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Vegyszeres növényvédelem
Május elsõ hetében permetezik a város turisztikailag, sport- és kulturális szem-

pontból kiemelt területeit: Bujtosi városliget, Örökösföld, Robinson domb, erdei
sétálóutak, Csaló köz, Sóstófürdõ füves, ligetes területei, és a tópartok. A kombinált
vegyszeres védekezés a növényvédelem mellett riasztja és gyéríti a szúró-csípõ ro-
varokat, valamint rovarkártevõket (atkafélék, szúnyog, pattanóbogár, szívó-rágó
kártevõk stb.). A növényvédelmi ütemterv szerint elkezdõdtek a megelõzõ növény-
védelmi permetezések is a városban. A munkavégzés idõpontjai: május 1–20. kö-
zött platánok, vadgesztenyék, május 8–12. között borókafélék, vöröslevelûek. A
permetezéseket a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából a Tréner Kft. végzi az éjsza-
kai órákban (23–05 óra között), így a munkálatok nem zavarják a kirándulókat és a
sportolókat, ugyanakkor a méhekre sem veszélyesek. Az alkalmazott növényvédõ
szerek emberre és melegvérû állatokra nem ártalmasak, ennek ellenére az érintett
zöldterületeken a legeltetést és a takarmánygyûjtést nem javasolják.

PAKTUM .
A valamilyen okból a
munkaerõpiacról
kiszorult vagy még oda
vissza nem találó
célcsoportot szeretnék
képezni.

4 FIATALOK

KIVÁLÓ TANULÓK.
48 végzõs, országos
versenyeken sikeres
tanulót köszöntöttek
a Nyíregyházi
Szakképzési Cent-
rumban. ÉVFORDULÓ DANDOS-DRÁMA
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MEGKEZDÕDÖTT AZ ÚJ NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE SÓSTÓN
A munkaterület átadásával elindult a sóstói négycsilla-

gos szálloda építése. A wellness-konferencia hotel a Mo-
dern Városok Program keretében 4 milliárd forintból ké-
szül el, s várhatóan 2018 júniusában adják át.

2015 novemberében, az Orbán Viktor miniszterelnök
és dr. Kovács Ferenc polgármester által aláírt együttmû-
ködés, a Modern Városok Program keretében az egyik meg-
valósításra váró pont volt egy jelentõs méretû, négycsilla-
gos szálloda megépítése, melyet aztán kormányhatározat-
ban erõsítettek meg. Az azóta eltelt idõszakban megtör-
téntek a sokszor a konkrét munkavégzéstõl akár hosszabb
elõkészületek, a tervezés, a közbeszerzések.

122 standard és superior szoba, illetve lakosztály, kö-
zel 150 fõs étterem terasszal, látványbár, három korosz-
tálynak is alkalmas játszótér, mélygarázs – csak néhány
azon dolgok közül, melyek várják majd a Sóstón épülõ új,
négycsillagos szállodába érkezõ vendégeket. De saját
fitnesz- és wellnessrészlegben is felfrissülhetnek a kikap-
csolódásra vágyók. Aki azonban az élményfürdõben ten-

né ezt, az egy fedett, fûthetõ hídon keresztül egész évben
bármikor átsétálhat akár egy fürdõköpenyben is az
Aquariusba.

NÖVEKVÕ TURIZMUS ÉS IGÉNYEK
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõt még 2013-ban minõsí-

tették gyógyhellyé. A turizmus gyors fejlõdésének köszön-
hetõen már annyi vendég érkezett ide, hogy a szálláshe-
lyek kevésnek bizonyultak. Többek között ezért is van
szükség a szálloda megépítésére, de természetesen más is
indokolja. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a
konferenciaturizmus számára is nagy hiányt jelentett a
városnak egy ilyen szálloda megléte.

KONFERENCIÁK CÉLPONTJA IS LEHETÜNK
– Éppen ezért nagyon sok program – akár nemzetközi

szintû kórházak, cégek, egyetemek jöttek volna – maradt
el az elmúlt években amiatt, mert nem volt biztosítva, hogy
egy legalább 100 szobás, négycsillagos szálloda álljon ren-

8–98–9

delkezésre egy olyan konferenciateremmel, amely
szekcionálható, és legalább 200 férõhelyes. A most épülõ
hotel ezt is pótolja majd – mondta.

(Folytatás a 3. oldalon.)
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Bizonyára a szokásosnál is jobban örültek a népviseletnek a Margaréta táncegyüttes
tagjai, akik a múzeumfaluban ropták a májusfaállításhoz a táncot, mert a harmadik
tavaszi hónaphoz nem méltó idõjárással köszöntött ránk a hét. Majálisi rendez-
vényt több városrészben is tartottak, képek és részletek a 2. oldalon, valamint a
nyiregyhaza.hu és a hellonyiregyhaza.hu portálokon. A dermesztõ hétvége után
pedig szerdán már rövidnadrágos fagylaltozókkal volt tele a belváros... Fotó: Szarka Lajos
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UTÓHATÁS
Utóhatás címmel nyílt kiállítás a

Nyíregyházi Egyetemen, ahol a 2007-
ben, rajz–vizuális kommunikáció ta-
nári szakon végzett hallgatók elmúlt
tíz évben készült mûveit, alkotásait
mutatják be. A tárlat május 15-éig te-
kinthetõ meg a D épület kerengõjében.

BOMBARIADÓ
Péntek reggel bombariadó miatt ki-

ürítették, majd átvizsgálták Nyíregyhá-
za öt intézményét: a városházát, a me-
gyeházát, a kormányhivatalt, a bírósá-
got és az ügyészséget. A dolgozóknak
és ügyfeleknek kellemetlenséget oko-
zott, de mindent rendben találtak.

HITBÕL FA
A Debreceni Református Hittudo-

mányi Egyetem Országos Anyanyelvi
Tanítási Versenyt hirdetett, a Reformá-
ció 500. évfordulójának tiszteletére. A
megmérettetésen Dudás Kinga, a Nyír-
egyházi Egyetem Tanítóképzõ Intéze-
tének 4. évfolyamos hallgatója 3. lett.

EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÕNAP
Immár nyolcadik alkalommal rendez-

te meg az egészségnapot az Elsõ Nyír-
egyházi Lions Club, együttmûködve a
Jósa András Oktatókórház szakembere-
ivel. A megelõzés jegyében ingyenes
egészségügyi szûréseket és kulturális
programokat kínáltak a Kossuth téren.

SIKERES VIZSGA
Befejezõdött a Tûzoltásvezetõ II. tan-

folyam, ahol az önkéntes tûzoltó egye-
sületektõl és az alkalomszerûen igény-
be vehetõ létesítményi tûzoltóságokról
érkezett 22 fõnek indított képzést még
januárban a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

MAJÁLIS MANDÁN
A hagyományos Mandabokori Ma-

jálison ezúttal is összegyûlt a környék
apraja-nagyja. A rendezvényen, melyet
az önkormányzat, a VMKK és két egye-
sület is támogatott, a kulturális progra-
mok mellett ugrálóvár, kézmûves fog-
lalkozás is várta a kilátogatókat.

OVILIMPIA
Ismét megrendezték a hagyományos

Ovilimpiát a Városi Stadionban. Több
mint négyszáz gyerek érkezett a város
különbözõ pontjairól, 21 intézmény
képviseletében. Több sportágban mér-
hették össze tudásukat, de a lényeg ez-
úttal is az volt, hogy mozogjanak.

KERTVÁROSI MAJÁLIS
A Kertvárosban is majálisoztak, a

korábbi helyszín (NYVSC-pálya) he-
lyett a Tiszavasvári úti Esély Centrum
adott helyt a rendezvénynek. A részt-
vevõk tapsolhattak mások mellett a
helyi iskolások és óvodások mûsorá-
nak és a kicsiknek is kedveskedtek.

EGYEDÜLÁLLÓ INNOVÁCIÓ

A TERV TOVÁBBRA IS JÚNIUS

Aki a hosszú hétvégén Tokaj felé járt,
láthatta, hogy szinte a teljes vonalon dol-
goznak a kerékpárút megépítésén. Az épü-
lõ szakaszokon több helyen forgalomkor-
látozásokat vezettek be: sebességcsökken-
tés és elõzési tilalom, de jelzõlámpás ré-
szek is segítik a kivitelezést.

Az érzetünk alapján, mely szerint na-
gyobb sebességbe kapcsoltak az elmúlt hó-
napokban, megkerestük újra a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-t, hiszen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbí-
zásából õk valósítják meg a beruházást,
hazai költségvetési forrásból, a Modern
Városok Program keretében. A NIF kom-
munikációs osztályán jelezték: a Nyíregy-
háza–Tokaj közötti kerékpárútszakaszok
megépítésénél a kivitelezõk február 28-án
átvették a területet. A munka azóta is fo-
lyamatos, s eddig nem jött közbe olyan
váratlan probléma, ami módosítaná az át-
adás várható idõpontját. A tervek szerint
június közepén adják majd át a Tokaj–

Nyíregyháza közötti hiányzó kerékpárút-
szakaszokat.

MINDENHOL DOLGOZNAK
A Rakamaz kül- és belterületi kerékpár-

útszakaszon a vasúti átjáró építése megkez-
dõdött, s indul a Hosszú híd felújítása. A
„régi” 38. sz. fõút régi hídjainak (Kis-, Gör-
be-, Aranyos-híd) felújítása is ütemszerûen
halad. A Tiszanagyfalu–Nyírtelek közötti és
a Nyírtelek–Nyíregyháza közötti szakaszon
humuszeltávolítás, töltésépítés, valamint a
fagyvédõ réteg építése folyamatos. A Nyír-
egyháza belterületén található vasúti átjá-
ró építésénél a Rákóczi utcán (38. sz. fõút
szelvényezés szerinti jobb oldalon) a sze-
gélyépítés és az útalap elkészült. A bontási
munkák és a kerítésáthelyezések folyamat-
ban vannak. Nemrégiben hírt adtunk arról
is újdonságként, hogy az Erzsébet királyné
híd felújítása is megtörténik, ám az nem
ennek a projektnek a része, így másik be-
ruházásban valósul majd meg.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

  A Tokaji úton, a repülõtéri csomópontnál is jelzõlámpa irányítja váltakozó irányban
a fõútvonal forgalmát napközben a kerékpárút építése miatt

Világszínvonalú és egyedülálló ter-
ményszárító technológiát fejlesztett ki és
állított üzembe a nyíregyházi székhelyû
Szuro-Trade Kft. A mezõgazdasági vállal-
kozás olyan berendezést valósított meg,
amely gáz és más külsõ hõenergiaforrás
nélkül képes a terményeket szárítani.

Európai szenzáció és a maga nemében
páratlan technológiai fejlesztés egy magyar,
családi vállalkozásnál – így üdvözölték a
térség országgyûlési képviselõi és közéleti
szereplõi a Szuro-Trade Kft. vadonatúj, pén-
teken átadott terményszárítóját. A beren-
dezés lényege, hogy gáz és más külsõ hõ-
energiaforrás nélkül képes mûködni. A fej-
lesztésben aktívan közremûködõ mûszaki
vezetõ elmagyarázta, hogy a szárító faaprí-
ték és a termények rostálásából származó
anyagok elégetésével mûködik. – Ezekben
a hõhasznosító berendezésekben, ami hõ-
cserélõ és tüzelõberendezésekbõl, vala-
mint légtechnikából áll, a faaprítékot és a
rostaaljban keletkezõ biomasszát eléget-

jük, így váltjuk ki a berendezésben a ko-
rábban beépített gázégõket – vázolta Kiss
Tamás.

CSÖKKENÕ REZSI

A repcétõl kezdve a kalászosokon át a
kukoricáig számos terményt szárít ezen a
telephelyen a 20 éves nyíregyházi mezõ-
gazdasági vállalkozás, melynek jelenleg
220 alkalmazottja van, s éves árbevétele
alapján ott van a TOP
30-ban a megyében.
Mivel a magvak szá-
rítása rendkívül ener-
giaigényes, így na-
gyon fontos volt szá-
mukra, hogy olyan
technológiát fej-
lesszenek ki, amivel
csökkenthetõk a re-
zsiköltségek. A párat-
lan innováció a Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus és a Zöld Ipari Innováció Prog-
ram támogatásával jött létre bõ 400 millió
forintból. Ennek több mint felét pályázati
forrásból szerezte meg a Szuro-Trade Kft.,
de itt nem szeretnének megállni. – Nagy
vágyunk volt elérni, hogy fosszilis energia
nélkül tudjuk üzemeltetni ezt a berende-
zést. A további célunk az, hogy egy olyan
berendezést alkossunk, ami kompakt, le-
telepíthetõ és 3–5 éven belül megtérül min-
den szárítótulajdonosnak – tette hozzá
Szurovcsák András, ügyvezetõ igazgató.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Szurovcsák András
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Együttmûködési megállapodást írtak alá múlt pénte-
ken a Continental Arénában. Ezzel megalakult a Nyír-
egyházi Foglalkoztatási Paktum 32 tagból álló paktum-
szervezete. A projekt végrehajtására a Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal által alkotott konzorciumnak megköze-
lítõleg 2 milliárd forint forrás áll rendelkezésére.

Kevés a szakképzett munkaerõ, éppen ezért munkaerõ-
hiánnyal küszködik több vállalat is a megyében és a város-
ban. Pedig állást tudnának kínálni, azonban míg korábban
bõvelkedtek a képesítéssel rendelkezõ jelentkezõkben, ad-
dig ma már alig tudnak egy-egy munkakört betölteni. Így
van ez például a Marso Kft.-nél is, ahol nagy szükség lenne
a szakképzett alkalmazottakra. – Míg évekkel ezelõtt egy
autószerelõi vagy egy gumiszerelõi hirdetésre nagy szám-
ban jelentkeztek hozzánk, és válogathattunk a szakképzett
munkavállalók közül, addig ma örülünk, ha a pályáztatá-
sokban a megfelelõ minõségû munkaerõt megtaláljuk –
mondta el szerkesztõségünknek a helyszínen Becser Zol-
tán, a Marso Kft. ügyvezetõ igazgatója.

32 TAGÚ PAKTUMSZERVEZET

Ezen a problémán kíván segíteni a Continental Aréná-
ban aláírt együttmûködési megállapodás, melyet a kon-
zorciumi partnereken túl „kötelezõ tagok” (a megyei ön-
kormányzat, a megyei kereskedelmi és iparkamara), vala-
mint a megyeszékhely meghatározó nagyvállalatai, civil
szervezetek, képzõ intézmények, továbbá a város gazdál-
kodó szervezetei kötöttek. Ezzel megalakult a Nyíregyhá-

A SZAKKÉPZETT MUNKAERÕ HIÁNYÁN SEGÍTHET
A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

zi Foglalkoztatási Paktum 32 tagból álló paktumszerveze-
te, amelynek feladata, hogy összehangolja a keresleti és
kínálati oldalt, és ezáltal kiegyensúlyozott munkaerõ-pia-
ci helyzet alakuljon ki. Ebben nagy szerep hárul a szak-
képzéssel foglalkozó intézményekre is. Pájer Attila, a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum szakmai fõigazgató-helyet-
tese az ünnepélyes aktus alkalmával kiemelte, párbeszé-
det kell kialakítaniuk a munkaadókkal, hogy pontosan fel-
mérhessék, mely szakmákban is mutatkozik jelenleg nagy
hiány. Hozzátette, bár nyolcvan képzésük van a különbö-
zõ iskoláikban, úgy véli, még ez is kevés lehet.

A HÁTRÁNYOS HELYZETÛEKÉRT

A foglalkoztatási paktum célcsoportját a nyíregyházi lak-
címmel rendelkezõ, álláskeresõ hátrányos helyzetû sze-
mélyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak adják. A prog-
ramba vonás szempontjából hátrányos helyzetûnek szá-
mítanak az alacsony iskolai végzettségûek, a 25 év alatti
fiatalok vagy a 30 év alatti pályakezdõ álláskeresõk, az
50 éven felüliek, valamint a gyedrõl, gyesrõl, ápolási díj-
ról visszatérõk, vagy a legalább egy gyermeket egyedül
nevelõ felnõttek, a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás-
ban részesülõk, a tartós munkanélküliséggel veszélyezte-
tettek, a megváltozott munkaképességû, valamint a roma
nemzetiséghez tartozó személyek.

KÉPZÉSEK ÉS BIZTOS ÁLLÁS

Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, a valamilyen
okból a munkaerõpiacról kiszorult vagy még oda vissza nem
találó célcsoportot szeretnék képezni, ezáltal képessé ten-
nék õket arra, hogy a szabad munkahelyeket betöltsék. Így
egyrészt tovább csökkenne a munkanélküliség, a gazdaság
nem torpanna meg és be lennének töltve az üres álláshe-
lyek, másrészt pedig az emberek szempontjából a munka-
nélküliség okozta kilátástalan élethelyzet megszûnne. Az öt
évre tervezett, hozzávetõlegesen 2 milliárd forint forrásból
megvalósuló munkaerõ-piaci programokba több mint 1400
fõt vonnak be, közülük 275-en képzésen is részt fognak ven-
ni, a paktum keretében pedig 615 fõ egészen biztosan állás-
hoz jut majd.                     (Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

(Folytatás az 1. oldalról.)

Az új sóstói, négycsillagos szálloda az élményfürdõ
mellett, az egykori Szeréna-lak helyén fog állni.

A hotel épülete 9032,1 négyzetméter nettó alapterületen
helyezkedik el, amelynek hasznos – alagsori teremgarázs
nélkül – számított belsõ alapterülete 6794,2 négyzetméter.
Összesen 122 szoba, 145 fõs étterem (terasszal 195 fõ), több
mint 200 fõt befogadó, szekcionálható konferenciaterem,
mini wellness és fitnesz, látványbár, gyermek élményszi-
get, a lobbyban business sarok és ajándékbolt áll majd a
vendégek rendelkezésére. A szállodához kerékpártároló,
90 férõhelyes mélygarázs és 63 felszíni parkoló is tartozik
majd. A szálloda vendégszobái a méret és felszereltség
szempontjából igen változatosak lesznek. Standard és
superior vendégszobák, lakosztályok, illetve mozgássérül-
tek számára kialakított szobák is választhatók lesznek.

A KÖRNYEZETHEZ IGAZODVA

Lesz benne 145 férõhelyes, flexibilisen alakítható étte-
rem, sétány felé tájolt 50 férõhelyes terasszal, 30 férõhe-
lyes lobby bár és lounge a sétány és a Svájci Lak felé tájol-
va, a hozzá tartozó 15 férõhelyes terasszal. A szálloda 4.
emeletén fitnesz látvány-bárt alakítanak ki.

ÉLMÉNYEK HÁROM KOROSZTÁLYNAK

Az Aquarius Élményfürdõvel való szerves összekötte-
tést építészetileg egy fedett, zárt, fûthetõ híd biztosítja. Az
Aquarius nyújtotta gyógy- és wellness-szolgáltatások mind-
egyike a szálloda szabadidõs vendégeinek rendelkezésé-
re áll majd. Emellett a szállodában is igénybe vehetõ lesz
egy kisebb wellnessegység (szauna, jakuzzi, gõzkamra),
valamint egy kardiogépekkel felszerelt fitneszterem. A
szálloda családbarát jellegét a három korosztálynak is al-
kalmas gyermekvilág játszótér teszi teljessé.

MUNKAHELYEKET IS TEREMT A SZÁLLODABERUHÁZÁS

házás 4 milliárd forintba kerül, amelybõl a kormány 3,1
milliárd forint támogatást biztosít a Modern Városok Prog-
ram keretében, a fennmaradó 900 millió forintot az önkor-
mányzat teszi hozzá önerõbõl. A szálloda a város tulajdo-
nában áll, viszont a városvezetés egy szakmailag elismert
céget keres majd annak jövõbeni üzemeltetésére.

FOKOZOTT FORGALOM VÁRHATÓ

Május 2-án a kivitelezõ átvette a munkaterületet és meg-
kezdõdtek az építkezés elõkészítési munkálatai. A terve-
zettek szerint nem várható forgalmirend-változás a Sóstói
út érintett szakaszán, azonban az arra közlekedõk a hét
minden napján megnövekedett teherautó-forgalomra szá-
míthatnak. A kivitelezõk folyamatosan figyelemmel kísé-
rik a forgalmat, és a fuvarszervezést úgy ütemezik, hogy
az a lehetõ legkevesebb fennakadást okozza a közleke-
désben, különös tekintettel a reggeli és délutáni csúcsfor-
galomra. Az önkormányzat az érintett lakosság, valamint
a közlekedõk türelmét és megértését kéri.

A kész hotel a tervek szerint jövõ júniustól, a fõszezon
kezdetétõl várja majd a vendégeket.

Bármilyen élethû is, ez még nem a valóság,
hanem látványterv

66 ÁLLÁSSAL GAZDAGODUNK

A szálloda épülése a munkahelyteremtés szempontjából
is lényeges, hiszen 66 új állást fog kínálni a hotel. A beru-

Dr. Kovács Ferenc polgármester szerdán jelentette be
a városházán a beruházás elindulását

Az együttmûködési megállapodás aláírásának egyik
pillanata: Szabó István, a megyei közgyûlés alelnöke,

dr. Polgári András, a megyei kormányhivatal megbízott
fõigazgatója és Jászai Menyhért, Nyíregyháza

alpolgármestere
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Ünnepségen köszöntötték a szakképzés ifjú tehetsége-
it a Nyíregyházi Szakképzési Centrum székhelyintézmé-
nyében kedden. A rendezvényen 48 végzõs tanuló vett
részt, akik országos szakmai versenyeken öregbítették
iskolájuk hírnevét.

A szakgimnáziumok és középiskolák tanulói országos
szakmai tanulmányi versenyeken és ágazati, valamint ága-
zaton kívüli megmérettetéseken vettek részt a közelmúlt-
ban, nagy sikerrel. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
székhelyintézményében ünnepségen köszönték meg a
versenyzõ tanulóknak és felkészítõiknek azt, hogy jól sze-
repeltek a megmérettetéseken. Az országos versenyeken
jól teljesített diákok elismerõ oklevelet és utalványokat
kaptak munkájukért, aki pedig az országos döntõben leg-
alább 60 százalékos eredményt ért el, mentesül a szak-
mai vizsga alól is.

MIÉNK A LEGJOBB ÁPOLÓ (IS)

A szakképzõ iskolákban végzett eredményes munkát
bizonyítja, hogy Nyíregyházára került a legjobb elektro-
technikai technikusnak és a legjobb szárazépítõnek járó
cím, de a város hírnevét öregbíti az is, hogy ágazaton kí-
vüli versenyben tanulmányi eredményéért is nyíregyházi
diákot tüntettek ki. Kubancsik István, zays tanuló pedig az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a legjobb ápo-
ló lett. A fiatalember szerint nagyon jó felkészülési terepet
biztosított a Szakképzési Centrum. – Mindenkinek szük-
sége van arra, hogy gyakorlatot szerezzen. A duális kép-
zés, amit a Szakképzési Centrum nyújt, nemcsak megala-
pozza a fõiskolai képzéseket, hanem nagyon jó tapaszta-
latot is ad ahhoz, hogy bárki eldönthesse, tetszik-e neki a
szakma, vagy nem – nyilatkozta a Nyíregyházi Televízió-
nak.

ÜZENET MINDENKINEK: ÉRDEMES

Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum fõigazgatója az ünnepségen elmondta, ez a nap nem
csak azoknak szól, akiket ünnepeltek. – Szeretnénk, ha
ez egy üzenet lenne sok mindenkinek. A cégeknek, hogy
itt vannak a jó szakemberek, a szülõknek, hogy a szak-
képzésbe érdemes hozni a gyerekeket, illetve a pedagó-
gus kollégáknak és a szakoktatóknak, hogy érdemes dol-
gozni a gyerekekkel.

KÉPZÉSEK A PIACNAK

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nyolc nyíregyhá-
zi intézményében közel 7500 diák tanul. Az iskolák meg-

ORSZÁGOSAN ELISMERT SZAKKÉPZÕSÖK

próbálnak olyan képzéseket indítani, amelyek lefedik a
munkaerõ-piaci igényeket.

JÓ HÁTTÉRBÕL FELKÉSZÜLT SZAKEMBEREK

Az ünnepségen elhangzott, a különbözõ megmérette-
tések, a tudományos diákköri konferenciák és tehetségku-
tató versenyek is mutatják, hogy elindult egy olyan szak-
mai fejlõdés, amelynek során jól felkészült szakemberek
kerülnek ki a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái-
ból. Õket a város is segíti. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
alpolgármestere elmondta, mindig felkínálják a lehetõsé-
get, hogy az iskolák és a város mûködjön együtt, s az ön-
kormányzat igyekszik minden erejével segíteni a centru-
mot, és ezáltal az intézményeket.

A KITÜNTETETTEK KÖZÜL
AZ ELSÕ HELYEZETTEK:

Kubancsik István, OSZTV 1. helyezett. István há-
rom éve aktív részese a Nyíregyházi SZC Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kol-
légiuma közösségi életének. Rendszeres résztvevõje
a szavalóversenyeknek, az ápolóversenyre pedig azért
jelentkezett, mert szerette volna tudni, mennyire fel-
készült. A verseny jó visszaigazolás volt számára, így
bátran folytatja munkáját a Jósa András Oktatókórház
I. Belgyógyászati Osztályán.

Kondor Csaba, OSZTV 1. helyezés. Csaba tanul-
mányait 2011-ben kezdte meg a Nyíregyházi SZC
Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiumá-
ban, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban,
majd érettségi után elektrotechnikai technikus szakon
folytatta tanulmányait. Nagy munkabírása, precizitá-
sa és kreativitása meghozta az eredményt, elõbb be-
jutott a SzakmaSztár Fesztivál válogatójába, majd on-
nan az országos döntõbe, ahol elsõ lett.

László Tamás József, SZKTV 1. helyezett. A Nyír-
egyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 11/5 osztály legjobb ta-
nulója, a szárazépítõ szakma kiválósága. Kétnapos
versenyen vett részt, ahol precizitása és tudása meg-
hozta számára az elsõ helyet.

Csuka Mónika, ÁSZÉV 1. helyezett. 2013-tól tanul
a Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informa-
tikai Szakgimnáziumában és Kollégiumában. Az is-
kolában eltöltött évek alatt mindig kitûnõ tanulmányi
eredményt ért el.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Kubancsik István, dr. Ulrich Attila alpolgármester, Kondor Csaba, Gurbánné Papp Mária fõigazgató,
László Tamás József és Csuka Mónika

FRANCIA NYELVI VERSENY
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg az Országos

Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny döntõjét a Nyíregyhá-
zi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskolában. A
megmérettetésre 35 iskolából 507 tanuló nevezett.

Csak a tudás számít! – így bátorította a diákokat a ver-
seny szervezõje. Nagyné Mussó Judit elmondta, az is cél
volt a versennyel a franciát magas szinten tanulók kész-
ség- és képességfejlesztésén túl, hogy a nyelvet népszerû-

MOBIL DIGITÁLIS ISKOLA
A Mobil Digitális Iskola program országjárásának egyik

állomása a nyíregyházi Apáczai Csere János iskola volt.
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája keretében a
diákok egy hétig tematikus tanórákon és délutáni szak-
körökön ismerkedhettek meg a digitalizáció nyújtotta le-
hetõségekkel.

A digitális oktatás alapjában tér el a hagyományos okta-
tástól. Elgondolkodtatja a fiatalokat, könnyebbé teszi a be-
fogadást. Matolcsy Miklós, a Mobidik program vezetõje ki-
emelte: ez nem klasszikus, frontális oktatás, hogy kiállunk
a diákok elé és elmondjuk nekik, amit szeretnénk, hanem

sítsék, s elérjék azt, hogy minél több gyerek szeresse meg
és kezdje tanulni. A középiskolások azt nyilatkozták a
Nyíregyházi Televízió stábjának: fontos franciául tanulni.
Herman Fanni, a verseny egyik résztvevõje kifejtette, azért
szereti, mert túl azon, hogy szép, ez az egyik leggyakrab-
ban használt nyelv az Európai Unióban. A februári írás-
beli forduló után a legjobb tanulók vehetnek részt az or-
szágos verseny szóbeli fordulóján. A megmérettetésen a
diákok két feladatot teljesítettek. A verseny elsõ részében
hallás utáni szövegértést mértek, majd egy-egy témát fejt-
hettek ki a résztvevõk.

alapvetõen bevonjuk õket. – Minden gyerek kezében ott
egy tablet vagy egy számítógép, vagy körülöttük egy robo-
tika eszközrendszer és interaktív, folyamatos munkára
vesszük rá a gyereket. Többnyire ugyanazt a tudást szeret-
nénk átadni a diákoknak, csak más eszközökkel, más mó-
don – hangsúlyozta. A szakemberek szerint a digitális okta-
tásé a jövõ. Az Apáczai igazgatója is úgy látja, a mai gyere-
kek figyelmét ezekkel az eszközökkel lehet lekötni. – Az
én korosztályomat még más játékok érdekelték, más verse-
nyek voltak, most úgymond az anyatejjel szívja magába a
gyerek az informatikát a születésétõl fogva, tehát úgy gon-
dolom, hogy ez a jövõ útja – nyomatékosította Andó Ká-
roly. A rendezvényen részt vett dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere is, aki szerkesztõségünknek azt
mondta, örül annak, hogy a digitális mintaváros projekt
lezárását követõen is egyre több területen jelentkezik a
digitalizáció.
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Átláthatóbb bírósági mûködés, hatékonyabb ügyfélke-
zelés – ez az eredménye a bíróságon történt fejlesztések-
nek. A tavalyi munkáját értékelte múlt csütörtökön a Nyír-
egyházi Törvényszék, eszerint a megyében magas szín-
vonalon és gyorsan folyik a bírói munka.

A tájékoztatón részt vett dr. Handó Tünde is. Az Orszá-
gos Bírósági Hivatal elnöke elmondta, hogy a Nyíregyhá-
zi Törvényszék két országos programban is részt vett: a
Szolgáltató Bíróság és Fenntartható Fejlõdés Programok-
ban is elõkelõ helyen végzett. Utóbbi kapcsán megjegyez-
te, egy 8 hónapos program volt, melynek egyik pillére az
ítélkezés idõszerûségére és minõségére koncentrált. Az
elnök hozzáfûzte, hogy ennek a változtatásnak az lett a
következménye, hogy a nyíregyházi törvényszéken az
országos átlagot is meghaladóan emelkedett a két éven
túli befejezett ügyek száma.

HATÉKONYSÁG, FEJLESZTÉSEK

Több mint 80 ezer ügy érkezett be a bíróságokra a Nyír-
egyházi Törvényszék illetékességi területén a tavalyi esz-
tendõben. Az országban folyó bírósági perek közel hat
százalékát itt tárgyalták – errõl számolt be dr. Nyakó Zsu-
zsanna. A Nyíregyházi Törvényszék elnöke hozzáfûzte, a
tárgyalt ügyekbõl kevesebb mint 13 ezer maradt folya-
matban, ez pedig azt bizonyítja, hogy gyors és hatékony
munkát végeznek a megyében. Érdekes adatokkal is szol-
gált az elnök, eszerint az eljáró bírók összesen több mint
7000 napot tárgyaltak és több mint 27 ezer ügyben jártak
el. A törvényszék munkatársainak száma ugyanakkor alig
emelkedett az elmúlt évben, az összlétszám csupán egy

KORSZERÛSÍTÉSEK ÉS IDÕSZERÛSÉG A BÍRÓSÁGON

fõvel nõtt. Javult ellenben a munkakörnyezet. Nyíregyhá-
zán a Toldi utcai épületben történt felújítás, valamint Fe-
hérgyarmaton, Mátészalkán és Vásárosnaményban is si-
került korszerûsítéseket végezni a bírósági épületeken.

ÁTLÁTHATÓSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ

Dr. Nyakó Zsuzsanna bejelentette, hogy az átláthatóbb
bírósági mûködés érdekében tavaly augusztus 1-jétõl na-

gyobb figyelmet szentelnek a korrupció megfékezésére. Van
olyan munkatárs, akinek az a feladata, hogy a bírói munka
korrupciós kockázatait tárja fel. Ennek felelõsét interneten is
elérhetik az állampolgárok, ezen a címen: www.nyiregy-
hazitorvenyszek.birosag.hu. Hozzáfûzte, a bíróság nagy fi-
gyelmet szentel annak is, hogy havi szinten véleményt al-
kosson jogértelmezési kérdésekben, az aktuális jogszabály-
változásokról közérthetõ tájékoztatást adnak az állampolgá-
rok részére internetes oldalukon.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Nyakó Zsuzsanna,
a Nyíregyházi Törvényszék elnöke az évértékelõ tájékoztatón
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ÁTALAKULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS: TELJES MODERNIZÁCIÓ

ELTÉRÕ VÉLEMÉNYEK BUSZÜGYBEN
Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõ-

helyettese szerint most a legfontosabb feladata a városve-
zetésnek, hogy biztosítsa Nyíregyházán a zökkenõmen-
tes tömegközlekedést. Ezért a tervek szerint a jövõ év nya-
ráig megállapodás alapján továbbra is együttmûködnek a
jelenlegi szolgáltatóval. Nagy László, az MSZP képviselõ-
je kiemelte, hogy a kormányzat országosan is támogatja a
közösségi közlekedést, de az elosztása igazságtalan. A
források döntõ része Budapestre korlátozódik, és a vidéki
önkormányzatokat magukra hagyják. Ezen változtatni kel-
lene. Béres Csaba, a Jobbik képviselõje továbbra is egy
saját, vagy konszern alapú közösségi közlekedés létreho-
zását javasolja az önkormányzatnak. Szerinte ezzel a re-
form lépéssel meg lehetne törni a jelenlegi szolgáltató saj-
nálatos monopol helyzetét.

ÚJ RENDELET
A képviselõk önkormányzati rendeletet alkottak a te-

metõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl. Ez többek kö-
zött szabályozza a koporsós és a hamvasztásos temetés
rendjét, a sírhelyek, sírboltok, urnafülkék használati ide-
jét, valamint ezek díjszabásait.

TOVÁBBRA IS TÁMOGATJÁK
A törvényi szabályozás szükségessé tette egy új rende-

let megalkotását a helyi iparûzési adóról. Az állandó jel-
leggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mér-
téke az adóalap 2 százalékában került meghatározásra.

MEGHOSSZABBÍTVA A VOLÁNNAL

A közgyûlés zárt üléssel folytatódott, amelyen töb-
bek között a város közigazgatási határán belül autó-
busszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszál-
lítás jövõjérõl is tárgyaltak.

A zárt ülést követõen dr. Kovács Ferenc polgár-
mester foglalta össze a döntés lényegét. Elfogadták
az április 30-áig érvényben lévõ szerzõdés módosí-
tását, melyet 2018. június 30-áig meghosszabbítot-
tak. Ezt a szünetben alá is írták Pelcz Gáborral, az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ez
a köznyelvben Volánként ismert cég neve) vezérigaz-
gatójával. A szerzõdés fontos része az is, hogy kö-
zösen készülnek fel a gázüzemû buszok érkezésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátására, és folytatják a
tárgyalásokat is.

Az önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdeké-
ben adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozások-
nak, akiknek a vállalkozási szintû adóalapja a 2,5 millió
forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke
Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintû
adóalap után számított adó 60 százaléka.

15 MILLIÓ AZ ALAPBAN
Napirendre került a helyi önszervezõdõ közösségek

elmúlt évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi
elszámolása, valamint a benyújtott pályázatok elbírálása
is. A civil, a kulturális, a közbiztonsági, illetve a városfej-
lesztési és környezetvédelmi alapokban összesen több mint
15 és fél millió forint áll rendelkezésre.

NÉPTÁNCFESZTIVÁL
A képviselõk több pályázati programról is tanácskoz-

tak. A „Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség
Nemzetközi Néptáncfesztivál jegyében” címû programot
az Emberi Erõforrások Minisztériuma 4 millió forint vissza
nem térítendõ támogatásban részesítette. A program egy
korábbi döntés értelmében része a városi nagyrendezvé-
nyeknek.

ÓVODA- ÉS BÖLCSÕDEFEJLESZTÉSEK
A képviselõk egyetértettek az „Óvodafejlesztés Nyír-

egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”
címû pályázati program elképzeléseivel is. A 8 óvoda és
1 bölcsõde felújítását tartalmazó, több mint 900 millió
forintos összköltségvetésû, saját erõt nem igénylõ pályá-
zatot jóváhagyták. A Családbarát, munkába állást segítõ
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése címû felhívás
keretében 4 bölcsõdét is szeretne felújítani a város, itt közel
240 millió forintra pályáznak önerõ nélkül. Emellett a Jósa
András Oktatókórház területén létesítendõ új óvoda külsõ
környezeti munkáira 72 millió forintos támogatást szeret-
nének elnyerni.

UTAKRA IS PÁLYÁZNAK
Nyíregyháza a központi költségvetési forrás terhére ki-

írt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatásával is élni kíván, amely a belterületi utak felújí-
tását segíti. Több mint 64 millióra pályáznak, amelyhez
az önkormányzat biztosítja a 24 millió forintos saját erõt.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÉV VÉGÉN BEÁLLNAK A GÁZÜZEMÛEK

Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személy-
szállítás közszolgáltatási szerzõdésének elmúlt évi teljesíté-
sérõl szóló napirend kapcsán több képviselõi kérdés is fel-
merült. A legfontosabbra, ami a 41 darab gázüzemû autó-
busz forgalomba állítását célozta, Pelcz Gábor, az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
válaszolt. Azt mondta, ha minden jól megy, idén november-
ben-decemberben a város gázüzemû autóbuszai forgalom-
ba tudnak állni. A közgyûlésen elhangzott, hogy a gázüze-
mû autóbuszok forgalomba helyezése sok infrastrukturális,
mûszaki és személyi elõkészítést igényel, ezeket folyamatos
egyeztetéssel, közösen, tervszerûen, a vonatkozó projektek
mentén valósítja meg a nyíregyházi önkormányzat és az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., s egyáltalán
nincs semmiféle lemaradás, szemben a témában politikai saj-

tótájékoztatón elhangzottakkal. A vezérigazgató hozzá-
fûzte, amikor ez megtörténik, a régi buszok közül már
csak a modern Solarisok futnak majd. Ez egy korszerû,
vegyes jármûparkot jelent csúcsidõben, azon kívül pe-
dig csak a gázüzemû buszok közlekednek. Már ez is
óriási, minõségi változás lesz a városi közlekedésben.

A TELJES FLOTTA KICSERÉLÕDIK

Ez azonban, mint kiderült, csak az elsõ lépés. Ezzel
párhuzamosan a közlekedési központ jármûbeszerzési ter-
vében újabb 40 darab gázüzemû autóbusz megvásárlása
is szerepel. Ezeket, a jelenleg futó programban beszer-
zendõ buszokkal egyenértékû, szintén korszerû jármûve-
ket Nyíregyházára szánja a cég. Így, a vezérigazgató sze-
rint nagyjából bõ másfél év múlva a város tömegközleke-
dését csak gázüzemû jármûvekkel is el tudják majd látni.

Sitku Ernõ életében már gyermekkorától
meghatározó szerepet játszott a sport. Kézi-
labdázóként kezdte sportolói pályafutását,
majd középiskolás évei alatt döntött a kosár-
labda mellett. 16 évesen a nyíregyházi Bes-
senyei Tanárképzõ Fõiskola NB II-es csapatá-
nak tagja lett. 1994-ben az NB I/B kategóriás
csapatból elõbb a junior, majd a felnõtt válo-
gatottba került. 2005-ig több neves csapatban
is megfordult. 149-szeres válogatott kosárlab-
dázó, négyszeres Magyar Bajnok, kétszeres
kupagyõztes, 1997-ben az év kosárlabdázó-
ja Magyarországon. Hazaérkezése után még
7 bajnoki szezont játszott a Marso Nyíregyháza színeiben.

2011-ben  a Nyírsuli utánpótlás-vezetõje lett.
2016-tól a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit
Kft. ügyvezetõje, valamint a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. élsportigazgató-
ja. Kiemelkedõ szakmai tudásával sokat tesz
azért, hogy egy olyan rendszert alakítson ki
Nyíregyházán, ami a város rangjának megfe-
lelõ lehetõségeket biztosít az itt felnevelkedõ
sportolóknak, s amely sportolói életpályát
mutathat a helyi fiataloknak. A magyar ko-
sárlabdázás halhatatlanjainak tagjaként, ráter-
mettségével, elszántságával, kimagasló sport-
eredményeivel és szakmai tevékenységével

méltán állhat példaként a fiatalabb generációk elõtt.

SITKU ERNÕ A BÜTYÖK-DÍJAS

Ülést tartott múlt csütörtökön a nyíregyházi közgyûlés.
Zárt ülésen tárgyaltak, majd nyílt ülésen tájékoztattak a város
közigazgatási határán belül autóbusszal végzett, menetrend
szerinti helyi személyszállítás jövõjérõl, melybõl kiderült:
2018 nyaráig meghosszabbították a szerzõdést az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, s Nyíregyhá-
zán 100%-ban gázüzemû lesz a helyi buszközlekedés a
közeljövõben. A képviselõk óvoda- és bölcsõdefejleszté-
seket célzó pályázatok benyújtásáról is döntöttek.

Elismerések átadásával kezdõdött a nyíregyházi képvi-
selõ-testület áprilisi ülése. A „Nyíregyháza Város Közbiz-
tonságáért” „Sztárek Ferenc-díj”-at a város közbiztonsága
érdekében végzett áldozatkész és felelõsségteljes tevékeny-
sége elismeréseként Ferenc Róbert rendõr ezredes vehette
át. A „Nyíregyháza Város Sportjáért” „Kovács (Bütyök) Jó-
zsef díj”-at pedig Sitku Ernõnek, a Nyíregyházi Sportcent-
rum Nonprofit Kft. élsportigazgatójának adományozták.

FERENC RÓBERT A SZTÁREK-DÍJAS
Ferenc Róbert rendõr ezre-

des a Nyíregyháza Rendõrka-
pitányság Közrendvédelmi és
Határrendészeti Osztályának
vezetõje, kapitányságvezetõ-
helyettes Nyíregyházán kezd-
te hivatásos szolgálatát, melyet
mindvégig szakmai felkészült-
ség, szorgalom, igyekezet és
nagy felelõsségérzet övezett.
Elévülhetetlen érdemei van-
nak a város lakossága és az ide
érkezõ turisták szubjektív biztonságérzetének javítását
célzó nyári bûnmegelõzési program megvalósításában.
Komoly szerepet vállalt a Nyíregyháza Polgárõr Egyesü-
letek Koordinációs Irodájának beindításában és tevékeny-
ségi körének kidolgozásában. Az innovatív megoldások
híve, amelyeket jól alkalmaz a gyakorlatban is. Felka-
rolta az Országos Polgárõr Szövetség által meghirdetett
nagyvárosi bûnmegelõzési programot, s tevékenységé-
vel növelte annak hatékonyságát. Munkája során, napi
szinten jó kapcsolatot ápol a társszervekkel, és mûködik
együtt a polgárõrséggel, a közterület-felügyelettel és a
Közbiztonsági Közalapítvánnyal. Szervezi és irányítja a
rendészeti jelenlétet városunkban.

A közgyûlésen Pelcz Gábor (az elsõ sorban jobbról a második), az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója jelentette be, hogy év végére forgalomba állhatnak a gázüzemû buszok
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA

A Város-Kép Nonprofit Kft., tehát a nyíregy-
házi önkormányzat médiacége tavaly új szín-
nel bõvült :  tavasszal  el indult  a hel lo-
nyiregyhaza.hu. A portfólió negyedik „termé-
ke” (a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi

OLVASÓKAT ÉS ÍRÓKAT IS VÁR AZ EGYÉVES   HELLONYIREGYHAZA.HU

Elsõ lépések, számos nyíregyházi esemény, rengeteg új
barát, sok száz újságcikk, több ezer fénykép, közel fél-
millió oldalmegtekintés, milliónyi élmény... és még sorol-
hatnám mennyi minden történt az elmúlt egy évben a
hellonyiregyhaza.hu életében. De ez még csak a kezdet
volt! Következik a második év legalább ennyi mosollyal,
izgalommal és persze munkával.

Ha az elmúlt egy évre gondolok, hirtelen annyi emlék tör
elõ belõlem, hogy azt sem tudom, mivel kezdjem. Talán az
elején érdemes, mikor megkaptam az új feladatom. Izgatott
voltam, mint minden új kihívás elõtt. Mindegy, hogy mennyi
munkával jár, és hány éjszakát forgolódok álmatlanul az
ágyban, mert a gondolataim és ötleteim nem hagynak alud-
ni, elönt az adrenalin és csinálom. Így történt ez most is...

NINCS LEHETETLEN...
Lehetetlen nincs, csak tehetetlen – mondta mindig nagy-

mamám. Tehát a feladatot megkaptam és fejest ugrottam az
ismeretlenbe. Az oldal fejlesztése folyamatban volt, felke-
restem az iskolákat azzal, hogy a városnak lesz egy új, fia-
taloknak szóló weboldala, ahová szeretnénk, ha küldené-
nek anyagokat tehetséges fiatalokról, iskolai eseményekrõl,
elnyert díjakról, osztálykirándulásokról, sportnapokról és
mindenrõl, ami a diákságot érinti. A célunk az volt, hogy
egy olyan közösségi teret hozzunk létre, ahol megismerhe-
tik egymást a fiatalok, illetve az iskolákat is, akár ezzel meg-
könnyítve a továbbtanulást. A vezetõktõl azt kértük, jelölje-
nek ki kapcsolattartókat, akikkel folyamatosan tudunk egyez-
tetni. Én egy pillanatig sem kételkedtem a megvalósulásá-
ban. Addig megyünk, és addig csináljuk, míg végül úgyis

sikerül! Ez nem lehet másképp! Drága nagymamám is min-
dig azt mondja, ha bizonytalanul állok egy feladat elé: le-
hetetlen nincs, csak tehetetlen! És milyen igaz!

VAN A FIATALOKBAN ERÕ
A következõ állomás az volt, mikor a diákokat kerestem

meg az iskolákban azzal a lehetõséggel, hogy csatlakozzanak
csapatunkhoz (aki akkor még csak Farkas Fanni és én voltam)
és írjanak, fotózzanak és küldjék el nekünk e-mailben, mi pe-
dig, ha elindul az oldal, megjelentetjük ott. A toborzásom al-
kalmával a tanárok is kétkedve néztek. Milyen kis naiv va-
gyok, ha azt gondolom, hogy ezek a mai fiatalok akár a kisuj-
jukat is megmozdítják. De egy év távlatából kijelenthetem,
hogy igenis van motiváció a „mai” nyíregyházi fiatalokban,
és ha megtalálják a megfelelõ célt, tesznek is az eléréséért!

AZ OLDAL ÉS A RENDEZVÉNY NEM UGYANAZ
Elérkezett a várva várt pillanat, 2016 tavaszán elrajtolt

az oldal és hol is debütálhatott volna máshol, mint a „Helló,
Nyíregyháza” városi nagyrendezvényen. A nevét igaz a
rendezvényrõl kapta, de sokan nem tudták, hogy ez telje-
sen elkülönül az eseménytõl. (Remélhetõleg mára már
mindenki tudja...) Egész nap fotóztunk és forgattunk, fo-
lyamatosan töltöttük fel a nap eseményeit és izgatottan fi-
gyeltük a nézettségmérõt. Szerencsére gyorsan emelked-
tek a számok, így újabb lendületet kapott kis csapatunk. A
velünk „dolgozó” diákok is egyre lelkesebbek lettek, így
egyre gyakrabban küldték cikkeiket. Néhányan már külön
kérték, hogy suli után hadd jöjjenek be hozzám tanulni,
hogy kicsit újságírósabban írjanak. Az iskolák kapcsolat-
tartói is küldték az eseményekrõl az anyagokat és néhány
hónap alatt már az egész világról kattintottak oldalunkra.

Napló és a nyiregyhaza.hu mellett) kifejezetten
a helyi fiatalokat szólítja meg  – sokszor épp ál-
taluk. Épp ezért a fõcím: az olvasók mellett
(diák)újságírókat, vagy versben, képben megnyil-
vánulni vágyókat is szívesen fogadnak az oldal-

nál, melynek elsõ egy évérõl a szerkesztõk, al-
kotók közül vallanak néhányan. S aki kapcso-
lódni szeretne az egyre „menõbb” portálhoz,
itt bármikor megteheti: info@hellonyiregy-
haza.hu. Kellemes böngészést!

Mert lehetõséget ad, hogy a fiatal tehet-
séges írók megjeleníthessék irományaikat
és fejleszthessék írói képességeiket egy
nagyszerû, összetartó, hangulatos csapat-
ban. Így tudnám összefoglalni röviden és
tömören. Büszkén mondhatom, hogy én
alapító tagja vagyok a diákok közül a
weblapnak, hiszen elsõ alkalommal csap-
tam le a lehetõségre az iskolában tartott to-
borzás után. Mindig is szerettem írni, több
rangos versenyt nyertem már. Az írásmó-
domon kicsit változtattunk, iskola után,
délutánonként szívesen mentem be a Nyír-
egyházi Televízió szerkesztõségébe Kanócz
Ritához, aki segített kicsit újságírói szem-
mel nézni az eseményeket. Az elsõ komo-
lyabb „bevetésem” a SóstóFeszt volt, ott

MIÉRT IS JÓ ITT „DOLGOZNI”?

TELE VAGYUNK TERVEKKEL!
VÁROSI TÁMOGATÁS

Nagyon sok támogatást és segítséget kaptunk a város-
vezetéstõl is, dr. Ulrich Attila alpolgármester folyamato-
san nyomon követi nemcsak a fiatalok sorsát a városban,
hanem az oldalunkét is. Bármilyen kéréssel fordulhattunk
hozzá, õ támogatott bennünket. Folyamatosan egyeztet-
tünk a diákság észrevételeirõl, javaslatairól és minden eset-
ben pozitív visszajelzést kaptunk. Nagyon sok közös ter-
vünk van a jövõt illetõen.

KÖZÖS ÚTON A TEREKKEL
Kiemelkedõen jó az együttmûködés a három nyíregy-

házi közösségi térrel is. A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesülettel,
a Mustárházzal és az Új Nemzedék Nyíregyházi Közössé-
gi Térrel. Vezetõik mindig, mindenben azonnal állnak a
rendelkezésünkre. Ez azért is fontos számunkra, mert õk
már sok fiatallal kapcsolatban állnak, így könnyebb ne-
künk is elérni õket. Számos rendezvényen támogattuk egy-
mást. Például a közös „Pokémonvadászaton” és az „Idé-
zõk könyvtára” címû rendezvényen.

ÚJRA DIÁK LEHETEK...
Az elmúlt egy évben teljesen részese lehettem a diák-

életnek és erre büszke vagyok. Nagy élmény volt ott lenni
az elsõ Városi verébavatón, az elsõ Diákparlamenten, az
iskolák rendezvényein, együtt izgulni a LIKE 2 tehetségku-
tató versenyen a fiatalokkal, átélni több kiemelkedõ lány-
kérést, összekovácsolni diákokból és tanárokból álló kis
csapatom, akiknek köszönöm a közös munkát és kitartást,
de a legjobb érzés talán az, hogy nyugodt vagyok a jövõt
illetõen. Nagyon sok tehetséges fiatal él Nyíregyházán és
általuk én is újra diák lehetek!

Kanócz Rita, szerkesztõ

Kicsit több mint egy évvel ez-
elõtt keresett meg Kanócz Rita,
hogy egy új, középiskolásokat
megcélzó portál indításán mun-
kálkodnak és szeretnék ehhez a
diákjaink segítségét kérni. Biztos
voltam benne, hogy iskolánkban,
a Nyíregyházi Arany János Gim-
názium, Általános Iskola és Kol-
légiumban tanuló diákok elég
ügyesek és sokszínûek ahhoz,

hogy nyugodt szívvel vállaljam az összekötõ szerepét.
Ez az oldal, a hellonyiregyhaza.hu volt. A célokkal
könnyû volt egyetérteni, Rita lelkesedése pedig garan-
cia volt a sikerre. Mi csak profitálhattunk az elmúlt
évbõl, hiszen minden ötletünket tárt karokkal fogad-
ták, legyen az Bodó Boglárka fotóinak bemutatása, a
„Határtalanul” pályázat sikere, a kirándulások élmény-
beszámolói, Hegyes Dóra olasz nyelvi OKTV sikere,
az iskola 40 éves jubileumi ünnepségsorozata, a
Bûvösvölgyben tett látogatás, a kézilabdásaink diák-
olimpiai bronzérme, a versenyeken sikeresen szerep-
lõ diákjaink vagy akár az én Tündérkönyvtárosi címem.
Nagyszerû ez az oldal, hiszen bárhol dokumentálható
vele a diákjaink, iskolánk sikere adathordozók nélkül.
Szóval, boldog születésnapot hellonyiregyhaza.hu!

Cserlakiné Hagymássy Krisztina,
Nyíregyházi Arany János Gimnázium,

Általános Iskola és Kollégium

FELNÕTTSZEMMEL:
NAGYSZERÛ!

már egyedül csináltam az interjúkat, miköz-
ben Tamás Mercédesz fotózott. Igazi nagy
élmény volt, mert késõbb mindenki gratu-
lált az ismerõseim közül. Neked is ajánlom
a hellonyiregyhaza.hu-val való együttmû-
ködést. Legyél te is fiatal!

Rónai Krisztián,
Kölcsey Ferenc Gimnázium

A hellonyiregyhaza.hu újságírója, fotósa Farkas Fanni a
fiatal generációt megszólító oldal indulása elõtt csöppent
bele az újságírásba, így számára külön nagy jelentõséggel
bír az egyéves születésnap. – Nagyon furcsa érzés ez szá-
momra, hiszen pályakezdõként a legelejétõl benne vol-
tam ebben az egészben. Együtt álmodtuk meg, hogy mi-
lyen rovatok kerüljenek az oldalra, miként épüljön fel,
milyen dizájn domináljon benne. Szerencsésnek érzem
magam, hogy ilyen fiatalon egy nagyszerû és tapasztalt

A hellonyiregyhaza.hu egy olyan oldal, ami szí-
vesen fogadja a motivált fiatalokat, hogy írásaikat,
gondolataikat megoszthassák másokkal. Ez a le-
hetõség számomra nagyon sokat jelent, hogy ve-
lük dolgozhatok. A legemlékezetesebb esemény
az elmúlt egy évben az volt, amikor interjút készít-
hettem Szabó Zsófival. De az is nagyszerû érzés volt,
mikor Nyíregyházáról jelent meg alkotásom, vagy
mikor tehetséges balett-táncos barátnõmmel készí-
tettem anyagot. Beszámoltam a verébtábori élménye-
imrõl és a tavalyi kölcseys verébavatóról, amely egy-
ben életem elsõ verébavatója volt. Az oldalt sok láto-
gató nézi, és egyre népszerûbbé válik a kamaszok
körében, hisz kortársaik cikkeit, verseit olvassák. Na-
gyon szívesen írok a hellonyiregyhaza.hu-ra, és re-
mélem, lesz rá még lehetõségem.

DORINA: SZÍVESEN FOGADJÁK

TÉR A TEHETSÉGEKNEK

Gönczi Dorina,
Kölcsey Ferenc Gimnázium

A hellonyiregyhaza.hu weblapról és
annak lehetõségérõl, hogy diákfotós-
ként megjelenhetnek a képeim az ol-
dalon, az osztálytársaimtól értesül-
tem tavaly, szinte futótûzként terjedt
a híre és csatlakozott mindenki, aki-

ben van egy kis kreativitás. Nagyon
régóta fényképezek, több ver-
senyt nyertem már és nagyszerû
lehetõségnek tartom, hogy a di-

ákság megmutathatja azt az oldalát, amiben kiemel-
kedõ és tehetséges. Nekem ez a fotózás. Korábban
nem volt olyan nyíregyházi felület, amelyen felhív-
hatták volna magukra a figyelmet a fiatalok, de most
már van. Az elsõ perctõl részese vagyok a hello-
nyiregyhaza.hu csapatának és ezt boldogan mond-
hatom, hiszen az ismerõseim, barátaim mind nézik
az oldalt és figyelemmel követik az ott megjelenõ
eseményeket. Sok rendezvényre eljuthattam az ol-

DIÁKFOTÓS: FUTÓTÛZKÉNT TERJEDT A HÍRE

Ezt a fotót is Tamás Mercédesz készítette

dalnak köszönhetõen és remélem, sokáig fog ilyen sike-
resen mûködni. Még sok száz, boldog születésnapot kí-
vánok hellonyiregyhaza.hu!

Tamás Mercédesz, Kölcsey Ferenc Gimnázium

csapat tagja lehetek. Az elmúlt egy év nagyon tartalmasan
telt, rengeteg egyedülálló programon vettünk részt, és a nyír-
egyházi iskolák is egyre nyitottabbak felénk, amit külön kö-
szönünk nekik – mondta Farkas Fanni. A hellonyiregyhaza.hu
oldal kiemelt figyelmet fordít a tehetséges fiatalokra, számos
nyíregyházi diákkal készült már interjú a felületre egy-egy
versenyeredmény kapcsán. – Eleinte nehéz volt megtalálni a
kiemelkedõ versenyeredményekkel rendelkezõ fiatalokat,
böngészgettem az iskolák honlapjait és közösségi oldalaikat,
így jutottam el a megfelelõ személyekig. Nagyon fontos szá-
momra ez a kezdeményezés, hiszen úgy gondolom, a ta-
nulmányi, mûvészeti, sport- és egyéb területeken tehetsé-
ges fiataloknak szükségük van egy olyan felületre, ahol
középpontba kerülnek eredményeik. Az idõ múlásával erre
kezdett kialakulni az igény, így az elmúlt hónapokban már
egyre több olyan üzenetet kapok a tanároktól, oktatóktól,
sõt olykor a diákoktól is, hogy sikereikrõl szeretnének be-
számolni nekünk – árulta el Fanni.

HONNAN
NÉZTÉK
AZ OLDALT?
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FILMES SIKER
A RENDSZERVÁLTOZÁSRÓL

2017. április 26-án a NYÍRTÁVHÕ
Kft. szervezésében megrendezésre ke-
rült az idei év elsõ közös képviselõi tá-
jékoztatója.

A fórumon megjelent közös képvise-
lõk tájékoztatást kaptak az elszámolás-
ról és költségosztásról, a 2016/2017-es
fûtési idõszak értékelésérõl, illetve a
már megvalósult és tervezett beruházá-
sokról.

A KOM Központi Okos Mérés Zrt. kép-

KÖZÖS KÉPVISELÕI
FÓRUMOT TARTOTT
A NYÍRTÁVHÕ KFT.

viselõje tájékoztatta a résztvevõket a
Nyíregyházán – az országban elsõként –
bevezetésre kerülõ Okos Mérés folyama-
táról és az Intelligens Hálózat Mintapro-
jekt jelenlegi állapotáról.

A tájékoztató végén a Nyírtávhõ Kft.
szakemberei válaszoltak a közös képvi-
selõk és megbízottak kérdéseire, melyek
a legtöbb esetben az elszámolásról, a
fûtés-, illetve a melegvíz-szolgáltatásról,
valamint az Intelligens Hálózat Minta-
projektrõl szóltak.

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.

A KÖZÖS KÉPVISELÕI FÓRUM TELJES BESZÁMOLÓJÁT
ÉS A KOM ZRT. TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁT MEGTEKINTHETIK A

http://www.nyirtavho.hu/dokumentumtar/7 weboldalon.

„Elsõ lépések – végsõ beszélgetések”
címmel készült film a rendszerváltás idõ-
szakának nyíregyházi visszaemlékezõivel.
A Periférián Alapítvány gondozásában,
Kéry Péter és dr. Szilassy Géza rendezésé-
ben, Csordás László vágó közremûködésé-
vel létrejött alkotás három díjat is elhozott
egy hagyományteremtõ filmszemlérõl.

Idén elõször hirdették meg a „Rendszer-
váltó Filmszemlét”, melynek április végén
a Lakitelek Népfõiskola adott otthont. Az
elõzsûri az itthonról és határokon túlról be-
érkezett 40 alkotás közül tízet javasolt a
versenyprogramba. A nyíregyházi alkotók
filmje a rendszerváltozás idejének nyíregy-
házi történéseit idézi vissza olyan szerep-
lõkkel, akik részt vettek a különbözõ ese-
ményeken, megmozdulásokon, s akik most
vállalták a szereplést. A 49 perces film ér-
tékét növeli, hogy egykorú amatõr felvéte-
lek színesítik, még ha a mai szemnek már
kopottas minõségben is.

HÁROM DÍJ A NYÍREGYHÁZIAKNAK

A háromnapos vetítést követõen a
szemle fõvédnökei: Bíró Zoltán, a Rend-
szerváltás Történetét Kutató Intézet és Ar-
chívum (RETÖRKI) fõigazgatója, Sára Sán-
dor, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmren-
dezõ, a Nemzet Mûvésze, Lezsák Sándor
író, az Országgyûlés alelnöke és a zsûri
tagjai adták át a díjakat április 27-én, ün-
nepélyes keretek között. A nyíregyházi
alkotók három díjat is elhoztak a rangos
mezõnybõl. A Magyar Demokrata Szer-
kesztõségének 100  000 forintos, a kiskun-
majsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium 25 000 fo-
rintos, valamint a Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. különdíját az „Elsõ lépések –
végsõ beszélgetések” c. alkotás kapta, me-
lyet a késõbbiekben tervez mûsorára tûz-
ni a Nyíregyházi Televízió.

 (Szerzõ: Tarczy Gyula)

A film rendezõ-operatõre, Kéry Péter veszi át az egyik elismerést (Fotó: Lizik Varga Katalin)

Nincs tévedés a címben: az õszi premierek olvasópró-
bái indultak el a héten a Móricz Zsigmond Színházban. A
teátrum új igazgatója szerint ugyanis így ki lehet tolni az
évadot, s több bérletszünetes elõadásnak juthat hely a
naptárban, ráadásul már szeptemberben friss bemutatók-
kal várhatják a közönséget.

Két érdekes színdarabbal kezdte meg a jövõ évad pró-
báit a Móricz Zsigmond Színház társulata. Devecsery Lász-
ló A kék pék címû verses meséjét és Sherlock Holmes – A
sátán kutyája címû krimijét mutatják be szeptemberben.
Utóbbiban Ullmann Mónika is vendégszerepel.

HOSSZABB ÉVAD, LEHETÕSÉGEKKEL

– A premierek szeptember 9-én lesznek, amire már
most egy hónapot próbálnak a színészek, majd augusz-
tus 21-étõl újabb három hetet – nyilatkozta szerkesztõ-
ségünknek Kirják Róbert. – Átgondoltam, hogy mi a le-
hetõség arra, hogy több bérletszünetes elõadás legyen.
Arra jutottam, hogy már szeptemberben el kell kezdeni
játszani az elõadásokat és ez kb. 15–20 olyan napot ad-
hat az évadban, amikor bérletszünetes elõadásokat is
mûsorra lehet tûzni. Ez egyféleképpen valósulhat meg,
ha hamarabb mutatjuk be elsõ bemutatónkat, ahhoz pe-
dig az kell, hogy májusban kezdjük meg a próbákat –
avatott be az újítás hátterébe a színház õsszel megvá-
lasztott ügyvezetõje.

GYEREKDARAB ÉS KRIMI

A kék pék címû történet egy rendkívül különleges hely-
színen, az Ibolyakékség pékségben játszódik. A Tucker
András által rendezett, a gyermekeket is bevonó elõadás
nagyban épít a kicsik fantáziájára és aktivitására. A nagy
játék végén valódi varázslat történik, s végül a munka
eredményébe, a kék kalácsba is beleharaphatnak a gyer-
mekek. – Ha van egy álmunk és azon dolgozunk, akkor
az valóra válik – fogalmazta meg a rendezõ. A Sherlock
Holmes pedig valódi krimi lesz, s eleve különleges, hogy

MÁR ÕSZRE PRÓBÁLNAK A SZÍNHÁZBAN
színpadra kerül Magyarországon. – Érdekes lesz szerin-
tem a nézõknek, hogy Sherlock Holmes minden részlet-
re figyel és olyan összefüggésekre rájön az élettel kap-
csolatban, amire más sose jönne rá – jegyezte meg a most
már Nyíregyházán is bizonyított Szente Vajk rendezõ. A
gyermekelõadásban Gulácsi Tamás és Jenei Judit, míg a
másikban Ilyés Ákos és Horváth Sebestyén Sándor
játsszák a fõbb szerepeket, akik már alig várják a szín-
padra lépést.

Tucker András már az olvasópróbán is instruálta
Jenei Juditot és Gulácsi Tamást

Szente Vajk, aki alig fejezett be egy próbafolyamatot,
máris egy újba kezdett Nyíregyházán
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
május 12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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MEGRENDÍTÕ DRÁMA DANDOS GYULÁRÓL
A „nyíregyházi Petõfinek” is szokták nevezni az 1956-

os forradalom és szabadságharc mindössze 18 évet élt
egyik diákvezérét, akinek életéhez kapcsolódóan egyfel-
vonásos darabot mutattak be a napokban a Nyíregyházi
Egyetem színjátszói.

A „Sinkovits Imre pályázat” felhívására az 1956-os
emlékév alkalmából a Botoló Nonprofit Kft. pályázatot
nyújtott be egy tánccal fûszerezett darab elkészítésére,
melyben Dandos Gyula alakját idézik meg, s amelynek
megvalósításához a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti
Iskola biztosítja a helyszínt. Mivel a forradalmár cigány
származású volt, ezért az alkotók úgy gondolták, errõl a
népcsoportról, az õ mûvészetükrõl is szót ejtenek. A pá-
lyázat sikere lehetõvé tette, hogy a bemutatóra meghívják
Eörsi László történészt, aki a premiert követõen a Cigá-
nyok az 1956-os forradalomban címmel tartott elõadást a
jelenlévõknek, Jenei Teréz fõiskolai tanár pedig a cigány
irodalom fõbb irányairól beszélt. Vendégük volt a rendkí-
vül érdekes egyéniségû és tehetségû Jónás Tamás költõ is.
A rendezvénysorozatot Karádi Nóra és Karádi Zsolt Arc-
ok címû fotókiállításának megnyitója zárta.

NYOLCÉVESEN ÁRVA LETT

– A drámát én írtam – válaszolta kérdésemre Karádi
Zsolt. – Sok egyéb mellett dr. Fazekas Árpád, Dikán Nóra,
Takács Péter és Eörsi László munkáira támaszkodtam. El-
sõsorban a nyíregyházi történésekre és Dandos Gyula sze-
mélyére fókuszáltam. Figyelmemet megragadta Rácz Ist-
ván tanár úr, a Szilágyi László–Tomasovszki András-per
másodrendû vádlottja, aki végül öt év börtönbüntetést
kapott. Õ már a forradalom elõtt jó barátságba került az
állami gondozott Dandos Gyulával. A fiú négyéves volt,
amikor az édesanyja, és nyolc, amikor az édesapja meg-

halt. Egyik intézetbõl a másikba hányódott, mire Nyíregy-
házán a Kossuth gimnáziumba került, otthonra pedig a
Petõfi kollégiumban lelt. Életrajzában sok homályos pont
van: ezek lehetõséget adtak a tények balladává formálá-
sához.

A szerzõ fikciója szerint Dandos Gyula 1957. február
9-én, életének utolsó éjszakáján levelet ír Rácz tanár úr-
nak, amelyben visszaemlékszik eddigi éveire, a nyíregy-
házi októberi napokra... Megelevenedik hányatott gyer-
mekkora, s az édesanyja is (õt az egyik táncjelenetben
Demarcsek Zsuzsa keltette életre). Kálváriája letartóztatá-
sát követõen az ungvári börtönben folytatódik, majd itt-
hon, ahol az ÁVO-sok félholtra verik. Tüdõ szakorvosi
vélemények alapján elviszik Mosonmagyaróvárra, ahon-
nan megszökik, tudva, elõbb-utóbb forradalmi tetteiért
halál vár rá. Svájcba szeretne eljutni, ahol a Vöröskereszt

jóvoltából 1947 és ’49 között élt. Másodszori szökése köz-
ben azonban a határõrök agyonlövik.

RENDHAGYÓ ELÕADÁS

– Dandos Gyula élete nagyon megfogott bennünket. A
róla szóló drámát négy alkalommal a Nyíregyházi Egye-
tem színjátszóival adtuk elõ 45 perces, rendhagyó elõ-
adásban a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola
színháztermében – idézi vissza örömmel a szerzõ. – Az
intézmény kiváló színháztechnikai adottságokkal rendel-
kezik. A téglalap alakú elõadói tér két hosszabbik oldalán
ült a közönség, s a szereplõk közöttük játszottak. A publi-
kum tagjai úgy érkeztek a terembe, hogy kilenc „halott”
feküdt a földön, õket átlépve juthattak el a helyükre. Ko-
rabeli fotók segítségével megidéztük az 1956-os országos
és nyíregyházi eseményeket. Ezután a holtak élõkké let-
tek, visszajutottunk Dandos Gyula gyermekkorába, majd
a nyíregyházi eseményekhez. Nem kronologikus rendben
haladtunk, hanem szabad asszociációk mentén. (Érdekes
volt, hogy a fõszereplõ egyetemista, Kékedi Levente, a
történet során arcra is egyre jobban kezdett hasonlítani
Dandosra...)

Mint megtudtuk, több nézõt sokkolt, ahogy az ÁVO-sok
a lábuk elõtt brutálisan megverték, avagy az, mikor a tör-
ténet végén lelõtték a fõhõst. Egy cigány botoló is helyet
kapott a darabban, Demarcsek Dániel elõadásában. Bari
Károly sorai mellett megszólalt Szécsi Magda Hazám címû
verse, majd Verdi Requiemje zárta a mûvet. Mivel az al-
kotók úgy gondolták, taps és meghajlás nem illik ehhez a
drámához, a közönség csöndben, ismét a „halottak” meg-
döbbentõ sorai között haladva hagyhatta el a termet. Fa-
zekas Árpád doktor úr is látta az elõadást, s a színjátszók-
ra utalva azt mondta: „Ilyen fiatalokkal van jövõ!”

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabá-
lyozza az „Inczédy György Életmû”-díj adományozásának rend-
jét.

Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán született,
vagy hosszabb ideje városunkban élõ, dolgozó, illetve nyugdíjas sze-
mélynek adományozható, aki az élet bármely területén maradandót
alkotott, kiemelkedõ szakmai tevékenységével jelentõsen hozzájá-
rult városunk fejlõdéséhez, hírnevének öregbítéséhez a város közvé-
leménye által elismerten.

A cím évente öt személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezde-

ményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendsze-

rérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) szá-
mú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell
benyújtani 2017. május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a
varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illetve személyesen átvehe-
tõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabá-
lyozza a „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozásának
rendjét.

A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar állam-
polgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élõ személynek ado-
mányozható, aki

– társadalmi, gazdasági, kulturális, illetõleg egyéb területen a vá-
ros és lakossága érdekében hosszabb idõn keresztül kimagaslóan ered-
ményesen tevékenykedett,

– kiemelkedõ és maradandó alkotásával jelentõsen segítette Nyír-
egyháza fejlõdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a
város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezde-

ményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendsze-

rérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) szá-
mú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell
benyújtani 2017. május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a
varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illetve személyesen átvehe-
tõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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TÁBLA HIRDETI A HÕS TÛZOLTÓK EMLÉKÉT
Szent Flórián Nap alkalmából ünnepi megemlékezést

tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság kedden Nyíregyházán. A tûzoltók vé-
dõszentje szobránál a hõsi halált halt bajtársak emlékére
koszorúzást tartottak, majd az igazgatóság fõbejáratánál
leleplezték a nyíregyházi tûzoltók bátor és hõsies helyt-
állásának tiszteletére állított emléktáblát.

1884 tavasza – ekkor alakult meg Nyíregyházán a tûz-
oltóság. Az eltelt 133 évben a lánglovagoknak számos
veszélyes esetben kellett helytállásukat bizonyítani: tûz-
oltás, árvízi védekezés, mûszaki mentés. Tették mindezt
úgy, hogy feladataik végzése közben egyetlen bajtársukat
sem veszítették el. Ezt a bátor és hõsies szolgálatteljesítést
ezentúl emléktábla hirdeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fõbejáratánál, melyet
a tûzoltók védõszentje, a Szent Flórián Napja alkalmából
tartott ünnepségen avattak fel.

FONTOS SZEREP A VÁROSBAN

A megemlékezésen részt vett dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester is, aki kiemelte, a tábla nem csak a múltnak állít
emléket. – A tûzoltók szolgálata a jövõnek is irányt mutat FOLYAMATOS FEJLÕDÉS

Ezt a magasabb szintû munkát szolgálják többek között
a folyamatos képzések, illetve az eszközpark fejlesztése
is. Legutóbb önkéntes tûzoltók tettek sikeres tûzoltóveze-
tõi vizsgát a megyei igazgatóságon, valamint új jármû-
vekkel is gazdagodott a parancsnokság. – Huszonkét ön-
kéntes és önkormányzati tûzoltó végzett, akik tûzoltás-
vezetõi képzettséget szereztek. Tavaly pedig egy saját, Rába
típusú fecskendõt kaptunk, illetve egy 42 méteres mentõ-
magassággal rendelkezõ létrát, amellyel bátran kijelent-
hetjük, hogy Nyíregyházán minden épületet el tudunk érni,
hogyha szükséges a mentés – mondta Toldi András tû. õr-
nagy, a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság pa-
rancsnoka.

KOSZORÚZÁSOK VÁROSSZERTE
Az emléktábla leleplezése mellett Szent Flórián ünnep-

napján, a tûzzel dolgozók védõszentjének nyíregyházi szob-
ránál helyezték el az emlékezés virágait. Ezt megelõzõen
az egykori nyíregyházi tûzoltólaktanya helyén épült Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskolánál is tartottak fõ-
hajtást, hiszen az intézmény falán 2014-ben avatták fel azt

Kilenc emeletet és 191 lépcsõfokot kellett teljesíte-
niük a Bánki Donát Mûszaki Középiskola kollégiumá-
ban azoknak a tûzoltóknak, akik részt vettek a 15. me-
gyei lépcsõfutó versenyen múlt héten. Közel hatvan
hivatásos és önkéntes tûzoltó érkezett nemcsak a me-
gyébõl, hiszen a romániai SOMES Sürgõsségi Hely-
zetek Felügyelõsége és a Beszterce-Naszód megyei
csapat is nevezett, de a Tarpai Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület közremûködésével kárpátaljai résztvevõk is ér-
keztek a megmérettetésre. A verseny gyakorlási lehe-
tõség is a tûzoltóknak, de egyfajta erõállapot-felmérés
is, ami nem csak a verseny szempontjából lényeges.
Elõírás ugyanis, hogy a tûzoltók a kondíciójukat tart-
sák karban, hiszen fontos, hogy megfelelõ erõnlétük
legyen. A 25 kilós felszereléssel, a távval és az idõvel
idén a szakolyiak küzdöttek legsikeresebben a kiéle-
zett küzdelemben, õk hódították el a vándorkupát.

FUTÁS A KILENCEDIKRE

az emléktáblát, amely emlékeztet arra, hogy 1911 és 1958
között itt mûködött az elsõ nyíregyházi tûzoltóság.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

bátorságból, hõsiességbõl, fegyelembõl, s a mában is jelen-
tõs feladat hárul rájuk a város életében a katasztrófavéde-
lemmel kiegészülve. Olyan központi szerepük van Nyír-
egyháza életében, amit a város csak úgy tud kifejezni, hogy-
ha erkölcsi és anyagi támogatással is hozzájárul ahhoz, hogy
õk minél magasabb szinten tudják a munkájukat végezni.
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30ÁPRILIS
VASÁRNAP

29ÁPRILIS
SZOMBAT27ÁPRILIS

CSÜTÖRTÖK

30ÁPRILIS
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 7., vasárnap 21.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Kisvárda labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Május 6., szombat 10.00 Tiszavasvári
úti sportcsarnok, Nyírsport Kupa birkó-
zóverseny
Május 6., szombat 16.00 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Vitka kézilabda-
mérkõzés
Május 7., vasárnap 16.45 Városi Stadi-
on, Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

IRÁNY A NEMZETKÖZI POROND!

A nemzetközi kupában is indulhat a kö-
vetkezõ szezonban a Fatum Nyíregyháza.
A nõi röplabdások a Közép-európai Liga
mellett a Challenge Kupában állnak rajt-
hoz. A klub vezetése már tárgyal játéko-
sokkal, hogy megerõsítse a keretet.

A Jászberény legyõzésével a harmadik
helyen végzett a bajnokságban a Fatum
Nyíregyháza. A csapat nagy csatában dia-
dalmaskodott, melyben a szurkolók is se-
gítették.

– Nagyon köszönöm a csapat nevében
is az egész évi szurkolást, az utolsó mecs-
csen pedig rengeteg plusz erõt adtak, így
tudtunk nyerni. Amikor Nyíregyházára ér-
keztem, bíztam abban, hogy dobogón vég-
zünk, sikerült, és nagyon boldog vagyok.
Ez az érem mindig ott lesz a szívemben,
nagyon kedves nekem – mondta Szom-
bathelyi Szandra csapatkapitány.

Horváth András vezetõedzõ nyáron ér-
kezett Nyíregyházára, és teljesen új csapa-
tot kellett építenie. A tréner nagyon büsz-
ke együttesére, hiszen a bajnokság mellett
a Magyar Kupában is a harmadik helyen
végeztek. Jövõre a MEVZA-ligában és a
Challenge Kupában is indulhat így a gár-
da.

– Sokat kell majd utaznunk, és négy fron-
ton is harcban leszünk, ami nem lesz egy-
szerû feladat. Meg kell erõsíteni a keretet,
és azon dolgozunk. Kõhalmi Richárd edzõ
kollégám mondta, hogy ez egy rövid sze-
zon volt, de hosszú. És valóban, ugyan
gyorsan befejezõdött a bajnokság, de ren-
geteg munka és meccs van a hátunk mö-
gött – mondta Horváth András vezetõedzõ.

A klub vezetése az elmúlt hónapokban
azon is dolgozott, hogy stabil legyen az
anyagi háttér. 11 támogatói szerzõdést kö-
töttek cégekkel, és az önkormányzat is
nagyban segítette a munkát. A névadó
szponzor jelezte, jövõre emeli a támoga-
tás összegét, amire szükség is van, mert a
játékosokat folyamatosan keresik más klu-
boktól.

– Megtartani mindig nehezebb a játéko-
sokat mint megszerezni, és szinte nincs
olyan a keretben, akit ne csábítanának más
klubokhoz. Mindenki az élmezõnyben sze-
retne végezni jövõre, és ehhez erõs keret-
re van szükség – mondta Kósa Árpád, a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

Jövõre a bajnokságban lehet változás, és
Extraliga formában mûködhet a lebonyolí-
tás, azaz még több rangadó vár az élcsa-
patokra.

MORZSÁK A BRONZMECCS UTÁN:

A Fatum Nyíregyháza a kupa mellett a bajnokságban is harmadik lett

MADÁR NYÍREGYHÁZÁN
„Madár” szállt a nyíregyházi Beth-

len iskolába. Erdei Zsolt korábbi profi
ökölvívó Barkóczi László meghívására
érkezett a megyeszékhelyre, akivel ko-
rábban együtt is bokszoltak. – Próbá-
lom a fiatalokat arra ösztönözni, hogy
minél többen sportoljanak, mozogja-
nak, ezen belül bokszoljanak. Magyar-
országon jelenleg kevés az ökölvívó,
szeretnénk bõvíteni a létszámot, mert
akkor könnyebb lenne kiválasztani a
legügyesebbeket is. Ezen mindenképp
fejleszteni szeretnénk, mind a fiúknál,
mind a lányoknál – mondta Erdei Zsolt,
a MÖSZ új elnöke.

BAJNOKI CÍM!
Veretlenül menetelt a junior fiú ko-

sárlabdadöntõig a Nyíregyházi Sport-
centrum együttese. Pethõ Ákos csapa-
ta a csoportmeccseket megnyerte, majd
nagy csatában gyõzte le a Pécset az
elõdöntõben. A fináléban a Sopron volt
a mieink ellenfele, és óriási csatát lát-
hatott a közönség Debrecenben. A nyír-
egyháziak végig koncentráltan játszot-
tak, a hajrában pedig higgadtan érté-
kesítették a büntetõket is, így 57–51-re
nyert a Nyíregyháza, és junior bajnok
lett! A csapatból többen idén a felnõt-
tek között is bemutatkozhattak a baj-
nokságban.

A NYOLCADIK ELSÕSÉG
Békéscsabán rendezték a 38. Nem-

zetközi Sportgálát, mely egyben ismét
a gyaloglók számára a magyar bajnok-
ságot is jelentette. A nyíregyházi Hele-
brandt Máté ezúttal is esélyesként áll-
hatott rajthoz. Az elsõ kör után Máté
ritmust váltott, és faképnél hagyta a
mezõnyt – melyben külföldrõl érkezett
atléták is voltak. Végül könnyed ver-
senyzéssel 1:23:14-es idõvel magabiz-
tosan gyõzött a Sportcentrum gyalog-
lója, több mint két percet verve a má-
sodik helyezettre. Helebrandt Máténak
ez a 8. szabadtéri bajnoki címe!

ÉRMEK A SAVARIA KUPÁN
Jól szerepeltek a Nyíregyházi

Sportcentrum dobóatlétái a hétvégén
megrendezett Savaria Kupán, Szom-
bathelyen. A felnõtt férfiak diszkosz-
vetõ viadalában Szikszai Róbert
60,43 méteres dobásával a második
helyen végzett Kõvágó Zoltán mögött.
Nõi diszkoszban Kerekes Dóra 52,50
méterrel nyert, míg a leányok kate-
góriájában Zsiga Kingáé lett az arany-
érem. A diszkoszvetõk mellett súly-
lökésben is sikerült egy ezüstérmet
szerezni Tóth Balázsnak a fiú kategó-
riában.

Kalotai Zsófia játékos: – Nagyon bol-
dog vagyok, szinte szóhoz sem jutok.
Nekem ez az elsõ érmem az NB I-ben.
Csak a végén éreztem, hogy megvan, és
nagyon jó gyõzelemmel zárni a szezont.

Vacsi Evelin játékos: – Nagyon izgal-
mas volt az utolsó meccs, de ennek így
kellett lennie. Sok érmet szereztem már,
de mivel ez az elsõ évem Nyíregyházán,

nagyon kedves számomra ez a bronz. Egy
nagyon jó csapat alakult ki.

Ludvig Zsolt, MRSZ fõtitkár: – Nagyon
szép éveket töltöttem Nyíregyházán, a
város megbecsült polgára voltam, ezért
örülök, hogy ismét egy jó csapat van ki-
alakulóban. Sok munkával a nemzetkö-
zi porondon is eredményesek lehetnek,
szurkolok nekik!

Õsztõl nemzetközi meccseket is játszhatnak a hölgyek
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 6., szombat 19.00 Hello, Dolly!, E. Kovács bér-
let, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara
Május 8., hétfõ 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Óz bér-
let, MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Tudor bérlet, Nagy-
színpad
Május 9., kedd 10.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Hókuszpók bérlet, Nagyszínpad
10.00 Sárkányölõ Krisztián, Pán Péter bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Pinokkió bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Nem viccelek, csak játszom!, Pregitzer Fruzsi-
na estje, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Május 10., szerda 10.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Galiba bérlet, Nagyszínpad
10.00 Sárkányölõ Krisztián, Pöttöm Panna bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Szundi bérlet, Nagy-
színpad
19.00 H.H.H. Angyalok Kara, az Utca-SzAK elõadá-
sa, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 11., csütörtök 10.00 A kisfiú meg az oroszlá-
nok, Csizmás Kandúr bérlet, Nagyszínpad
10.00 Sárkányölõ Krisztián, Pumukli bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 SingSingSing MÁZS-képp, Bérletszünet, Nagy-
színpad
Május 12., péntek 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Shrek
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Castel Felice (jeltolmácsolt elõadás), Benczúr
bérlet, Nagyszínpad

FÜRDÕFELÚJÍTÁS
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. tájékoztatja az olvasókat,

hogy az Aquarius Élményfürdõ, az Aquarius Fürdõgyó-
gyászat és a Hotel Fürdõház wellnessrészlege 2017. má-
jus 8-ától 12-éig karbantartási munkálatok miatt az alábbi
rend szerint mûködik. Aquarius Élményfürdõ: 2017.
május 8–12-éig ZÁRVA! Aquarius Fürdõgyógyászat: az
Aquarius fürdõgyógyászat gyógyvizes medencéi 2017.
május 8-án és 9-én karbantartási munkálatok miatt nem
üzemelnek, így a súlyfürdõ, gyógyvizes gyógymedence
fürdõ és a víz alatti csoportos gyógytorna szolgáltatások
az említett két napon nem lesznek elérhetõek. Hotel Für-
dõház***: a wellnessrészlege 2017. május 8-án és 9-én
karbantartási munkálatok miatt zárva tart. Az említett
idõszakban igénybe vehetõ fürdõ: Júlia fürdõ (Malom u.
19.). Az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ 50 méteres uszo-
dájának sátorfedését elbontják, így az uszoda 2017. má-
jus 2–13. között zárva tart.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. május 9., 15.30 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda
(Nyíregyháza, Luther u. 3.).

Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os
telefonszámon lehetséges,

munkanapokon, munkaidõben.

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. május 8., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. május 9., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy,

Fácán u. 2., Polgárõr Iroda.

Mussó László (12. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

51. sz. szavazókör (Árpád u., Damja-
nich u., Huszár sor, Toldi u., Móricz
Zs. u., Lehel u. egyes részei). 52. sz.

szavazókör (Nagyvárad u., Semmelwe-
is u. páratlan oldala és a Keleti Márton

u., Orosi út, Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2017. május 8., 16.00 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.

Idõpont: 2017. május 8., 17.30 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

CSALAFINTA SZOMBAT
A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Egye-

sület kezdeményezésére és aktív részvételével olyan
látogatóbarát programot igyekszik létrehozni a Jósa
András Múzeum május 13-án, szombaton „Csalafinta
Családi Nap” címmel, mely túlmutat az épület falain, s
mellyel a múzeum kapcsolódik a Családok Nemzetkö-
zi Napja rendezvényéhez. A szervezõk azt szeretnék,
ha a múzeumban olyan délelõttöt töltenének együtt a
családok, ahol vidáman mosolyoghatnak, kipróbálhat-
ják magukat a különbözõ játékos helyzetekben. A jövõ
szombaton 9.00–12.00 óráig tartó eseményen a krea-
tív és ügyességi feladatok közben 11.00 órától Rutkai
Bori Bandájának Pizsamátor mesekoncertje szól. Rész-
letek: josamuzeum.hu és nyiregyhaza.hu.

KÖZÖSSÉGEK HETE
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár több

irodalmi, zenei és nyugdíjas egyesületnek, olvasókör-
nek az otthona. A május 8–12-éig tartó programsoro-
zat keretében e civil szervezetek vezetõi mutatják be
tevékenységüket, értékeiket, közösségépítõ erejüket. A
könyvtárosok pedig a pincétõl a padlásig vezetik végig
a vendégeket a könyvtár épületében. A Móricz Zsig-
mond Olvasókör május 8-án 16.00 órától felolvasó
délutánt szervez a tavasz témakörében a Vakok Egye-
sülete megyei szervezetének tagjai és más érdeklõdõk
örömére. Május 10-én 14.00 órakor városnézõ séta
keretében lehet rátalálni Nyíregyháza múltját, épített
örökségét és irodalmi emlékhelyeit megjelenítõ kincsek-
re. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár meg-
hirdeti  a „Kiváló közösségépítõ” címet, mellyel azok-
ra a lelkes, nem hivatásos közösségfejlesztõkre szeret-
né ráirányítani a figyelmet, akik nap mint nap sokat
tesznek közösségük épüléséért, gazdagodásáért. A cím-
re Nyíregyháza lakói szavazhatnak a könyvtárban má-
jus 11-éig. A részletes programot a www.mzsk.hu, il-
letve a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvashatják.

SZELEKTÍV SZOMBAT
A hagyományokkal ellentétben idén május 27-én ren-

dezi meg a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit
Kft., valamint Nyíregyháza Város Önkormányzata a
Szelektív szombat nevû rendezvényt, melynek helyszí-
ne változatlanul a Kossuth tér lesz. A program célja,
hogy felhívják a résztvevõk figyelmét a szelektív hulla-
dékgyûjtés fontosságára és játékos vetélkedõk segítsé-
gével elmélyítsék annak gyakorlatát. Az idei év újdon-
sága egy új játék bemutatkozása lesz, ajándékokért. A
játék, amely a Szelekt Ákos nevet viseli, egy telefonos
alkalmazás, mely 5 minigames-bõl áll. A minijátékok
segítségével pontok gyûjthetõek, amivel Szelekt Ákost
etethetik, ruházhatják a játékosok. Az 5 minigames
közül az egyik a Szelektív szombat állomása lesz. A
szokásos programokat követõen az idén Keresztes Ildi-
kó zárja a rendezvényt.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: május 5-én 14.00:
Kreatív foglalkozás – könyvlapokból ajándék készítése. 9-én
14.00–16.00: Fagylalt készítése papírból és pomponból. 10-
én 10.00: Babaangol. 14.00: Madarak és Fák Napja – filmve-
títés a gyermekeknek. 11-én 14.00–16.00: Madár készítése
vegyes technikával.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: május 5-
én 16.30: Alkotó tagtársak 23. László Gézáné és Császár Dytta
bemutatkozása – verseik tükrében. 6-án 10.00: Személyes tör-
ténet Fukushimáról – Popovics Péter: Fukushima (3.11) Marad-
junk vagy menjünk? címû könyvének bemutatója. Vendégek:
Popovics Péter és Kuragane Kei, a könyv japán fordítója. A ven-
dégekkel beszélget: Rendes Sándor. 8-án 17.00: A Kodály Tár-
saság összejövetele. 8–12-éig: Ünnepeld a közösséged!

ALAMUSZI NYUSZI. A Burattinó Bábszínház elõadásai:
május 6-án 16.00: Alamuszi nyuszi. 7-én 10.00: Bátor kiska-
csák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

KOSZORÚZÁS. A Bessenyei Társaság várja az érdeklõdõ-
ket névadójuk, Bessenyei György szobrának koszorúzására
május 7-én 11.00 órától. Beszédet mond: Bíró Gábor, a kis-
várdai Bessenyei gimnázium igazgatója. Közremûködik: Sza-
bados Attila, Kazinczy-emlékérmes tanuló.

ZENÉS ÁHITAT – ORGONAFANTÁZIÁK az evangélikus
Nagytemplomban. Május 7-én 18.00 órakor kezdõdik Kiss
Zoltán orgonahangversenye, amelyen az orgona két zene-
szerzõ óriásának egy-egy fantáziáját hallhatják az orgonaze-
ne iránt érdeklõdõk. A belépés ingyenes.

GYERMEKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: május 8-án 10.00:
Tündér Lala. Városi hangosolvasási verseny Szabó Magda
születésének 100. évfordulója tiszteletére. 10-én 10.00: A
trópusok ajándékai. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás
Bolíviáról. Vendég: dr. Hajdu Zsanett. 13-án 10.00: Nyíregy-
házi Cimborák Klubja. Vezeti: Tóthné Szomolya Ágnes
gyermekkönyvtáros.

A REUMA KLUB várja az érdeklõdõket május 8-án 14.00
órától az „Obezitás (kóros elhízás) és reumatológia” címû
elõadásra. Elõadó: dr. Kriston Anikó osztályvezetõ fõorvos.

Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete,
Esély Centrum, konferenciaterem (Nyíregyháza, Tiszavasvári
út 41.).

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. A Nyíregyházi Szociális Gondo-
zási Központ várja az érdeklõdõket az Idõsek Akadémiája
elnevezésû elõadássorozatra a Római Katolikus Plébánia dísz-
termébe. Május 9-én 14.00: Koszorúér betegségek és meg-
elõzési lehetõségei. Elõadó: dr. Szilágyi Attila fõorvos.

HOVÁ TART A KERESZTÉNY EURÓPA? A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja várja az érdek-
lõdõket május 9-én 17.00 órakor tartandó rendezvényére.
Helyszín: Római Katolikus Plébániahivatal díszterme (Kos-
suth tér). Témája: Hová tart a keresztény Európa? 60 éves a
Római Szerzõdés. Elõadást tart: Komiszár Dénes teológus-
hallgató. A rendezvény ingyenes.

A FELVIDÉKI MAGYAROK kitelepítésének 70. évforduló-
járól emlékezik meg a Felvidék 1947 Egyesület május 13-án
10.00 órakor a Bethlen utcai emléktáblánál, majd ezt köve-
tõen 10.45-kor az Északi temetõben lévõ síremléknél. A ren-
dezvényen a felvidéki települések polgármesterei és városunk,
megyénk vezetõi is részt vesznek.
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„NEM FELEDÉSBEN VAN ORVOSSÁG,
HANEM ÉPPEN AZ EMLÉKEZÉSBEN”

Ez a Babits Mihálytól vett idé-
zet olvasható azon az emléktáb-
lán, amelynek állításával 1998-
ban a Felvidékrõl áttelepített ma-
gyar családok elõtt tisztelgett a
város. A városháza Bethlen G.
utca felõli oldalán elhelyezett
mementó azokat a szörnyû idõ-
ket idézi, amikor az 1945. ápri-
lis 5-én meghirdetett kassai kor-
mányprogram egyik céljaként a
csehszlovák nemzetállam lét-
rehozását tûzte ki. A közel hat-
százezres magyarság számára a
kassai kiáltvány a kodifikált jog-
fosztottságot, fajüldözést, nemzeti-emberi másodren-
dûséget jelentette.

A valójában etnikai tisztogatást jelentõ magyar–cseh-
szlovák „lakosságcsere-egyezményt” 1946. február 27-
én írták alá Budapesten. A következõ év áprilisában már
el is indultak az elsõ vonatok. Az Északi temetõben 1998-
ban felállított emlékmûvön (képünkön) olvasható azok-
nak a felvidéki településeknek a sora, ahonnan áttele-
pülésre kényszerítették a magyarokat. A javarészt mó-
dosabb gazdák Nyíregyházán, Kálmánházán, Nagycser-
keszen, a nagycserkeszi tanyavilágban, Nyírtelken és

környékén találtak új otthonra.
Az õ emléküket õrzi és ápolja a
Felvidék 1947 Egyesület, amely-
nek céljai között szerepel még,
hogy az elsõ és második gene-
rációs leszármazottak is megis-
merjék a kitelepítés eseményeit,
életben tartsák a kulturális, gaszt-
ronómiai és nyelvi hagyományo-
kat, továbbá a felvidéki telepü-
lésekkel való kapcsolattartást is
feladatul tûzték ki.

A temetõben lévõ emlékmû
felállítását 1997-ben határozták
el a kitelepítettek Kiss Vendel ve-

zetésével, aki 1947-ben került családjával erre a vidék-
re. A költségekre a pénzt a felvidéki õsi településeikrõl
egykor elüldözöttek gyermekei és unokái gyûjtötték
össze, 1998-ban át is adták az emlékmûvet. Ide, és a
városháza falán lévõ emléktáblához minden év máju-
sában megemlékezést szervez a Felvidék 1947 Egyesü-
let, ahogy ezt teszi ebben az évben is május 13-án. Eze-
ket az emlékünnepségeket megtisztelik jelenlétükkel az
érintett felvidéki települések polgármesterei és civil szer-
vezeteinek képviselõi is.


