Nagykörút csomóponton, így iskolakezdésig lesz idõ megszokni az új rendet.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

A Kossuth utca, Sóstói út és az Erdõ sor keresztezõdésénél július végére, augusztus elejére átalakul a
forgalmi rend

NAPRÓL NAPRA

MÁJUS

PÉNTEK

27

MÁJUS

VASÁRNAP

29

LEGJOBB NÉMETES

STREET DANCE SIKER

Ware Anna Julia, a Kölcsey gimnázium tanulója ünnepélyes keretek között vehette át a német nyelvi OKTV
1. helyezéséért járó oklevelet a Budapesten rendezett díjkiosztón. Felkészítõ tanárát, Kulimár Krisztinát „Kiváló
versenyfelkészítõ” díjjal jutalmazták.

A Street Dance School tánciskola
tagjai részt vettek a Magyar Látványtánc Szövetség Magyar Bajnoki döntõjén Budapesten, ahonnan minden
korcsoportban hoztak el aranyérmeket. A gyõztes táncosok ráadásul továbbjutottak az Európa-bajnokságra is.

DÍJAZTÁK A TEHETSÉGEKET
Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében
múlt héten átadták a megye tehetséges diákjainak és kiváló felkészítõ tanárainak
járó elismeréseket.
A városháza dísztermében tartott ünnepi gálán több kategóriában jutalmazták a
tehetségeket. A díjátadón közremûködtek
a 4 for Dance táncegyüttes, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola és a
Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai.

Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ
díjat ad át

DÍJAZOTTAK:
JÚNIUS
SZERDA

1

JÚNIUS

SZERDA

1

NYUGDÍJASOK SZLOVÁKIÁBAN

PATIKA NAP

A Fegyveres Erõk és Rendvédelmi
Szervek Nyugdíjas Klubja nyíregyházi társszervezeteivel kétnapos látogatáson vett részt Szlovákiában. Az
Andrássy Kulturális út megismerésével
a nagymihályi testvérklubbal is találkoztak.

13. alkalommal rendezték meg az Országos Patika Napot. Több gyógyszertárban ingyenes egészségügyi szûrésekre várták az érdeklõdõket, az idei
központi téma pedig a házi patika felülvizsgálata volt. A megnyitót az Aranykereszt Gyógyszertárban tartották.

JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK

2

JÚNIUS
PÉNTEK

3

LEKTOR A MÓRICZBAN

INFORMÁCIÓS TÁBLA

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola végzõs diákjai egy amerikai lektor tanár, Harrison Leone óráján vehettek részt, amelyen szó esett az
amerikai és az európai kultúrák hasonlóságairól és különbségeirõl, valamint
tanulási és munkalehetõségekrõl is.

Új, a környezetbe illeszkedõ információs táblával gazdagodott a nyíregyházi Sóstói-erdõ. A NYÍRERDÕ Zrt.
a parkerdõ legforgalmasabb részén, az
Erdei Tornapályához vezetõ szakaszon
helyezte el a táblát, amin a szöveg az
oda látogatókat üdvözli.

JÚNIUS
PÉNTEK

3

JÚNIUS

SZOMBAT
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BOHÉM KONCERT

ÁLLATPARK EXPRESSZ

Nagysikerû koncertet adott a Bohém Ragtime Jazz Band a Váci Mihály Kulturális Központban. A Bohémek rendszeresen játszanak vendégsztárokkal, a világ szinte összes nagy
tradicionális jazzfesztiválján megfordultak már.

Szombaton délelõtt egy Szegedrõl
indult – 14 kocsiból álló – különvonat
csaknem 800 vendéggel érkezett a
sóstói vasúti megállóra, hogy onnan a
Nyíregyházi Állatparkba látogassanak.
A legfiatalabb résztvevõ 2, míg a legidõsebb 88 éves volt.

Kiváló Versenyzõ – Tehetség Díj: általános iskola: Havasi Panna Flóra, Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola; középiskola: Dienes Dániel, Kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium.
Kiváló Felkészítõ – Tehetséggondozó
Tanár Díj: általános iskola: Pokol Mik-

lós, Lónyay Menyhért Általános Iskola;
középiskola: Némethné Horváth Gabriella, Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium.
Különdíj: Vécsei Attila, Nyíregyházi
Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény.

INFORMÁCIÓS PONT NYÍRSZÕLÕSÖN
Szerdán sokan fordultak meg a nyírszõlõsi szupermarketnél. Itt állította fel információs pontját a Közterület-felügyelet.
Az alkalmi helyen állattartással, parlagfûvel, illegális hulladéklerakással és egyéb,
közterülettel kapcsolatos kérdésekre is
választ kaphattak a helyiek.
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
vezetõje elmondta, a kitelepülés célja,
hogy a lakosság minél jobban megismerje
tevékenységüket, hiszen nincs mindenki
tisztában azzal, milyen feladatokat végeznek, milyen hatáskörökkel rendelkeznek,
és milyen ügyekben járhatnak el. Jászai
Menyhért alpolgármester (képünkön jobbról), a térség önkormányzati képviselõje

hozzátette, fontos a Közterület-felügyelet
szempontjából az is, hogy ezeken az információs pontokon közelebb tudnak kerülni a lakossághoz. A következõt Sóstóhegyen állítják fel. Június 15-én, reggel 9
és délután 4 óra között várják majd a
sóstóhegyieket.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

HATÁRTALANUL ÖSSZETARTOZVA
Híres erdélyi magyarok nyomában járt
Erdélyben a nyíregyházi Zelk iskola 7. évfolyamának két osztálya. Az Összetartozás napján testközelbõl gyõzõdhettek meg
a magyar történelem és kultúra határon túli,
mégis határtalan értékeivel.
Megismerkedtek Szatmárnémeti nevezetességeivel, felkeresték testvériskolájukat, a Johann Ettinger Líceumot, valamint
Zilahon a Wesselényi kollégiumot is. Erdõdön Petõfi-verset szavaltak a kápolnánál, míg a Tordai-hasadéknál függõhídon
és sziklafolyosón is egyensúlyoztak. Jártak
a nagyenyedi Bethlen kollégiumban, és ellátogattak a gyulafehérvári várhoz is. A
Székelykõ hármas csúcsa alatti Torockón
közös ének és tánc mellett adtak át adományt a Kis Szent Teréz Gyermekotthon
lakóinak. Az utolsó napon leereszkedtek
a tordai sóbányába, Kolozsvárt útba ejtve
eljutottak Érmindszentre.

A Határtalan pályázat keretében eltöltött három nap maximálisan elérte a célját. Remekül érezték magukat a híres erdélyi magyarok nyomában.

TÁJÉKOZTATÓ TÛZRAKÓHELYEKRÕL

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

Tájékoztatjuk a Tisztelt Városlakókat,
hogy az Erdei Tornapályán a tûzrakóhelyek használata engedélyköteles!
Biztonsági és természetvédelmi okokból baráti összejövetelek és rendezvények kizárólag a NYÍRVV Nonprofit

Kft.-tõl elõzetesen kért területfoglalási
engedély alapján tarthatók a területen.
Kérjük a rendezvényeket a 06-42/548460/455-ös telefonszámon, illetve a
kozterulet@nyirvv.hu e-mail címen jelentsék be.
NYÍRVV
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FEJLESZTÉS

ÁLLAMTITKÁR: „NYÍREGYHÁZA NAGYON SPORTOS VÁROS”
Mintegy 2,1 milliárd forintos állami támogatásból kívülrõl és belülrõl is megújult az ország egyik legnagyobb
sportcsarnoka. A (volt) Bujtosi Szabadidõ Csarnok már a
Continental Aréna nevet viseli, hiszen a cégcsoport 5 esztendõn át évi 250 millió forinttal támogatja a nyíregyházi sportot. A korszerû létesítményt ünnepélyes keretek
között adták át múlt héten pénteken.
– Egy hosszú folyamaton vagyunk túl, és nagyon örülök, hogy elérkeztünk a célba – mondta dr. Kovács Ferenc
polgármester az eseményen. – Három évvel ezelõtt a kormánytól a város tulajdonába kértük a csarnokot, amit ellenérték nélkül megkaptunk, aztán felújítottuk a parkettát, mostanra pedig már kormányzati támogatásnak köszönhetõen egy modern létesítményben ünnepelhetünk.

Az átadást követõen Jókay László, a (névadó) ContiTech Hungária Kft. nyíregyházi gyárának ügyvezetõ igazgatója,
dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester

Már az új nevet viseli a létesítmény
A Continental Aréna avatásán részt vett dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár (egykori nyíregyházi olimpikon) is, aki kiemelte, a nyíregyházi csarnok felújítása
azért fontos mérföldkõ, mert méltó közeget biztosít a fiataloknak, felnõtteknek és családoknak ahhoz, hogy drukkolhassanak az élsportnak és kihasználhassák a szabadidõs lehetõségeket.
– A sport folyamatosan fejlõdik, minden ágazat érzi
annak a hatását, ha egy város „sportosabb”, és Nyíregyháza nagyon „sportos”, ez mind az élsportban, mind a
szabadidõsportban jelentkezik. Minél többet mozgunk,
annál egészségesebbek leszünk, ez az üzenete annak, hogy
igenis szükség van sportlétesítményekre.

2500-AN, MODERN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
A sportcsarnokban a funkció- és kapacitásbõvítést eredményezõ munkálatok mellett megtörtént a teljes épület-
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gépészeti rendszer, a légkezelõk és informatikai rendszer
cseréje, valamint az eredményjelzõ berendezések és a
hangosítás fejlesztése is. A legszembetûnõbb változás a
küzdõtéren látható. Beépítettek két motoros mozgatású
térelválasztó függönyt, így a 60x30 méteres küzdõteret 3
keresztirányú kosárlabdapályára lehet osztani, ezáltal több
csapat tarthatja párhuzamosan edzéseit. A nemzetközi
elõírásoknak való megfelelés érdekében a csarnok befogadóképessége a kihúzható mobil lelátók beépítésével
2500 fõre bõvült. A nézõtér kiosztása is megváltozott, valamint kicserélték a székeket. Hat darab VIP páholyt alakítottak ki, mely két komfortfokozatban várja a sportrajongókat. Az épület keleti oldalán, az elsõ emeleten 80 fõ
befogadására alkalmas, üvegfallal ellátott konferenciaterem épült, valamint külön médiaszoba áll a sajtó képviselõinek rendelkezésére.

LÁTVÁNYOS BELSÕ, MEGÚJULT HÁTTÉR
A küzdõtér keleti és nyugati végfalán új video-eredményjelzõket helyeztek ki. A megújított világítási rendszer pedig HD minõségû televízióközvetítésekre is alkalmassá teszi a létesítményt. Továbbá kialakítottak 1 nagy
bemelegítõtermet és 6 olyan szekciótermet, mely kis létszámú szabadidõs tevékenységre is alkalmas, mint például jóga, aerobik, tánc, karate. A sportmérkõzéseket ki-

szolgáló helyiségek is megújultak. Az épület északi oldalán kaptak helyet a sportolói és bírói öltözõk, az elsõsegélynyújtó helyiség, valamint a doppingellenõrzõ szoba.
Az élsportot szolgálja ki a földszinti orvosi szoba, ahol az
utánpótlás- és élsportolókat egyéni rendelési idõben várja
a szakorvos. A látványlift beépítésével az épület teljes akadálymentesítése is megvalósult.

EURÓPAI NÍVÓ, RANGOS ESEMÉNYEKKEL
A fejlesztés által teljes egészében megújult létesítmény
ismét méltó otthona a verseny- és szabadidõsportnak, az
utánpótlás-nevelésnek, valamint hazai és nemzetközi
sporteseményeknek. – Végre egy európai sportcsarnoka
van Nyíregyházának – mondta Kósa
Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje. – Ez azért fontos, mert
mostantól olyan válogatott eseményeket és olyan klubtornákat tudunk
Nyíregyházára hozni, amelyekre
eddig nem volt módunk. A sportcsarnok multifunkcionalitásából
adódóan a sport mellett a városi és
Kósa Árpád
megyei kulturális események, nagyrendezvények, kiállítások és koncertek kiváló helyszíne
lehet.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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KÖZLEKEDÉS

TÖBB EZREN BRINGÁZTAK A FESZTIVÁLON
Több ezren pattantak idén is nyeregbe a belvárostól
Sóstóig tartó 6. Michelin Bringafesztiválon. A kerékpáros biztonsági rendezvényen már hagyományosan a tudatos közlekedés fontossága köré épültek a programok.
– A Michelin alapfilozófiája, a mobilitás elõsegítése,
melynek legjobb formája fõleg a városokban a kerékpár
és nem az autó – mondta dr. Nemes Attila, a Michelin
Hungária Kft. nyíregyházi gyárának igazgatója. – Kerékpározni több szempontból jó. Egyrészt, mert mozoghatunk, teszünk valamit az egészségünkért, másrészt, mert a
kerékpár az egyik legpraktikusabb közlekedési mód – tette hozzá a gyárigazgató.

Idén is több ezren pattantak nyeregbe a Michelin Bringafesztiválon

Dr. Nemes Attila gyárigazgató és dr. Kovács Ferenc
polgármester is elindult a bringafesztiválon

KERÉKPÁROSBARÁT VÁROS

TUDATOSAN KÖZLEKEDNI

Nyíregyháza nemrég vehette át a kerékpárosbarát település megtisztelõ kitüntetését a közlekedéspolitikáért felelõs államtitkártól.
– Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen 53,6 kilométer kerékpárút épült Nyíregyházán – mondta a rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester. – Az úthálózat
bõvítése folyamatban van, megkezdték az elõkészítési
munkálatokat újabb 9 kilométer vonatkozásában és év végére elkészül a Nyíregyháza–Tokaj közötti kerékpárút is,
amely nemcsak a nyíregyháziak és a Tokajban élõk érdekeit szolgálja, egyúttal hasznos a turisták szempontjából is.

A fesztiválon idén még több digitális szimulátor és izgalmas játék, ügyességi pálya és kvíz várta az érdeklõdõket. A legkisebbek a Kölyökparkban, a Hõsök terén szerezhettek tapasztalatokat és tehették próbára a közlekedéssel kapcsolatos tudásukat. A Michelin cég számos ajándékkal kedveskedett a kerekezõknek. Volt pecsétgyûjtõ
akció bringás kiegészítõ felszerelésekért, de óránként sorsoltak dedikált kerékpárossisakokat is. A 10 kilométeres
Vidám Kerekezés indulói között pedig gazdára talált 5 darab értékes kerékpár, valamint több vásárlási utalvány is.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

KÉT, KEREKES KÉRDÉS

KERÉKPÁROS FELLEGVÁR

A Digitális Helyismereti Gyûjtemény adatbázisa kerékpáros felvételekbõl is gazdag. Képünk a századelõn
készült, a nyíregyházi országos kerékpárversenyrõl. További érdekességek a könyvtár Digitális Helyismereti Archívumában, illetve a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

A Tiszavasvári úti felüljárón tilos az úttesten kerékpározni
A bringazok.hu vezetõje, Pataki Roland két kérdéssel
kereste meg szerkesztõségünket. Ezzel a korábban elkezdett, a bringások nyári tájékoztatását segítõ sorozatunkat folytatjuk. A válaszok – a Tiszavasvári úti felüljárón
való közlekedés, illetve a kerékpárszállítás szabályai kapcsán – Fülöp Gergelytõl, a Sz-Sz-B Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõjétõl érkeztek.
1. A Tiszavasvári úti felüljárón szabad-e biciklizni a
járdán vagy nem? Ugyanis elõtte-utána ott van a bicikliút, és a felüljárón is felújították az aszfaltot a járdán. Viszont nemrégiben kikerült egy tábla.
– A Tiszavasvári úton lévõ felüljárón, az úttesten nem
szabad kerékpározni. A KRESZ ide vonatkozó rendelkezése értelmében lakott területen lévõ olyan úton, ahol az
úttest a kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, továbbá, ahol
tilos kerékpározni, a gyalogosforgalom zavarása nélkül és
legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni. A felüljáró elõtt és után kerékpárút van, így érte-
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lemszerûen ott kell közlekedni, a felüljárón pedig a járdán, a fenti kritériumokkal.
2. Bicikliszállítás: hogyan, milyen követelményekkel?
Ha vonóhorogra kerül, akkor mi a szabály? Át kell rakni
a rendszámot, vagy lehet saját magunk által készített mûanyag is?
– Kerékpárt szállítani az erre kialakított hordozóeszközzel lehet a gépkocsi tetején, illetve a hátuljára szerelt eszközön – természetesen megfelelõ módon rögzítve, hogy
az onnan ne tudjon semmilyen körülmény között sem elszabadulni. A vonóhorogra szerelhetõ eszközt (kereskedelmi forgalomban kapható, szabványoknak megfelelõ)
szükség esetén világítással, irányjelzõ berendezéssel és
rendszámtáblával kell ellátni. Ebben az esetben a hatósági jelzést át kell helyezni a kerékpártartóra. A rendszámtáblának is megvannak a mûszaki paraméterei (milyen
anyagból kell lennie, mekkora a karakterek mérete, milyen fényvisszaverõ képessége van stb.), ezért nem lehet
házilag készített rendszámokat felszerelni.

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Balesetmegelõzési Bizottsága június 1-jén és 2-án Szegeden
rendezte a Ki a mester két keréken? verseny országos
döntõjét. A megyénket képviselõ Sipeki Boglárka (képünkön) és Fedecsku Márton egyéniben és csapatban
is a dobogó legfelsõ fokára állhattak, így az ezüstérmesekkel együtt õk képviselik majd hazánkat a szeptemberben Csehországban tartandó nemzetközi döntõn.
2016. JÚNIUS 10.

PROGRAM

EGY ÉLET, EGY VÁROS, EGY CSAPAT!
Fotó: muzeumfalu.hu

Családi napot tartanak szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. A rendezvényen a labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódva a labda kapja a fõszerepet. A látogatók
találkozhatnak egykori és mai focistákkal, futballban és
népi játékokban mérhetik össze ügyességüket, a Nyíregyháza Spartacus történetének legfontosabb állomásait pedig idõszaki kiállítás mutatja be.
A rendezvény sajtótájékoztatóján dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta: – A futballnak is van kultúrája,
vannak hagyományai. Egyrészt, volt egy Aranycsapatunk,
de nemcsak erre gondolok, hanem sokkal korábbra, hiszen a foci kezdete köthetõ a játékhoz, ami az ember alap
életeleme. Ezért úgy vélem, az ilyen rendezvénynek mindenképpen helye van a múzeumfaluban. Itt, a skanzenben szép zöld a gyep elég nagy területen, lehet focizni,
úgyhogy minél több embert várunk ide szombaton.

A LABDÁÉ A FÕSZEREP
A Kállay Gyûjtemény Alapítvány által támogatott rendezvényen szombat délelõtt fél 11-kor az újlétai magtár
épületében „Egy élet, egy város, egy csapat!” címmel idõszaki kiállítás nyílik, amely a Nyíregyháza Spartacus történetének legfontosabb állomásait mutatja be. Ezután
kerekasztal-beszélgetést tartanak, a Spartacus egykori játékosai, köztük az 1980-as és az 1998-as bajnokcsapat
tagjai és az utánpótlás tehetségei vallanak magukról és
emlékezetes pillanataikról.

A múzeumfalu szombati családi napjának ezúttal a labda lesz a fõszereplõje

NÉPI JÁTÉKOK ÉS HAGYOMÁNYÕRZÉS
A Családi napon a múzeumfaluban a gyerekek népi
játékokat próbálhatnak ki, akár úgy is focizhatnak, mint
elõdeik, és megismerhetik a hagyományokat is. A Pálinkaházban a világbajnok tiszavasvári szektorlabda csapat bemutatót tart. Gombfociban a látogatók is kipróbálhatják ügyességüket, de a skanzen vendégei többféle
ügyességi vetélkedõn is megmérethetik magukat. Rúghatnak büntetõt a Szpari kapusának, s egy erõs lábú lá-

togató sebességbajnok lehet, ha kellõ erõvel rúgja meg a
labdát. A gyermekeket kézmûves foglalkozások várják, s
a látogatók természetesen a labdarúgó Európa-bajnokság mérkõzéseit is megnézhetik. A Családi napon kulturális programokon is szórakozhatnak az érdeklõdõk.
Koncertet adnak a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei, de közönség elé lép Csernik
Szende, székely lábbábos, mesemondó is.
Részletes program a www.nyiregyhaza.hu oldalon.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

NÁLUNK MINDEN IGÉNY
TALÁLKOZIK!
Csisztu Csilla nem gondolta korábban,
hogy valaha ingatlanos lesz, de pár éve
olyan élethelyzetbe került, amely gyökeres váltást hozott az életében. Akkor belevágott egy teljesen új munkakörbe, elfogadta a Duna House
ajánlatát. Úgy gondolja,
a legjobb döntés volt és
nagyon örül, hogy mindezt meg merte lépni. Sokat számított az új munkahely elismertsége, hiszen a Duna House ma
az egyik legnagyobb ingatlanos vállalkozás,
profi háttérrel, korrekt
rendszerrel. Nagyon sokat segített, hogy sok
évig kommunikációs területen dolgozott, sokféle helyzetet kezelt, különbözõ pozíciókban
dolgozó emberrel teremtett kapcsolatot. Úgy
Csisztu
érzi, ahhoz, hogy valaki
ebben a szakmában sikeres legyen, az
egyik legfontosabb feltétel a bizalom
megszerzése, a megfelelõ kommunikáció, az empátia, illetve az emberismeret. Persze sokat segít a kiterjedt kapcsolati rendszer és az ismertség.
Fontos feltétel még az is, hogy az ingatlanközvetítõ szinte bármikor elérhetõ
legyen és szinte mindig ráérjen. Ehhez

mindennap szükséges a család, két nagyfia és férje támogatása, türelme.
Csisztu Csilla érte el a legnagyobb sikert a nyíregyházi Duna House történetében azzal, hogy az elmúlt év egyik
hónapjában országos
elsõ tudott lenni, 1300
értékesítõ között. Ez figyelemre méltó eredmény az egész régióban.
Mára, kialakult ügyfélkörének, az elégedett
eladók, vevõk ajánlásának köszönhetõen stabil
lábakon áll, szereti munkáját.
Minden ingatlant szeretni kell, vallja, fõleg
azokkal szeret leginkább
dolgozni, amelyek neki is
tetszenek. Imádja a gyönyörû házakat, az ízléses
lakásokat. Hiszi, hogy
minden ingatlannak
Csilla
megvan az új gazdája, legyen az 100 milliós is. Együtt tud örülni
az elégedett eladókkal, vevõkkel, számára a legjobb érzés, ha jóval az adás-vétel
után megállítják az utcán és elmondják,
nagyon jól érzik magukat az új otthonukban és köszönik a segítséget, és jó szívvel
gondolnak rá.
Csisztu Csilla: 20/320-6413
csisztu.csilla@dh.hu

Duna House Nyíregyháza
Nyíregyháza, Búza utca 34. (lottózó mellett)
Nyitva: hétfõtõl péntekig 9–18 óra, szombaton 9–13 óra
Telefonszám: 42/430-176
E-mail: nyiregyhaza.buza@dh.hu, web: www.dh.hu
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A FÖLD KÖRÜL

ELÁLLT A LÉLEGZETÜK A KÍNAI NAGY FALON
42 kilométer, 3800 lépcsõfok, sok emelkedõ és lejtõs
rész, mindezeket pedig mászva, kúszva, futva. Május végén rendezték meg a világ egyik legérdekesebb és leglátványosabb futóversenyét, a kínai Nagy Fal Maratont,
aminek idén nyíregyházi indulói is voltak: anya és lánya,
Szabó Csilla és Tóth Fruzsina is teljesítették a kemény
távot, ami elõttük csak két magyar nõnek sikerült, nyíregyháziként pedig õk voltak az úttörõk.
A Great Wall Marathont – Nagy Fal Maraton – 1999 óta
rendezik meg évrõl évre Pekingben, több mint 50 nemzet,
közel 2500 indulójával. A csodálatos tájakon áthaladó verseny elsõ szakaszán a résztvevõk a nagy falon futnak, a

na pedig 7 óra 1 perc alatt a 214. helyen végzett. Na, de
hogy jött az ötlet, hogy két fiatal sportos nõ elutazzon Kínába és teljesítse az embert próbáló távot? Csilla két évvel
ezelõtt, az egyik közösségi portálon találkozott a verseny
felhívásával. Akkor már túl volt élete elsõ maratonján, de
azt mondta, soha többet nem vállal be egy másikat, mert
szerinte nagyon keménynek és elhivatottnak kell lenni az
újbóli megmérettetésekhez.
– Ahogy ismét felugrott ez a versenyfelhívás a közösségi ablakomban, egyre többet motoszkált a fejemben,
mégiscsak le kellene futni még egyszer a maratont. A
kihívásokat egyébként is nagyon szeretjük, de fontos
számunkra, hogy minél különlegesebb legyen. A kínai
Nagy Fal Maraton horribilis összegbe került, így álom
maradt. Az elmúlt két évben aztán úgy alakult az életem, hogy meglett rá a pénz, sõt több mint egy emberé.
Megkérdeztem a lányomat, lenne-e kedve velem jönni.
Igent mondott, ez volt élete elsõ maratonja.

„TOKAJI HEGYEKEN” ÁT

Csilla és Fruzsina a magyar zászlóval ért célba
második szakasz pedig festõi falvakon és rizsföldeken vezet át, aszfaltozott, illetve kavicsos úton. A megmérettetésen 960-an vállalták be a teljes maratont, közülük 309 nõ
ért célba. Csilla 6 óra 47 perc alatt az elõkelõ 180., Fruzsi-

– Mikor megérkeztünk Pekingbe, elvittek minket a nagy
falhoz, hogy elõször gyalogoljuk le azt a távot, amit az éles
verseny során a falon kell majd futni. Ott közölték velünk a
szervezõk, hogy aki szeretne, változtathat a távon és futhat
kevesebbet majd – vette át a szót Csilla lánya, Fruzsina. – Mi
nagy vagányan lesétáltuk az egészet, így úgy gondoltuk, nem
lesz kemény, meg lehet csinálni. Vállaltuk a maratont. Mikor
elérkezett a verseny napja és jött a futás, rájöttünk: mégsem
gyerekjáték. Láttunk elõtte domborzati térképet a távról, de
úgy nem tûnt vészesnek. Aztán, amikor jöttek a „tokaji hegyek”, az emelkedõk, az nagyon kemény volt. Ráadásul én
egy ponton túlettem magam banánnal, rosszul lettem, anyának pedig bedurrant minden izma. Végül összeszedtük magunkat és az utolsó kilométereket is futva teljesítettük.

A magyarok bõrszínük miatt is népszerûek voltak
Kínában

„MI VOLTUNK A SZTÁROK”
– Hatalmas hatással volt rám a verseny, és óriási élményben volt részünk. Kínában más a kultúra, az emberek, más
a gazdasági rendszer, a klíma. Én még így a napot, meg a
holdat az életben nem láttam. Mivel fehér bõrûek vagyunk,
mi voltunk ott a sztárok. Folyton selfiket készítettek velünk
a kínaiak, de a verseny során is autogramokat kértek, meg
még rózsaszirmokat is szórtak ránk – tette hozzá Csilla.
A nyíregyházi maratonisták egyöntetûen vallják, bármikor újra belevágnának a kínai Nagy Fal Maraton teljesítésébe. Ráadásul most újabb kihívásokat keresnek: Fruzsi nagy álma, hogy egyszer elindulhasson az Északi-sarkkörön rendezett versenyen is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN IS TÚL A NYÍREGYHÁZI LÁNY
Karácsony a tengerparton, maorik a szupermarketekben. Kõvári Edina, az egykori nyíregyházi lány 6 különbözõ országban élt már, simogatott tigriseket Thaiföldön,
etetett kengurukat Ausztráliában, járt Las Vegasban és
Miamiban, jelenleg pedig Queensland államban, Brisbaneben él. A több mint 15 ezer kilométeres távolság miatt
igaz, csak interneten keresztül, de örömmel mesélt nekünk élményeirõl.
Edina az új kihívások és az angol nyelvtudása fejlesztése érdekében, 2004-ben vette hátára a világot és utazott
ki Írországba szerencsét próbálni. Ezután Ausztriába került, majd Angliába, ahol gyerekekre vigyázott, 2008-ban
pedig Új-Zélandra költözött, ami – ahogy õ mondja – gyerekkori álma és élete egyik legnagyobb kihívása volt. 18
ezer kilométerre került hazájától, Magyarországról.
– Érdekes volt az elsõ karácsonyunk Új-Zélandon, ami
ott a nyár közepére esik. A tengerparton grilleztünk a szeretet ünnepén. Teljesen más világ, mint az európai. Sok helyen lehet látni az utcán fehér, új-zélandi kiwiket és persze
maoriakat. A maorik Új-Zéland õslakos népe és sajátságos
kultúrát alakítottak ki. Mezítláb járnak a szupermarketekben, a bankban, az utcán. Nem töltik az idejüket az otthoni
tennivalókkal, inkább élvezik a szabadságot, sportolnak,
társaságba járnak, és a szabadban töltik a nap nagy részét.
Kedves, türelmes embereknek ismertem meg õket. Hamar,
ha nem is be-, de elfogadtak. Akik külföldön élnek, jól tudják, milyen nehéz igaz barátokat találni, ráadásul Új-Zéland
egy bevándorló ország, minden második ember valamilyen
más földrészrõl származik. Itt a házak fa szerkezetûek, emeletes épületekkel csak a belvárosokban lehet találkozni, és
szerencsére még mindig nagy arányban vannak ott beépítetlen területek, amelyek õrzik a természet szépségét és
emberi kéz által érintetlenek.

NEHÉZ MEGSZOKNIA AZ IDÕELTOLÓDÁST
Az elefánt így köszönte meg, hogy tejet kapott Edinától
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Edina párjával jelenleg Ausztráliában, Queensland államban, Brisbane-ben él, ahol egy ausztrál cégnél dolgozik.

– Idén augusztusban megyünk haza Nyíregyházára, körülbelül 2 évente ezt mindig megtesszük. Az út nagyon hosszú.
Általában kétszer át kell szállnunk, egyszer Ázsiában, egyszer
pedig Európában. Az idõeltolódást ilyenkor nagyon nehéz
megszokni, hiszen Új-Zélandon 10, Ausztráliában pedig
8 órával elõrébb vagyunk, mint Magyarországon.
A világutazó azt mondja, a családjával mai napig tartja
a kapcsolatot, többükkel napi szinten beszél. Persze az
itteni híreket is követi, hiszen bár több ezer kilométerre él
tõlünk, még mindig érdekli, mi történik szülõvárosában,
Nyíregyházán.

2 HÓNAP ALATT 12 REPÜLÕÚT
– Az elmúlt évek alatt több, különbözõ országból
és földrészrõl származó emberrel ismerkedtünk meg.
Nagyon szeretek utazni. Össze se tudnám számolni,
hány repülõn ültem már életemben. Az eddigi rekord
2 hónap alatt 12 repülés. Jártam már többek között
Thaiföldön, New Yorkban, Miamiban, San Franciscóban, Las Vegasban, Los Angelesben, de tervben van
még Vietnám, Dél-Amerika, Dél-Afrika és Kanada is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. JÚNIUS 10.

HIRDETÉS

Dr. Magyar Dezsô Alapítvány (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Egyszeres könyvvitelt vezetô egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített beszámolójának mérlege 2015.
adatok E Ft-ban
Sorszám
a

Tétel megnevezése
b

Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév
helyesbítései
c
d
e

1. A. Befektetett eszközök
345
345
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 345
345
5. Forgóeszközök
223
210
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPÍR
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK
223
210
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
568
555
11. C. Saját tôke 12–16. sorok
568
555
12. I. INDULÓ TÔKE
324
324
13. II. TÔKEVÁLTOZÁS (EREDMÉNY)
244
231
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÔL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÔL)
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBÔL
17. D. Tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. SOR)
568
555

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Meghívó – Lakossági fórumra
Kutyafuttató épül a Széna téren
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Széna téren létesítendô kutyafuttató megvalósítása elôtt a helyi lakosok véleményének és javaslatainak megismerése érdekében lakossági fórumot tart 2016. június 13-án 17.00 órától.
A fórumon a Polgármesteri Hivatal szakemberei, valamint
a lakókörzet önkormányzati képviselôje, Andó Károly tájékoztatják a tervekrôl a lakosságot.
A lakossági fórum helyszíne: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, Nyíregyháza, Árok
utca 17. I. emelet 3-4. terem.
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AKTUÁLIS

ROTARY: KIÁLLÍTÁS ÉS ÚJ JÁTSZÓTÉR ORSZÁGOS ELITBEN
Takács Bence – az Eötvös gyakorlóiskola tanulója
– nem elsõ alkalommal bizonyította rátermettségét a
média és a kommunikáció területén.
Az elmúlt napokban diákrádiós és diákújságírói tevékenységéért vehetett át elismerést Budapesten, a 23. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Kulturális Alap és az EMMI
támogatásával megrendezett fesztiválon az ország legtehetségesebb fiatal médiásai kerültek reflektorfénybe,
akiket különbözõ területeken díjaztak. A Tehetségkutató
Diákmédia Pályázatra benyújtott írásával Bence különdíjas lett „Az év diákújságírója” kategóriában.

TEHETSÉGES DIÁKÚJSÁGÍRÓ

Több mint 200 gyermekrajz látható a Váci Mihály Kulturális Központ harmadik emeletén. A Rotary Club Nyíregyháza gyermeknap elõtt hirdette meg rajzpályázatát,
amelyre egészséges és fogyatékos iskolások is küldtek be
alkotásokat. A kiállított alkotásokra hétfõig szavazhatnak
a látogatók, a legtöbb voksot kapott rajzok készítõi különdíjat kapnak.
Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke elmondta: a rajzok készítõi jutalomként filmvetítésen vehettek
részt. 170 fogyatékkal élõ és 51 Earlyact-os gyermeket vittek moziba. A VMKK-ban megrendezett kiállításon a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola, a Ridens Szakképzõ Iskola, a
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, az Éltes Mátyás Általános Iskola és a Bem József Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye diákjainak rajzai láthatók. A tárlatot dr. Ulrich Attila alpolgármester nyitotta meg.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

VILÁGELNÖK ÉS JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Június 13-án, hétfõn Nyíregyházára látogat a Rotary
világelnöke. A világelnöki látogatás napján Nyíregyháza és a régió rotarystái a város szívében, a Szabadság téren elhelyezik az alapkövét egy országosan is
egyedülálló játékparknak, amit a nyíregyháziak büszkeségére, sérült és egészséges gyerekek egyaránt használhatnak majd, speciális és biztonságos játékokkal.
Az esemény megkoronázása a Cantemus koncertje
lesz, amelyre szeretettel várnak minden érdeklõdõt a
Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermébe.
A koncert június 13-án, hétfõn 19 órakor kezdõdik. A
990 forintos támogatói jegy vásárlásával befolyt összeget a Cantemus javára ajánlja fel a club. Jegyek elõvételben, de korlátozott számban kaphatók a Cantemus
irodájában, a Kodály Zoltán Általános Iskolában.

APÁCZAI-DÍJAT KAPOTT A NYÍREGYHÁZI TANÁR
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere és dr.
Palkovics László, oktatásért felelõs államtitkár kedden,
pedagógusnap alkalmából kiemelkedõ hatású oktatásinevelési, gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat adott
át a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Mezõ-Halász
Krisztinának, a Nyíregyháza Huszár-telepi Sója Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola igazgatójának.
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Cikkében a televíziózás aktuális helyzetét vette górcsõ alá, a közszolgálati és kereskedelmi csatornák értékrendjét összevetve. Nagy segítséget nyújtott a fiatal médiásnak, hogy a Nyíregyházi Televízióban riportot készíthetett Tarczy Gyula fõszerkesztõvel, így
megismerhette a helyi csatorna sajátosságait, értékõrzõ munkáját, melyet írásában is bemutatott.

Takács Bence (képünkön balról a második), „Az év
diákrádiósa” kategóriában dobogóra állhatott az országos rendezvényen, hiszen tematikus mûsorával harmadik helyezést ért el. Rádiósként a fiatalok szórakozási lehetõségeirõl és szokásairól készített körképet,
illetve az azokban rejlõ veszélyforrásokra hívta fel kortársai figyelmét. A nyíregyházi gimnazista ebben a tanévben sikeresen szerepelt az Oktatási Hivatal által koordinált Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
is. Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból benyújtott pályázati anyagával negyedik lett az elsõ fordulóban, a döntõbe jutva helyezést ért el, ezzel pedig
bekerült a legeredményesebb tanulók közé. Felkészítõ tanára: Nagy Angelika.

2016. JÚNIUS 10.

FIATALOK

TÁBOROK ÉS MELEG ÉTEL A NYÁRI SZÜNETBEN
Bár az általános iskolákban is még javában tart a tanítási idõszak, már nem kell
sokat aludni és beköszönt a várva várt vakáció, ezzel együtt pedig elstartolnak az
önkormányzati táborok, és nem marad el a szünidei gyermekétkeztetés sem.
A hagyományoknak megfelelõen, ebben az évben is várják a nyári napközis táborok,
valamint a Szigligeti Gyermeküdülõ a nyíregyházi általános iskolásokat. Bár ezekre a
jelentkezés már lezárult, Jászai Menyhért alpolgármestertõl megtudtuk, aki még szeretne valamelyiken részt venni, érdeklõdhet az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Mûködtetõ Központnál a lehetõségekrõl.

1000 GYEREK A BALATONNÁL
Idén 10 turnusban több mint 1000 gyermek táborozhat az önkormányzat tulajdonában
és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévõ Szigligeti Gyermeküdülõben. Az elsõ
csoport június 21-én indul a Balaton partjára, az utolsó pedig augusztus 24-én jön haza. A
turnusok során a fiatalok eljutnak Keszthelyre, Badacsonyba, Tihanyba, valamint meglátogatják a Sárvári Termálfürdõt is. A tájékoztatás során megtudtuk, ez önköltséges tábor,

Ez még egy téli kép, de nyáron is biztosítják az étkeztetést
erre közel 1400 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermek jogosult, közülük
870-en már jelezték igényüket. Erre 12 millió forintot – igény szerint további forrásokat –
biztosít az önkormányzat. Akik még szeretnék, jelezhetik igényüket a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Köznevelési Osztályánál. Bõvebben az alábbi tájékoztatóban.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyári
gyermekétkeztetésének igénybevételérôl
Pillanatkép a szigligeti tábor hajókirándulásáról
az általános iskolásoknak 31 000 Ft/fõ költségtérítést kell fizetni turnusonként. A táborozó
gyermekek negyede azonban 10 000 forint kedvezményben részesül. Õk azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, tartós beteg gyerekek, vagy akiknek
szülei három vagy több kiskorú gyermekrõl gondoskodnak és igényelték a támogatást.

ÚSZÓTÁBORTÓL A NYELVI TÁBORIG
A szigligeti táborok mellett idén sem maradhatnak el a klasszikus nyári napközis
táborok sem, amelyek hét helyszínen várják majd az iskolásokat. Jászai Menyhért alpolgármester kifejtette, ezek programja színes és sokrétû, a gyermekek részére változatos,

Az Aranyban az idén is lesz úszótábor
eseménydús tábori életet biztosít. A turnusok száma az egyes helyszíneken ugyan eltérõ, de összesen 1600-an jelentkeztek rájuk. Hozzátette, ezek a táborok ingyenesek,
csak az étkezésért kell fizetni, ami 2450 forint egy hétre. Lehetõség volt azonban arra is,
hogy a gyerekek több turnusban is részt vegyenek. A második turnustól nekik már 15
000 forintot kellett fizetni. Ezt 223-an vállalták.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALTA A FELADATOT
Az alpolgármester kifejtette, a nyári táboroztatás nem kötelezõ önkormányzati
feladat, Nyíregyházán azonban fontosnak tartják, hogy tartalmas elfoglaltságot biztosítsanak a fiataloknak, segítve ezzel is a szülõk mindennapjait, így idén a kétféle
táborra hozzávetõlegesen 40 millió forintot különítettek el.

MÉG LEHET JELENTKEZNI A NYÁRI ÉTKEZTETÉSRE IS
Jogszabályi változás, hogy a korábbiaktól eltérõen, 2016-tól már kötelezõ feladat a nyári
étkeztetés az önkormányzatok számára. Városunkban eddig is – míg nem volt kötelezõ –
mûködött az ellátás, amelyet az elmúlt két évben már a téli szünetben is biztosítottak. Idén
2016. JÚNIUS 10.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülôt/Törvényes
képviselôt, hogy a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülô, törvényes képviselô kérelmére
a déli meleg fôétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen
biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:
a) a bölcsôdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülô gyermekek számára a bölcsôdei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idôtartama alatt valamennyi
munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet idôtartamára esô valamennyi munkanapon keresztül (2016.
június 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig) étel elvitelével vehetô igénybe,
azok számára, akik az önkormányzat által kiküldött nyilatkozatot visszajuttatták vagy
a nyári szünet idôtartama alatt visszajuttatják a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályához.
Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján 11.00–13.00 óráig kerül sor az alábbiakban megjelölt kiosztópontokon:
– Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Fazekas János
tér 25.,
– Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.,
– Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22.,
– Huszárvár, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2.,
– Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephely, 4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.,
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Felsôsima, Hosszúháti u. 59.,
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Butyka, Bajcsy-Zs. E. u. 12.,
– Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petôfi Sándor Tagintézmény, 4405 Nyíregyháza, Alma u. 70.
Felhívom azonban a szülô/törvényes képviselô figyelmét, amennyiben nem kívánja az
ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat
mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen történô táborozása,
illetve egyéb okból történô akadályoztatása esetén az étkezést nem tudja igénybe venni,
azt szíveskedjen annak megkezdése elôtt 3 nappal a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A) felé jelezni.
Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehetô igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt
tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.
Nyíregyháza, 2016. június 07.
Dr. Krizsai Anita s. k.
osztályvezetô
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RENDEZVÉNYEK

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

GYERE KÖZELEBB!
Múlt héten pénteken az elõítéletek leküzdésérõl szólt a
nap a Szabadság és a Kossuth téren. Gyere közelebb! címmel a romák elfogadásáról, a társadalomba való beilleszkedésrõl folytattak beszélgetéseket szakértõkkel és sikeres roma fiatalokkal. Mindezek mellett flashmobbal és koncertekkel hívták fel a figyelmet arra, hogy mennyire káros
a diszkrimináció. A rendezvényen részt vett többek között az X-Faktor sikerembere, Oláh Gergõ, a Somnakaj
musical sztárjai, valamint a Parno Graszt együttes is.
A roma integrációs nappal a diszkrimináció és a rasszizmus ellen kívántak fellépni a szervezõk, mert szerintük
sokszor az elõítéletek nehezítik meg egymás elfogadását.
A rendezvényre ezért sikeres roma származású fiatalokat
hívtak meg, akik karrierjükrõl, származásukról meséltek.
– Fõleg az indulásnál jelentett nekem is problémát, hogy
roma vagyok, amikor a Zeneakadémiára kerültem, már nem.
Általános iskolában azonban voltak ebbõl gondjaim. Szóval úgy gondolom, hogy az indulásnál jelent ez inkább
nehézségeket, de az életben, ha az ember találkozik másokkal, akik mindig nyújtják a segítõ kezeket és belekapaszkodik, akkor sikerülhet bármi – mondta Farkas András,

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Nyíregyházán, a Hõsök terén közös megemlékezést tartott
Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal. Az 1920. június 4-ei trianoni békeszerzõdés 96. évfordulóján a történelmi tragédiára
emlékeztek.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen Kozma Péter, megyei kormánymegbízott köszöntõje után a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulói léptek közönség elé, majd Seszták Oszkár,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A megemlékezést gondolataival dr.
Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere zárta.
– Soha az emberiség történelmében nem történt még
olyan lépés, amely figyelmen kívül hagyta a józan ész
megfontolásait, úgy bánt el egy nemzettel, mint ahogy
1920-ban ezt velünk tették – mondta dr. Ulrich Attila.
A megemlékezés a történelmi egyházak közös imájával zárult, majd Nyíregyháza önkormányzata, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Hõsök terén lévõ
Trianon emléktáblánál közös koszorút helyezett el.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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aki Ajakon született és most a Zeneakadémia hallgatója.
Az operaénekesnek tanuló Farkas András mellett több sikeres roma zenészt is meghívtak az eseményre a szervezõk. A Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren pedig
érzékenyítõ foglalkozásokat tartottak általános és középiskolás gyerekeknek.
– Nagyon fontos a másság elfogadása. A másság nem rossz
dolog, sokkal inkább érték, és nagyon hiszünk abban, hogy
különbözõ emberek, hiszen mindenki különbözõ, együtt fantasztikus dolgokat tudnak alkotni, mint például ez a mai program, s a flashmob, ahol roma és nem roma gyerekek táncoltak együtt roma zenére és nem roma zenére – tette hozzá a
rendezvény fõszervezõje, Kézy Béla.
Az este pódiumbeszélgetésekkel telt, majd a Somnakaj
musical sztárjai és a Parno Graszt adtak koncertet.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

2016. JÚNIUS 10.

HIRDETÉS

MEGÉRKEZETT NYÍREGYHÁZÁRA A CAFE
FREI GELATO NATURALE FAGYLALT,
A 4 FOR DANCE AJÁNLÁSÁVAL!
A Gelato Naturale egyedülálló, különleges, 12-féle ízû fagylalttal várja az izgalmas, hûvös ízek kedvelõit.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Indiai mangó gyömbéres maracujával,
algériai narancs karamella,
Costa rica-i kókusz macchiato,
perzsa laktózmentes sós pisztácia,
szicíliai citrom héjával és bazsalikommal,
libanoni kardamomos meggy,
burgundiai vadeper,
japán yuzu feketeribizlivel,
brazil csokoládé beduin kávéval,
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– ecuadori csokoládé belga szerzetes
sörrel,
– ghánai csokoládé,
– madagaszkári vanília.
Nem egyszerûen csak citromos, vaníliás vagy csokoládés a fagylalt, 4-5-féle
ízkombinációt tartalmaz, melyek nemcsak
az Európában megszokott ízek, hanem az
arab, dél-amerikai, ázsiai fagylaltkultúra
legsikeresebb kombinációi.
A 4 for Dance együttes már megkóstolta, kóstolja meg Ön is Nyíregyházán, a Vela
Bisztró bejáratánál, a Bethlen Gábor utca
2. szám alatt, a Cafe Frei Gelato Naturale
fagylaltot!
(x)
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SZÍNHÁZ

ISMÉT MÁZS AZ ANCONAIBAN
A Nyíregyházán született Mészáros Árpád Zsolt az
Operettszínház egyik vezetõ színészeként két hónapon
belül két új darabban debütált, s lesz bõven dolga nyáron
is. Ám az Anconai szerelmesek régi stábjával szeretnék
elkápráztatni júliusban két hétvégén a rajongókat Nyíregyházán, a szabadtéri színpadon az elsõ, illetve a második résszel. MÁZS azt mondja: mindig szívesen jön „haza”,
s a kollégákkal együtt szeretnék fergeteges esték részeseivé tenni a jelenlévõket.
– A napokban mutattuk be a Pedro Almodóvar filmje nyomán készült Nõk az idegösszeomlás szélén címû musicalt,
õrületes sikerrel – mondta el Mészáros Árpád Zsolt lapunknak. – Nehéz próbafolyamaton vagyunk túl, de sikerült egy
olyan produkciót létrehoznunk, amivel történelmet csináltunk a zenés színházak palettáján. A történetet én mesélem
el, tartom a kapcsolatot a közönséggel, miközben taxisofõrként is szerepelek. Örülök, hogy filmes karrierem is beindulni látszik. Nemrég kezdték el vetíteni a mozik a Tiszta szívvel címû filmet, amiben egy olyan maffiózót alakítok, akit
nagy erõkkel keresnek mindvégig, s amikor megtalálnak,
akkor az ugyancsak a nyíregyházi színházból indult Thuróczy
Szabolcs karaktere fejbe lõ. Õ a fõszereplõje a filmnek, s az
õ ajánlására kerültem a produkcióba, amit ezúton is köszönök neki. Az Aranyélet címû HBO-sorozat elsõ szériáját nagyon szerette a közönség, ezért forgatjuk most le az újabb
hat részt. Ebben is gengsztert játszom, egy ukrán összekötõt, aki dohánycsempészettel foglalkozik.
Tudjuk róla, rengeteget „játszik”. Anyaszínházában a
Sybill címû operettben a kormányzót alakítja. Ebben egy
hetvenéves embert kelt életre, az Oszvald Marika által
alakított Olga szerelmét. Másfél óra alatt készítik el Árpád
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sminkjét ehhez. Több kolléga úgy jött oda hozzá a premier után, hogy hosszú operettes karrier áll elõtte. A Marie
Antoinette élete által ihletett musicalben is szerepet kapott ebben az évadban. Ez utóbbiban a nagy francia forradalom idején „fejetlenné vált” XVI. Lajost alakította, mint
magam is tanúsíthatom, hatalmas sikerrel.

KIMERÍTHETETLEN...
A szegedi Dóm téren készülnek bemutatni augusztus 12-én az Ének az
esõben címû darabot operettszínházbeli kollégáival. Augusztus végén láthatják az érdeklõdõk a Nemzeti Lovas Színház Gladiátor címû gigaprodukciójában Mórahalmon. Ennek a
premierje több ezer nézõ elõtt mintegy száz ló, elefánt közremûködésével zajlott a Papp László Sportarénában. Nagy vágya, hogy ezt egyszer városunkban is bemutathassák. Többek között Papadimitriu
Athina, Wolf Kati, Pintér
Tibor és Sasvári Sándor
a „játszótársai”. Ebben
is mesélõ, aki nagy magasságokban énekel,
miközben lovagol.
Mindig is vonzották
azok a szerepek, amik
fizikailag is próbára teszik a tûrõképességét. S

mivel úgy tûnik, az õ energiái szinte kimeríthetetlenek,
olykor a Nõi furcsa pár címû Neil Simon darabban lép
színre a Veres 1 Színházban. Egykor a nyíregyházi színházban együtt dolgoztak Venyige Sándorral, a teátrum
igazgatójával.

SAN FRANCISCÓ-I TURNÉ IS VÁR RÁ
– Nagyon sikeres évad áll mögöttem. Picit fáradt vagyok, mert rengeteg munkám akadt, de ez így van rendben. A következõ évadra van egy megkeresésem az egyik
hatalmas produkciótól rendezésre. Mindig vágytam arra,
hogy a színházat egy másik szemszögbõl is láthassam. Errõl
még nem beszélhetek, de a retró szerelmesei nagyon fogják kedvelni. Pesten a Millenáris Parkban lesz a premierje. Az Utazás címû musical bemutatójára készülünk az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Ebben
lóval fogok bejönni az Operettszínház színpadára... Egy
San Franciscó-i turné is vár rám, aminek nem lesz könnyû
megtalálni a helyét a sok elfoglaltságom miatt.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

MECCSEKKEL NYIT A SZABADTÉRI
Idén a focirajongóknak is kedvez a Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad! A színházi programot megelõzõen – a felfokozott várakozásokat kielégítve – a
magyar válogatott csoportmeccseit (egyelõre...) és a
döntõt láthatják. Az élményt egy 18 négyzetméteres
LED-fal garantálja a 844 férõhelyes nézõtéren, június 14-én, 18-án és 22-én 18 órától, valamint július
10-én 21 órától – büfével, sörcsappal, ingyenesen.
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UTAZÁS

NAPFÉNY, TENGER, BOLDOGSÁG...

„ÓZOONOS” RECEPT
Szoboszlai Gyula módra

CSIRKE CÉZÁR
Hozzávalók 4 személyre: 8-8 db koktélparadicsom
(sárga, piros), 2 egész pritaminpaprika, 1 kis csomag
tölgyfalevél saláta, 1 csomag cézár saláta, 1 db kígyóuborka, só, bors ízlés szerint, 60 dkg csirkemellfilé,
kevés olívaolaj.

Június elsejével hivatalosan is kezdetét vette a nyár.
Noha az idõjárás olykor még a szeszélyes oldalát mutatja, hamarosan kicsengetnek a tanév utolsó tanítási órájáról, a kirakatokban bikinik tucatjai kínálják magukat és a
szabadságolások is megkezdõdnek. Mindezekkel pedig
együtt jár a napfény, tenger, boldogság. De hová is?
Fehér homok és tiszta tengerpartok, forgalmas városközpontok és lenyûgözõ öblök. A Nyírség Utazási Iroda
tájékoztatása szerint idén Bulgária az egyik legnépszerûbb
úti cél, de feltörekvõ desztinációként jelenik meg Spanyolország is.

NEM TÛNTEK EL A TURISZTIKAI TÉRKÉPRÕL
– Spanyolország eddig is kedvelt volt, de tény, hogy a
magasabb árkategóriájú országok közé tartozott. Mára
azonban egyre inkább igazodnak áraikkal a turisták pénztárcájához. Az idei prímet a bolgár tengerpart viszi el, fõleg azért, mert Debrecenbõl is közvetlen repülõjáratokat
indítanak oda. Szinte már alig vannak szabad helyek.
Mindezek mellett persze Görögország, Horvátország és
Olaszország is tartja korábbi pozícióját, ide azonban inkább autóbusszal és autóval utaznak a turisták – tudtuk
meg.
Asztalosné Éva, az utazási iroda ügyvezetõje elmondta, bár a jelenlegi világpolitikai helyzet miatt a törökor-

szági, tunéziai és egyiptomi utakkal kapcsolatban ugyan
tapasztalható visszaesés, de nem álltak le a kiutazások.
– Sokan arra számítanak, hogy a politikai helyzet miatt
ezekbe az országokba a last minute akciókkal az utak
nagyon olcsón foglalhatók lesznek, de nem így van. Az
utazási irodák kevesebb turnust indítanak, de azokat telt
házzal, változatlan áron. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján elmondható, egyre kevesebb a last minute. Ezek ugyanis nem lesznek annyira kedvezõek, mint egy decemberben-januárban elõre lefoglalt utazás ára.

MÁR A KÖVETKEZÕ ÉVRE IS FOGLALNAK

Elkészítés: A megmosott salátaleveleket összekeverjük a felezett paradicsommal, a szeletelt uborkával és a
csíkozott pritaminpaprikával kevés olívaolaj hozzáadásával, majd megszórjuk az egészben sütött, szeletelt csirkemellel. Só, bors ízlés szerint, kevés lilahagyma adható még hozzá.
Jó étvágyat!

CSIRKENYÁRS-VARIÁCIÓK
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg csirkemell, pritaminpaprika (piros, zöld), 1 fej vöröshagyma, 1 fej lilahagyma,
16 db apró csiperkegomba, só, bors, olívaolaj.

A tájékoztatás során megtudtuk, bár még a turistaszezon el sem indult, sokan már a szilveszteri utak felõl is
érdeklõdnek, és olyanok is vannak, akik a 2017. évi kiemelt programokra foglalnak elõ.

AMERIKÁBÓL IS JÖNNEK CSOPORTOK
– Hozzánk, a megyébe és Nyíregyházára is egyre több
turista érkezik. Irodánk nemcsak ki-, hanem beutaztat is. A
közeljövõben például Budapestrõl, Gyõrbõl és Amerikából
érkeznek Nyíregyházára csoportok, akik itt alszanak majd
a városban, megnézik a megyét, és betekintenek a tanyasi
világba. Szerencsére egyre több turista kíváncsi keleti régiónkra – tette hozzá.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Elkészítés: A csirkemellet, a pritaminpaprikákat felkockázzuk 3x3 centiméteres kockákra. A lilahagymát,
vöröshagymát cikkekre vágjuk. A felkockázott csirkemellet sózzuk, borsozzuk, kevés olívaolajjal 1 órát pihentetjük a hûtõben. Az elõkészített nyersanyagokat
váltakozva grillnyársra húzzuk, majd faszén fölött grillrácson 15 perc alatt készre sütjük.
Jó étvágyat!

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

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 2016. június 17.
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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SPORT

JÚNIUS

SZERDA-CSÜTÖRTÖK

1-2

JÚNIUS

PÉNTEK–VASÁRNAP

3–5

EDZÕTÁBOR

EURÓPA-LIGA

A szabolcsi megyeszékhelyen edzõtáboroztak az olimpiára készülõ sportlövõk. – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták a meghívásunkat.
A klub gyerekei már nagyon várták a
válogatottak érkezését, hiszen sokat lehet tõlük tanulni, mi pedig igyekeztünk
minden feltételt megteremteni ahhoz,
hogy segítsük a versenyzõk felkészülését – mondta Veres Andrea, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület elnöke. A nyíregyházi klubnál több tehetséges versenyzõ is van, számukra nagy
lökést adhat a válogatottakkal való találkozás.

Nyíregyházán rendezték a nõi röplabda Európa-liga csoportmérkõzéseit.
Az új Continental Arénában a magyar
válogatott az elsõ találkozón 3–0-ra
kikapott Szlovéniától, majd 3–1-re
Görögországtól is. Az utolsó meccsen
Romániával szemben is alul maradtak
a mieink, így a negyedik helyen zárták
a küzdelmet. A magyar nemzeti csapatban több olyan játékos is szerepelt,
akik jövõre a Fatum-Nyíregyházát erõsítik, Szakmáry Gréta pedig itt nevelkedett. A gyõztes Szlovénia lett. A három nap alatt közel hatezer nézõ volt
kíváncsi a találkozókra.

BAJNOKCSAPAT!

Megnyerte a bajnokságot, és jövõre az
NB II-ben indulhat a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgócsapat bajnokavatóját a
Hatvan elleni mérkõzés után tartották.

JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK

2

JÚNIUS

PÉNTEK

3

BÉKEFUTÁS

KITÜNTETÉS

Nyíregyháza belvárosában, a Kossuth téren fogadták a Békefutás résztvevõit. A csapat Románia felõl érkezett
Magyarországra, s a szabolcsi megyeszékhelyen tartottak egy kis pihenõt. A
csoporthoz nyíregyháziak is csatlakoztak. A Peace Run a világ legnagyobb
váltófutása. A több mint két évtizedes
múltra tekintõ rendezvényt olyan neves személyiségek támogatták, mint II.
János Pál pápa, Nelson Mandela, Muhammad Ali és Teréz anya.

Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl „Kiváló tehetséggondozó” díjat vehetett át Moravszki Gyuláné testnevelõ tanár, a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános Iskola pedagógusa. Az elismerés az eddigi leány röplabda sportágban kifejtett tehetséggondozó tevékenységét ismeri el. A
díj ünnepélyes átadására a Magyar
Nemzeti Múzeumban, az Országos Tehetséggála „Bonis Bona – A Nemzet
Tehetségeiért” gálán került sor.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Június 12., vasárnap 18.00 Labdarúgó Megyei Magyar
Kupa döntõjének közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Az eseményen a brazil világbajnok, Edú
is részt vett.
– Nagyon boldog vagyok, hogy részese
lehetek az ünnepnek. Remélem, rövidesen
a csapat kivívja az elsõ osztályba kerülést
– mondta Edú, aki Pelé csapattársaként
1970-ben nyerte meg a VB-t.
– Köszönettel tartozunk a játékosoknak,
hogy kitartottak mellettünk a legnehezebb
idõszakban is. Köszönöm valamennyi labdarúgónak, a stábnak, a klub dolgozóinak, hogy
mindent megtettek azért, hogy elérjük a célunkat – mondta Brekk János tulajdonos.
Révész Bálint, a Spartacus elnöke már
elõre tekintett. – Nagyon büszke vagyok a
csapatra! Mindent megtettek a játékosok,
és feljutottunk az NB II-be. Mostantól az
NB I a cél – mondta Révész Bálint.

Hogy a cél teljesüljön, a város is segít. –
Gratulálok a csapatnak! A város együttmûködési szerzõdést kötött a Szparival. A következõ feladat, hogy az elsõ osztályba kell
feljutni, ehhez a város a szükséges támogatást megadja, de szükség lesz a szurkolók további buzdítására is – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. Mátyus János vezetõedzõ megköszönte a közös munkát.
– Büszke vagyok arra, hogy ezekkel a
játékosokkal egy ilyen klubnál dolgozhattam. Egy éve tragikus hangulatban váltunk el a szezon végén, de akkor meghatároztuk az új célt. Ezt most teljesítettük,
azaz bajnokok lettünk. Most itt az újabb
feladat, és nem változott a célkitûzés: ismét feljebb kell lépnünk – mondta Mátyus
János.
A csapat június 23-án kezdi a felkészülést, az elsõ bajnoki találkozót július 30-án
rendezik az NB II-ben.

JEGYZET

NEM LÉGIÓSOK, NYÍREGYHÁZIAK!
„Apa! Berohantam a pályára, de mire
odaértem, mindent leszedtek a szurkolók Öcsirõl meg Zoranról. Nem tudod
elkérni Ovszijenko hajpántját? Nekem az
is jó lesz!” – panaszkodott az egyik kislány édesapjának a Szpari bajnokavatóján. Sokan szerettek volna valamilyen
ereklyét, volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Néhányan boldogan emelték
magasba a megszerzett futballcipõt, vagy
szorongatták a sportszárat. Ünnepnap
volt. A Nyíregyháza Spartacus azok után,
hogy egy éve kizárták az élvonalból és a
harmadosztályig számûzték, bajnok lett,
és feljutott az NB II-be.
Mégsem volt felhõtlen az öröm. Hét
külföldi játékostól – akik közül kettõ már
magyar állampolgár – el kellett köszönnie a klubnak a szabályváltozások miatt.
Olyan játékosoktól, akik igazi PROFIK
voltak, nagybetûvel. Nemcsak a pályán
viselkedtek ennek megfelelõen, hanem
az életben is. Ha arról volt szó, hogy
Ovszijenko Volodimir személyesen köszöntse fel az egyik iskolás kisfiút, azt is
megtette, élete egyik legboldogabb
szülinapját szerezve ezzel a fiatal drukkernek, aki a meghatódottságtól elsírta
magát. Zoran Kostic az elmúlt évek legjobb futballistája volt, aki Nyíregyházán
játszott, nem volt olyan meccs, amikor
ne skandálták volna a nézõk a nevét. Luis
Ramos, Mohamadou Abdouraman, Savo
Rakovic és Harsányi Zoltán is a kedvencek közé tartozott, Igor Zofcák pedig
azok után, hogy egy éve a Slovannal még
BL meccset játszott, az NB III-at is vállalta. Példaképek voltak, a lányom például

Luis Ramos is nagy kedvenc volt
egy Abdou-tól kapott mezzel ment iskolába...
A szövetség így szeretné elérni, hogy
több magyar, több fiatal kerüljön a csapatokba. A cél nemes, csak az eszköz
nem az. Ne azért kerüljön csapatba egyegy magyar játékos, mert a légiósokat
kizárjuk, hanem azért, mert jobb mint a
külföldi. A futballunk nem ettõl lép majd
elõre, és miközben arról beszélünk, hogy
a nézõk eltûntek a lelátóról, még a maradék jó játékosokat is elüldözzük.
Érdekes, ez máshol másképp megy. Az
Interben legutóbb egy olasz sem játszott,
az Arsenalban meg már angolt alig találni. A szövetség mégsem arra ösztönzi a
klubot, hogy váljon meg Öziltõl, Cechtõl vagy Mertesackertõl. Ezek az angolok biztos nem értenek a focihoz...
Luis Ramos azt írta a pólójára a bajnokavatón: „Örökre veletek maradok!”
Így lesz, mert számunkra õk nem légiósok, hanem nyíregyháziak.
(Szerzõ: Dankó László)
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
FARAGÓ-KIÁLLÍTÁS. Faragó Miklós várja az érdeklõdõket elsõ nyíregyházi vernisszázsára június 10-én 17.00 órától a Hotel Centrál konferenciatermébe. A kiállítást megnyitja: Felbermann Endre. Közremûködik: Ilyés Szabó Anna énekmesemondó. Láthatók és kaphatók lesznek a legújabb alkotásai: olajfestmények, grafikák, kézzel festett porcelán csillagjegy plakettek; illetve bemutatja mûvészeti albumát, melybõl egy személyre szólóan dedikált példányt kisorsolnak a
vásárló közönség között.
KONCERT. Rácz Gergõ „Ha lehunyod a szemed” címmel ad élõzenekaros koncertet június 10-én 19.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központ színháztermében. Közremûködik a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola Glória Gyermekkórusa. Jegyek a helyszínen elõvételben már
kaphatóak.

TABLÓSZÉPSÉGVERSENY

SZURKOLÓI KLUB
Nyíregyházán, a Keskeny utca 16. alatt nyit szurkolói klubot június 10-étõl az Új Nemzedék Központ,
ahol a fiatalok biztathatják a magyar futballválogatottat az Európa-bajnokság alatt. Az ingyenes mérkõzésvetítéseken túl Teqball-, Xbox- és csocsóbajnokságokkal várja a fiatal focirajongókat az ÚNK. A versenyeken fesztiválbelépõket, az Eb hivatalos labdáját és a
magyar válogatott mezeit is megnyerhetik a fiatal drukkerek.
FELVÉTELI. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola felvételi meghallgatásra várja az érdeklõdõket június 15én 14.00–18.00 óra között. Bõvebben: www.vikarzeneiskola.hu.
SOLTÉSZ-EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Június 16-án 17.00 órától
Soltész Albert festõmûvész születésének 90. évfordulója alkalmából nyílik emlékkiállítás a Nyíregyházi Városi Galériában, amely július 16-áig várja a látogatókat. Információ: 42/
408-720.
III. MAGYAR KARD NAPJA június 18-án 16.00 órától a
Jósa András Múzeumban. 1956–2016 Emlékezzünk a hõsökre! Az idei Magyar Kard Napján a Jósa András Múzeum a
forradalmat bemutató kiállítással, a Simonyi óbester Magyar
Szablyavívó Iskola bemutatóval tiszteleg az ’56-os hõsök
emléke elõtt. Részletes program: www.nyiregyhaza.hu.

Idén a 8. alkalommal rendezte meg a Korzó Bevásárlóközpont a Tablószépségversenyt. A Korzó díját a
Mûvészeti Szakközépiskola 13.ZM osztálya nyerte el.
Aquarius Élményfürdõ belépõjegyet kapott a Kossuth
gimnázium 8/12 egész osztálya. A színház pedig egy
elõadásra az Eötvös 12/B osztályát látja vendégül. A
Facebook-szavazáson a legtöbb voksot a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 12/B osztálya kapta.
KÉZMÛVES DÉLELÕTTÖT tartanak június 11-én 10.00
órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban, ahol különbözõ hobbimûvész technikákkal ismertetik meg a helyszínre látogatókat. A belépés díjtalan!
XX. SZÁZADI GYERMEKPORTRÉK címû kiállítás a Kállay
Gyûjteményben. Megtekinthetõ: június 11-éig. Gyermekeknek ingyenes a belépés.
KATYN-KIÁLLÍTÁS. Június 11-éig várja az érdeklõdõket a
Katyn – Tömeggyilkosság, politika, erkölcs címû tablókiállítás a VMKK emeleti galériájában, naponta 9.00–19.00 óra
között. A belépés díjtalan!
MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai: június 11-én 16.00: Makacska kakaska. 12-én 10.00: Tündér tanonc. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
„ TAVASZI ZAMATOK” címmel Tálosné Violányi Mimi kortárs amatõr festõ kiállítása tekinthetõ meg a Váci Mihály Kulturális Központ 2. emeletén, június 14-éig, naponta 9.00–
19.00 óra között.
GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN. A Nefelejcs Egyesület a
Nemzeti Együttmûködési Alap „Szakmai program” támogatásával 10 alkalomra szóló rendezvénysorozatot indított, május 30. és szeptember 6. között, Gyógyítsunk másképpen címmel. Június 14-én 10.00: Táplálékkiegészítés gyógyszerszedés mellett. Elõadó: dr. Csegény Júlia gyógyszerész. Helyszín: DE Egészségügyi Kar, Sóstói út 2. A ép. alagsor 2. terem. A részvétel ingyenes.
2016. JÚNIUS 10.

HOLOKAUSZT MEGEMLÉKEZÉS. Nyíregyháza MJV Önkormányzata, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség és az Eötvös
Károly Magyar–Izraeli Baráti Kör várja az érdeklõdõket június 19-én 9.30-tól a Holokauszt Nyíregyházi Áldozatainak
emlékére tartandó koszorúzással egybekötött megemlékezésére. Helyszín: Holokauszt emlékmû (Kossuth utcai torony-

KÖNYVHÉT AJÁNLÓ
1929. május 12. Ez az elsõ Magyar Könyv Hete megnyitójának napja. Supka Géza, a kor jeles mûvelõdéstörténésze, író, újságíró javaslatára két évvel korábban született a döntés a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése közgyûlésén. Meglepõ
vagy sem, az „olvasók megfogyatkozott száma, a
könyvkiadás válsága” indokolta – akkor is – a jeles
eseményt. A közel kilenc évtized alatt mit sem változott a cél: az olvasás népszerûsítése. Finn-, Spanyolés Olaszország után így lett ez szerte a magyar hazában is a nyárelõ hagyományos rendezvénye. Kivonulnak az írók, költõk, kiadók és persze az olvasók, sõt
irodalmi, zenei, esetleg képzõmûvészeti események
is kapcsolódnak a könyvünnephez. Nagy találkozások tanúi lehetnek, ha a hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi Kossuth térre, illetve a Móricz Zsigmond
könyvtár elõtti térre. Szép szavak és muzsika köszönti
a könyv barátait pénteken délután 3 órától, majd szombaton délelõtt 10-tõl, egészen napestig.
A csütörtöki nyíregyházi megnyitót köszöntõ íróvendég, Darvasi László ínycsiklandó gondolatokkal
üzent lapzárta elõtt a Napló olvasóinak: „Könyvhét
lesz, a könyvek ünnepe, meg az írók fölvonulása, én
mégis az olvasóról szólnék néhány szót. A jó olvasó
biztosan teremtõ. Éppúgy rendez, mint egy teátrumi
dirigens, öltöztet, akár a jelmeztervezõ, de gyilkol, akár
a legridegebb szívû hóhér. Az olvasó tartja a könyvet,
már a vége felé jár, számolja, hány oldal van még
hátra. Még ötven oldal, még harminc, és megtud mindent. Még tíz oldalacska. S aztán vége, kialszik az
utolsó mondat fénye is, hanem aztán jön az élet egyik
legszebb eseménye, tíz percig tûnõdni a behajtott
könyv fölött.”
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. június 14., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon,
munkaidõben.
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. június 14., 17.30 óra.
Helyszín: Svájci Lak (Sóstógyógyfürdõ,
Sóstói út 75.).
Petneházy Attila (1. sz. vk. országgyûlési
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. június 16., 15.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
ház mögött). Koszorúzási szándékát a szervezet nevével és
képviselõjének megjelölésével az info@vacimuv.hu e-mail
címen jelezni szíveskedjen június 17-én 12.00 óráig.
„RESTAURÁTOROK MÛHELYTITKAI” címmel idõszaki
kiállítás nyílt a Jósa András Múzeumban, mely a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem tárgyrestaurátor hallgatóinak diplomamunkáiból válogat. Megtekinthetõ: június 22-éig.
BORBÁNYAI KÉZMÛVES TÁBOR. A VMKK Borbányai
Mûvelõdési Háza a nyári szünidõben 5 napos, napközis jellegû kézmûves tábort hirdet 5–12 éves gyermekek számára.
1. turnus június 27–július 1. Jelentkezési határidõ: június 22.
Információ: 42/491-295, 20/350-9186, valamint www.vacimuv.hu.
„ÉLJ A MÁNAK” SPORTNAP az Omnis Alapítvány rendezésében, fogyatékkal élõk részére, Nyíregyháza-Nyírszõlõsön június 24-én.

SZOMBATON NYIT A TÓFÜRDÕ
A héten tapasztalható napsütéses idõjárásnak köszönhetõen már 22 fokos a sóstói Tófürdõ vize, így
minden körülmény adott a nyitáshoz. Az üzemeltetõ
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. az elõkészítõmunkákat már
korábban elvégezte, a karbantartási és parkfenntartási munkák befejezõdtek. A tó vize kiváló, s a vízutánpótlásnak köszönhetõen a vízszintje is ideális.
A szombati nyitónap igazi meglepetéseket tartogat,
hiszen egy látványos sárkányhajóverseny is megrendezésre kerül, illetve bármelyik vendég szabadon kipróbálhatja a Sóstón elsõ alkalommal felállított élõ
csocsót is, amely minden részletében megegyezik az
asztali változattal, kivéve a méretét, hiszen ezt élõ
emberekre szabták. A fürdõ a nyári szezon végéig
mindennap 9.00-tõl 20.00 óráig tart nyitva, ahol a korábban megnövelt homokos plázs, a mobil napozóstég, 2000 négyzetméteres parkosított terület, gyógyvizes, valamint gyermekmedence, strandröplabdapálya és vízi csúszda szolgálja az idelátogatók szórakozását és kényelmét. A tavalyi évben megújult játszótér továbbra is a legkisebbeket várja.
További jó hír az Aquarius Élmény- és Parkfürdõben, hogy 2016. június 17-én, pénteken újra elindul
az éjszakai fürdõzés, ahol a nyári szezon végéig minden szerdán és pénteken a már megszokott 21 órától
hajnal 2 óráig várják az éjszaka szerelmeseit, üdítõ
ritmusok és jéghideg koktélok társaságában. Bejárat
továbbra is a Hotel Barbizon felõl.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NAGY IMRE NYÍREGYHÁZI EMLÉKJELEI
A mártír miniszterelnök születésének 120. és halálának 58. évfordulója alkalmából megemlékezést tartanak városunkban is.
Megkoszorúzzák azt a dombormûvet is, amely a Nagy Imrérõl
elnevezett téren található.
A Nagy Imre Társaság Megyei
Szervezete 1993-ban alakult. A
forradalom 40. évfordulója alkalmából teret neveztek el róla és
egy egyszerû emléktábla leleplezésével is tisztelegtek az emléke
elõtt. Ennek felirata rögzítette azt a
tényt, hogy Nagy Imre az Ideiglenes
Nemzetgyûlés megszûnte után, 1945ben Szabolcs megye listáján lett a Magyar Kommunista Párt nemzetgyûlési képviselõje. Ezt a sírkõjellegû gránittáblát 2001.
október 22-én a fáklyás körmenet során még utoljára
megkoszorúzták, majd néhány nap múlva leszedték a
falról. A helye nem sokáig maradt üresen, mert november 2-án már a miniszterelnökhöz méltó bronz dombormûvet (képünkön) lepleztek le. Balogh Géza szobrászmûvész Erich Lessing egyik 1956 nyarán készült
fotóját vette alapul a mû elkészítéséhez. A mûvészeti
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zsûri szerint „a portré erénye, hogy a
tragikus sorsú államférfit derûs, kedélyes, barátságos emberként idézi
meg”.
Egy újabb emlékjel a Korona
Szálló falán található. E tábla elhelyezését is a Nagy Imre Társaság Megyei Szervezete kezdeményezte 2003-ban. A szálló nagyterme volt ugyanis az a hely, ahol
1945. március 11-én földmûvelésügyi miniszterként meghirdette a radikális és demokratikus
földreform részleteit. Sipos József
történész, a Nagy Imre Ház kutatási igazgatója avatóbeszédében elmondta, hogy
hatszáznál több szabolcs-szatmári munkás, paraszt és értelmiségi gyûlt össze azon
a történelmi jelentõségû napon, amikor a földreformmal kapcsolatos törvénytervezetet ismertette. A
javaslatból azonban sürgõsségi eljárással kormányrendelet született, így lett Nagy Imrébõl „földosztó miniszter”. 1945. március 27-én a megyebeli Tiszanagyfaluban meg is történt az elsõ földosztás.
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