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Ötcsillagos minõsítést kapott három kategóriában is
az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ a Fürdõk Nemzeti Ta-
núsító Védjegy rendszerében. Élményfürdõként, gyógy-
fürdõként és strandfürdõként is az ország élvonalába ke-
rült Sóstó, hiszen három ötcsillagos minõsítéssel eddig
csak Hajdúszoboszló, Gyula, Sárvár és Zalakaros rendel-
kezett. Sóstógyógyfürdõn szombaton és vasárnap színes
programokkal nyitják meg a strandszezont.

Nyíregyháza városvezetése 2010-ben határozott arról,
hogy a turizmusnak kiemelt szerepet kell betöltenie a város
életében. Ehhez az elképzeléshez szorosan kapcsolódott a
város fürdõinek felújítása, illetve a hiányzó fürdõszakmai mi-
nõsítések megszerzése. Egy évvel késõbb befejezték a Park-
fürdõ projektet, majd felújították a Júlia fürdõt és a Fürdõhá-
zat, amelyben már háromcsillagos hotel is üzemel. 2012-
ben Országos Kategóriába sorolt Gyógyfürdõintézmény mi-
nõsítést kap az Aquarius Élményfürdõ és a Fürdõház, vala-
mint Regionális Kategóriába sorolt Gyógyfürdõintézmény mi-
nõsítést kap a Júlia fürdõ. 2013-ban Nyíregyháza-Sóstógyógy-
fürdõ Magyarország 16. gyógyhelye lett. Késõbb megújult
az Aquarius Élményfürdõ is és megkezdte mûködését az
Aquarius Fürdõgyógyászat. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. az el-

ért eredmények és a kialakult infrastruktúra alapján a Ma-
gyar Fürdõszövetségnél kezdeményezte a Fürdõk Nemzeti
Tanúsító Védjegy rendszerében a fürdõk minõsítését.

ORSZÁGOSAN IS AZ ÉLVONALBAN
A bíráló bizottság értékelése alapján az Aquarius Él-

mény- és Parkfürdõ élményfürdõ, gyógyfürdõ és strand-
fürdõ kategóriában is ötcsillagos minõsítést kapott. Dr.
Kovács Ferenc polgármester a nyíregyházi bejelentésen
elmondta, ennek óriási a jelentõsége. – Talán úgy lehet
érzékeltetni, hogy eddig négy ilyen fürdõ volt Magyaror-
szágon, ahol három ötcsillagos minõsítést értek el: Haj-
dúszoboszló, Gyula, Sárvár és Zalakaros, és most Nyír-
egyháza-Sóstógyógyfürdõ is csatlakozott ehhez a körhöz.
Ez egy hatalmas eredmény, elismerés azoknak, akik dol-
goztak érte. De ez biztatás a jövõre is, hiszen egy folya-
mat közepén vagyunk. Már elkezdõdött a négycsillagos
hotel építése, és a jövõben több beruházás is indul Sóstó-
gyógyfürdõn. A sajtótájékoztatón elhangzott: a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által létrehozott nemzeti tanúsító
védjegy célja, hogy garanciát nyújtson a fürdõszolgálta-
tás minõségére. A védjegyet a kedvezményezett öt évig
birtokolhatja, ezt követõen a minõsítést újra lefolytatják.

HÉTVÉGI NYÜZSGÉS A TÉREN: INKÁBB GYALOG
Ismét egy programokkal tarkított hétvége vár ránk: több rendezvény is csalogatja

a nyíregyháziakat a belvárosba. A Szelektív szombat az õsz eleji idõpontról tavasz
végire váltott, estébe hajlóan pedig a Korzó szülinapozik. Vasárnap késõ délelõttõl
több helyszínen ünnepeljük a Hõsök napját, míg délután a gyerekeké a Kossuth tér.
(Részletek, plakátok a belsõ oldalakon.) A korábbi tapasztalatokra, olvasói kérdésre
reagálva egyben jelezzük a Közterület-felügyelet információi alapján, hogy Nyír-
egyháza belvárosában a városi nagyrendezvények idejének kivételével kerékpárral
közlekedni a sebességhatárt betartva nem tiltott. A nagyrendezvények alkalmával
(május 27-én Szelektív szombat, május 28-án Gyermeknap, június 2-án Vagyonvé-
delmi Nap) azonban a kihelyezett KRESZ-táblák jelzik azt a területet, ahova tilos
behajtani kerékpárral. Kérik, hogy ezen alkalmakkor a kerékpáros útvonalaikat en-
nek megfelelõen tervezzék. A szabályt megsértõkkel szemben a rendõr vagy a köz-
terület-felügyelõ a helyszínen bírságot szabhat ki, vagy feljelentést is tehet.

A sajtótájékoztató után dr. Kovács Ferenc polgármester és
dr. Podlovics Roland vezérigazgató közösen avatták fel a
minõsítéseket tanúsító táblákat az Aquarius Élményfürdõ
falán. (További részletek és a hétvégi strandnyitás részle-
tei a 11. oldalon.) (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Podlovics Roland vezérigazgató és
dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón

ÖTCSILLAGOS FÜRDÕINK VANNAK!ÖTCSILLAGOS FÜRDÕINK VANNAK!

LIFTET IS KAP.
Jó ütemben halad a
Szent István utcai Váro-
si Rendelõintézet belsõ
felújítása, amely inf-
rastrukturális fejlesztés
keretében valósul meg.

SPORTIKONOK.
Új, szándékaink szerint
több részbõl álló rova-
tot indítunk, melyben
visszatekintünk az 1970-
es, ’80-as évek nyíregy-
házi élsportolóira. VÁROSNAP
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FELLÉPETT AZ IDÕSEK KLUBJA
A Nyíregyházi Szociális Központ 6.

sz. Idõsek Klubja ismét nagy sikerû
mûsort adott a Fogyatékkal Élõk XV.
Mûvészeti Fesztiválján. Szavalatot
adott elõ Molnár Józsefné, majd a min-
dig sikeres vegyes énekkar népdalok-
kal érdemelte ki a viharos tapsot.

FOGYATÉKKAL ÉLÕK
15. alkalommal rendezte meg a Fo-

gyatékkal Élõk Mûvészeti Fesztiválját
a TEMI Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház és Ifjúsági Ház Alapítványa a Vas-
utas Mûvelõdési Házban. Az esemé-
nyen közel 250 fellépõ bizonyította
ügyességét és tehetségét.

JÁTSZOTTAK A BÁRCZISOK
Egész napos DÖK program fogadta

a Bárczi Gusztáv Általános Iskola di-
ákjait pénteken. Volt cukorágyú, tánc-
bemutató és kézmûves foglalkozás is,
a nap pedig diszkóval zárult. A ferge-
teges rendezvényen a zenét DJ Szat-
mári szolgáltatta.

LÉGI BALESET
Halálos kimenetelû baleset történt

szombaton 13 óra 45 perckor Nyír-
egyházán. Egy vitorlázógép pilótája
szörnyethalt, miután gépe egyelõre is-
meretlen okok miatt a Rákóczi utca
100. alatti épület belsõ udvarába csa-
pódott.

ÚSZÓ SZÖKÕKÚT
Szellõztetõ úszó szökõkutat szerel-

tek fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. mun-
katársai a Bujtosi tó város felõli olda-
lán. A tórészlet rehabilitációjának ré-
szeként az idei évben két ütemben el-
végzik a vizes élõhely iszaptalanítási
munkálatait is.

ÖRÖM A ZENE
A VMKK amatõr zenei tehetségku-

tató versenyt szervezett, amin 9 együt-
tes mérette meg magát, ahol az Emma
Undressed címû formáció emelkedett
ki a mezõnybõl és õk mehetnek az ok-
tóberben megrendezendõ Music Expo
Öröm a Zene 2017. évi döntõbe.

BALÁZSÉK NYÍREGYHÁZÁN
A Kossuth téren felállított alkalmi stú-

dió adott otthont a Rádió 1 Reggeli
Show-jának. Sebestyén Balázsra és csa-
patára Nyíregyházán sok rajongó volt
kíváncsi, ezért kicsik és nagyok már kora
reggel a belvárosban kezdték a napot,
hogy találkozzanak kedvenceikkel.

TESTVÉRVÁROSI KÜLDÖTTSÉG
ÉRKEZETT KÍNÁBÓL

Közel tíz és fél millió lakos, egy fél Ma-
gyarországnyi terület, több mint 50 felsõ-
oktatási intézmény, fejlett, meghatározó
ipar, mezõgazdaság, turizmus, elõremu-
tató környezetvédelmi gazdálkodás – akár
egy országról is beszélhetnénk. De ezek
csupán Harbinnak a jellemzõi. A kínai te-
lepülés 2006 óta ápol Nyíregyházával test-
vérvárosi kapcsolatot. Most egy európai
körlátogatás keretében egy küldöttség ér-
kezett az ázsiai országból a szabolcsi me-
gyeszékhelyre, hogy feltérképezze, mi-
ként lehetne az államok szintjén egyre
szorosabb kapcsolatokat testvérvárosi
szinten is még jobban elmélyíteni.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgár-
mestere kiemelte, az együttmûködés elsõ-
sorban a gazdasági fejlesztéseket helyezi
elõtérbe, így az ipart és a mezõgazdasá-
got, de érinti még a turisztikát, valamint a
kulturális és zenei életet is.

KULTURÁLIS KAPCSOLATOK
A kulturális együttmûködés egyik elõ-

remutató, kölcsönös jele, hogy a kínai de-

legáció meghívta Nyíregyháza egy veze-
tõ együttesét a 2018 augusztusában
Harbinban tartandó zenei fesztiválra, míg
a testvérváros egy alkotóját a Nyíregyházi
Nemzetközi Plein-AIR Mûvésztelepen fo-
gadják szívesen jövõre.

NYÁRI VIRÁGOSÍTÁS
A Városalapító atyák szobránál, a vá-

rosközpontban kezdõdött el a nyári virá-
gosítás Nyíregyházán. A korábbi években
megszokott módon csaknem 3000 négy-
zetméteren mintázott virágágyásokat ala-
kít ki a városüzemeltetõ társaság.

Az Október 23. téren virág alakú dísz-
ágy, az Eötvös iskola elõtt egy akváriumot
mintázó ágyás, a könyvtár elõtt a magyar
népmeséket szimbolizáló galambforma
készül, a Petõfi téren nemzeti színûek lesz-
nek a virágok, a posta elõtt pedig mozaik-
szerû ágyást ültetnek. A Hõsök szobrához
vezetõ szalagágyakba a város színeinek
megfelelõ virágok kerülnek. A társaság a
kompozíciók kialakításánál a különleges
színek kiválasztására törekedett, az erõs,
kontrasztos ágyások mellett finom, színát-
menetes díszágyak is készülnek. A

A küldöttség magával hozta Han Jing, a
Harbini Egyetem docensének két festmé-
nyét is, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú
Város gyûjteménye számára ajánlottak fel.

A MÉDIA IS ÉRDEKES

Nyíregyházi látogatásuk során eljutot-
tak a Város-Kép Nonprofit Kft. szerkesztõ-
ségeibe is. A tárgyalások során kiderült:
tetszéssel fogadták a médiacég mindenna-
pi gyakorlatát, s el tudnak képzelni ezen a
területen is, a turisztikával összekapcsol-
va egy szorosabb együttmûködést. Termé-
szetesen nem hagyták ki a Nyíregyházi Te-
levízió stúdióját sem, ahol kipróbálhatták,
milyen érzés a Híradó díszletében ülni (ké-
pünkön). A harbini delegáció a városi mé-
diacég képviselõit meghívta egy távol-ke-
leti látogatásra, a tapasztalatcsere folyta-
tásáért.

 (Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

A kínai delegáció egy képzõmûvészeti alkotással ajándékozta meg Nyíregyházát

VIRÁGOS KÖRFORGÓ
Az Orosért Közéleti Egyesület nagy

álma valósult meg azzal, hogy a Vezér
utcai körforgalom virágba borult, ahol
az egyesület 630 tõ virágot ültetett be. A
tagság köszönetét fejezi ki a segítõknek,
a rendszeres locsolással pedig a Város-
üzemeltetés támogatja a fenntartást.

A kínai delegáció a Nyíregyházi Televí-
zió stúdiójában

NYÍRVV az idei évben csaknem 52 ezer
tõ egynyári virágot ültet el városszerte,
közöttük újdonságokat. A városi virág-
ágyások beültetése elõreláthatóan 2 hét
alatt fejezõdik be.
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Jó ütemben halad a Szent István utcai Városi Rendelõ-
intézet belsõ felújítása, amely a Nyíregyházi egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése címû projekt
keretében valósul meg. A 177 millió forintos beruházás
munkálatait helyszíni bejáráson tekintette meg dr. Ko-
vács Ferenc polgármester. Az épület rekonstrukcióját a
tervek szerint augusztus közepére befejezik.

A fejlesztés célja azoknak a közfinanszírozott és terüle-
ti ellátási kötelezettséggel rendelkezõ rendelõk felújítása,
amelyeknek a Szent István utcai Városi Rendelõintézet,
közismert nevén a kis SZTK ad helyet. Nyíregyházán ki-
épült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatá-
sok szinte valamennyi területét. A jövõbeli beruházások
célja a szolgáltatások színvonalának, minõségének további
javítása, a szükségletekhez igazodó fejlesztése.

LIFTET ÉS ÚJ PARKOLÓKAT IS KAP A „KIS SZTK”
KÖNNYEBB MEGKÖZELÍTÉS

A projekt során a Városi Rendelõintézet belsõ fel-
újítása, a parkoló-férõhely és akadálymentesített par-
koló kialakítása, kerékpártároló és udvarfelújítás, te-
rületrendezés és megújuló energia hasznosítás való-
sul meg.

AKADÁLYMENTES LESZ AZ ÉPÜLET

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszíni bejáráson
elmondta, három évvel ezelõtt már egy 60 milliós részle-
ges felújítás megtörtént, ami az új pályázati lehetõséggel
most teljes körû lesz. A Nyíregyházi egészségügyi alapel-
látás infrastrukturális fejlesztése címû projekt 70 százalé-
kos, mintegy 125 millió forintos támogatást kapott, amely-
hez az önkormányzat hozzájárulása további 52 és fél mil-
lió forint, így 177 milliós beruházást valósíthatnak meg.
Az esélyegyenlõség jegyében liftet kap az épület, az aka-
dálymentesítéssel a mozgássérülteknek is minden elérhe-
tõvé válik. Az udvaron 18 új parkolót alakítanak ki, és a
szabadtér díszburkolatot kap.

AUGUSZTUSRA ELKÉSZÜLHET

A munkálatok a gyermekorvosi, fogorvosi, háziorvosi
rendelõt, valamint a védõnõi szolgálatot érintik. Kicseré-
lik a belsõ nyílászárókat, a hidegburkolatokat, kifestik a

Aki új jogosítványt szeretne, vagy éppen megújítani a
régit, annak már egy megváltozott alkalmassági vizsgá-
laton kell részt vennie, amelyen tesztelik az „alvásritmu-
sát” is. Abban az esetben, ha a háziorvosok problémát
találnak nála, hosszú procedúrára számíthat és akár a jo-
gosítványa is veszélybe kerülhet.

Januárban több mint egy tucatnyian meghaltak, amikor
egy középiskolás diákokat szállító magyar autóbusz bal-
esetet szenvedett egy veronai autópálya-csomópontnál.
Mint kiderült, a sofõr korábban vélhetõen úgynevezett al-
vási apnoéban, vagyis alvászavarban szenvedhetett és el-
aludhatott a volán mögött. Többek között az ilyen balese-
tek elkerülése érdekében, akinek most jár le a jogosítvá-
nya, alvászavargyanú esetén kérdezéses tesztre, esetleg
alváslaborban végzett vizsgálatra számíthat, és akár hete-
kig-hónapokig nem vezethet.

LÉGZÉSKIMARADÁST OKOZHAT

Az alvási apnoé alvás közbeni légzéskimaradást
jelent, amely ha eléri a 15-ös értéket – az alvás során
ennyiszer marad ki a légzés –, a páciens fokozott ve-
szélynek van kitéve gépjármû vezetése közben. A
szakértõk azt mondják, nemcsak maga a vezetés köz-
beni elalvás a veszélyes, hanem az álmos sofõr refle-
xeinek jelentõs lelassulása is. A kialvatlan sofõrök
ugyanis a részegen vezetõkhöz hasonlítanak, ami bõ-
ven elég egy súlyos baleset okozásához.

helyiségeket, akadálymentes WC-t, személyzeti öltözõt és
WC-t, laboratóriumi helyiséget, hulladéktárolót és takarí-
tóeszköz-tárolót alakítanak ki, és megújítják a villamos
rendszert. Emellett a gazdaságosabb, korszerûbb üzemel-
tetés érdekében napelemeket is telepítenek, amivel jelen-
tõs energiamegtakarítást, illetve üvegházhatású gázkibo-
csátás csökkentést érhetnek el. A kivitelezõ április végén
vette át a munkaterületet. A felújítás három ütemben zaj-
lik, az elsõ befejezésének várható idõpontja június eleje.
Az épület teljes felújítása a tervek szerint augusztus 16-
ára befejezõdik.                       (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszíni bejáráson
Csikós Péterrel, az alapellátás igazgatójával

Zajlik a belsõ modernizáció

ROSSZ ALVÁSSAL VESZÉLYBEN A JOGSI

Több százezer autóst érinthet az alvási apnoé nevû lap-
pangó betegség, amelyrõl sokszor még maga az érintett
sem tud. Mivel a jogosítvány meghosszabbításához szük-
séges vizsgálatok zömét háziorvosok végzik (vérnyomás,
látásvizsgálat stb.), ezért náluk is kell kitöltetniük a „sofõ-
röknek” az alvászavarokra vonatkozó európai orvosbizott-
ság által összeállított kérdõívet. Ez magában foglal élet-
módot, alkatot, illetve bizonyos élethelyzeteket érintõ kér-
déseket is. Például: „Elõfordult, hogy vezetés közben el-
aludt vagy elbóbiskolt?; Jellemzõen kipihenten ébred-e egy
egész éjszakás alvás után?; Érez-e és milyen mértékben
álmosságot vagy alváskésztetést a felsorolt élethelyzetek-
ben?”

BETEGSÉG AZ ALVÁSI APNOÉ

Az alvási apnoé szûrése az Európai Unióban már meg-
szokott. A betegség nem kezelhetetlen, de akinél a teszt
során ennek a gyanúja merül fel, illetve a további vizsgá-
latok során is bebizonyosodik, annak az alváshoz viselt
légzéssegítõ készülékre lesz szüksége. A teszttel együtt a
pácienseknek nyilatkozniuk is kell, hogy nincs eltitkolt
megbetegedésük és a közölt válaszaik is a valóságnak
mindenben megfelelnek. Tehát ha valaki manipulálja a
válaszait és így nem derül ki, hogy alvási apnoéban szen-
ved, az onnantól az õ felelõssége.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

HATÁRTALANUL A RIDENSSEL
A Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakkö-

zépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és Kol-
légium, illetve a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác
szakközépiskola tanulóinak együttmûködése.

A RIDENS szakképzõ iskola informatikát tanuló di-
ákjai és kísérõtanáraik csodálatos négy napot tölthet-
tek el az erdélyi Gyergyószentmiklóson a „Határtala-
nul” pályázat keretén belül, melynek során számos
tapasztalatot szereztek a külhoni magyarságról. A ki-
rándulást követõ héten az erdélyi diákok látogattak
Nyíregyházára. A barátságos fogadtatás után részt vet-
tek iskolánk népszerû „Bújj a bõrömbe!” érzékenyítõ
programján. Ezt követõen QR kóddal rejtett városko-
ordináták segítségével ismerhették meg a belváros ne-
vezetességeit, és közben a Jósa András Múzeumban
gyarapíthatták ismereteiket.                                         (x)(F

ot
ó:

 in
te

rn
et

)



ÜNNEPI HÉTVÉGE

2017. MÁJUS 26.4

GYEREKNAP INGYENES JÁTÉKOKKAL
ÜNNEPI HÉTVÉGE NYÍREGYHÁZÁN

HÕSÖK NAPJA HÁROM HELYSZÍNEN

Felhõtlen kikapcsolódás, felejthetetlen
élmények, különleges programok. Május
utolsó vasárnapján, azaz 28-án 14 órától
Városi Gyermeknapra várják az érdeklõ-
dõket. A Kossuth téren itt lesz Lulu bohóc,
a Vidám Manók és többek között a Pom-
Pom Együttes is, de a kiérkezõket számos
finomság, valamint kézmûves és zöldség-

gyümölcs vásár is várja majd, na meg per-
sze lesz cukorágyú, a szökõkútnál Tal-
mácsi Ring (mobilpályás kitelepülés), a Vá-
rosalapítók szobránál pedig játékbiroda-
lom trambulinnal, mesekörhintával, csúsz-
dával, akadálypályás ugrálóvárral, és kis-
vonatozással. Az összes játék ingyenes.
Részletes program a plakáton olvasható.

Nyíregyházán is megemlékeznek a Hõ-
sök napjáról. Az elsõ és második világhá-
ború áldozatai elõtt május utolsó vasár-
napján 11 órától a Hõsök temetõjében,
majd 12 órától a világháborús emlékmû-

veknél (Hõsök tere), 13 órától pedig a II.
világháborúban hõsi halált halt nyíregy-
házi katonák emlékmûvénél (Északi teme-
tõ) hajtanak fõt. Részletes program a 7. ol-
dalon.
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Ahol emberek laknak, ott a hulladék is gyarapodik. Ez
pedig, míg világ a világ, minden bizonnyal soha nem fog
változni. Erre panaszkodik az egyik városlakónk is, aki
fájlalja, hogy a konzervgyári buszmegállónál, valamint a
KGST piacnál is folyamatosan tele vannak a kukák és sze-
rinte ezeket nem is ürítik, pontosabban csak nagyon rit-
kán...

OLVASÓI LEVÉL

Kedves Napló!
Olyan jó látni a zöldfelületeket, gyönyörködni a fej-

lesztésekben, de mérhetetlenül felháborít, hogy foly-
ton szeméthegyekkel kell szembesülnöm. Ürítik egyál-
talán a szemetesszelencéket a városban? A konzerv-
gyári buszmegállónál sokszor tarthatatlan állapotok
uralkodnak, de igaz ez a KGST piac környékére is, ahol
legalább annyi szemét van már a kukák mellett, mint
amennyi azokban. Nem lehetne ezeket gyakrabban
üríteni? Ha fúj a szél, gyorsan szétfújja és kisebb sze-
méthegyek alakulnak ki az egyébként tiszta utcákon.

Egy olvasójuk

KÖZEL 2000 SZELENCE

Az olvasó levelét továbbítottuk a NYÍRVV Nonprofit Kft.
felé. Szabó Edinától, a társaság marketingreferensétõl
megtudtuk, a NYÍRVV Nonprofit Kft. a városban található
közel 2000 hulladékosszelencét takarítja, melybõl 270 a
buszmegállókban található. A terület terheltségétõl füg-

TELE A POHÁR... NA MEG A KUKÁK!
gõen ütemezetten végzik a feladatot, a belvárosban he-
tente hatszor, a kevésbé forgalmas helyeken azonban rit-
kábban ürítik a szelencéket.

NAPI RENDSZERESSÉGGEL
„A Tisztelt Olvasó által említett mindkét területet

napi rendszerességgel takarítjuk. A Mezõ utcai busz-
megállót hetente hat alkalommal, ennek ellenére elõ-
fordulhat, hogy megtelik a szelence. A bejelentés
kapcsán munkatársaink ellenõrizték és rendben ta-
lálták a buszmegállót. A Tokaji úti Vásártér a jelentõs
piaci forgalom miatt szennyezõdik el, azonban min-
den délután takarítanak munkatársaink, amikor ter-
mészetesen a szelencét is kiürítik.”

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÁKOS A SZELEKTÍVEN
Idén május 27-én rendezi meg a TÉRSÉGI HULLA-

DÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., valamint Nyír-
egyháza Város Önkormányzata a Szelektív szombat 
nevû rendezvényt a  Kossuth téren. A program célja,
hogy felhívják a résztvevõk figyelmét a szelektív hul-
ladékgyûjtés fontosságára és játékos vetélkedõk se-
gítségével elmélyítsék annak gyakorlatát. Az idei év
újdonsága Szelekt Ákos lesz.

Szelekt Ákos egy telefonos alkalmazás, 5 minigames-
bõl áll. A minijátékok segítségével pontok gyûjthetõek,
amivel Szelekt Ákost etethetik, ruházhatják a játéko-
sok. Az 5 minigames közül az egyik a Szelektív szom-
bat állomása lesz. Érdemes tehát letölteni a játékot és
gyakorolni a rendezvényre, mivel az állomásokon leg-
jobban teljesítõ családok értékes nyereményeket kap-
nak.  Az  elsõ helyezett család  jutalma egy nagyobb
értékû  üdülési utalvány, a  második helyezetté  egy 
laptop,  a  harmadik  pedig  kerékpár-utalványt  kap.
Mindemellett versenyt hirdetnek az  iskolák és óvodák
között  is. Minél több családot (egy család: min. 2 fõ)
nevez be egy intézmény a családi napra, annál nagyobb
esélye van a  fõdíj  elnyerésére, ami  iskolák  esetében
egy  50 000 forint  értékû,  sportszerekre beváltható utal-
vány, óvodák  esetében szintén  50 000 forint  értékû,
játékokra váltható utalvány  lesz. A tanulságos és gya-
korlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestõ, kreatív
kuckó, kukás-konténeres autó bemutató várja a részt-
vevõket. Emellett helyi tánccsoportok és együttesek szó-
rakoztatják a kilátogatókat, valamint fellép Keresztes
Ildikó is.
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Új, szándékaink szerint több darabból álló rovatot in-
dítunk, melyben visszatekintünk az 1970-es, ’80-as évek
nyíregyházi élsportolóira. A beszélgetések készítõje „bel-
sõs”, aki megélte azokat az idõket, s ma is közel áll a
sport(olók)hoz: Káplán István teniszedzõ, aki az Idõsügyi
Tanács fogadóórájára érkezett az ötlettel.

A következõkben az õ ajánlását olvashatjuk a ké-
szülõ interjúsorozathoz. – Mint egykori nyíregyházi él-
sportoló, úgy látom, a ma felnövekvõ versenyzõi társa-
dalom tagjai nem vagy nem eléggé ismerik azokat a
korábban hazai, nemzetközi szinten jegyzett elõdei-
ket, akik megalapozták egyes sportágak jelenét. Ezért e
sorozat keretében felkeresem azokat, akikre büszkék
voltunk, tapsoltunk nekik, miattuk mentünk ki egy-egy
hazai mérkõzésre, versenyre a „Stadiba” vagy egyéb
sportintézményekbe, és olvastuk a korabeli hétfõi, keddi
Kelet Magyarországot – természetesen a sportrovattal
kezdve... Miután befejezték aktív pályafutásukat, kicsit
„elfelejtettük” õket. Igyekszem a névsort objektíven
összeállítani, de elkerülhetetlen, hogy akiket személye-
sen jobban ismertem, azokkal beszélgettem. Éppen ezért
minden riport végén megkérdezem az éppen aktuális
sportolótól, kirõl szeretne olvasni. Elõször azokat ke-
restem fel, akik jelenleg is városunkban élnek.

Erdélyiné Szabó Ildikó, olimpiai 5. helyezett távolugró,
1976, Montreal.

– Mit csinálsz mostanában, milyen a kapcsolatod sze-
retett sportágaddal, az atlétikával?

– Boldog nyugdíjas éveimet töltöm, valamint egy négy-
órás munkahelyen dolgozom. A lányomat szoktam meg-
látogatni Budapesten. Õ ott él, a fiam még velem. Õk a
második házasságomból születtek. Egyébként semmilyen
kapcsolatom sincs az atlétikával, illetve annyi, hogy ta-
valy iskolai versenyre hívtak bírónak.

SPORTIKONOK A MÚLTBÓL: ERDÉLYINÉ SZABÓ ILDIKÓ
HÁROMSZOR CSINÁLT MESTERHÁRMAST A NYÍREGYHÁZI OLIMPIKON

volt. A sérülés után már gyengébb eredményeket értem
el. Azt követõen a család lett az elsõ az életemben.

– Hány évesen kezdted a sportolást?
– Elsõ osztályos, tehát 6 éves koromban kezdtem el spor-

tolni. A tornával indultam, de mivel egy év alatt 14 centi-
métert nõttem, így kiderült, nem igazán leszek erre alkal-
mas. Ezt követõen kézilabdáztam, röplabdáztam. Majd 12
évesen elindultam egy mezei futóbajnokságon, a Vasutas
pályán. Második lettem. Ekkor figyelt fel rám Seregi Ervin
és szervezett be az atlétikai edzésekre. Kedvet kaptam,
nagyon jó társaság volt.

– Kik voltak azok az edzõid, akikre a mai napig is szí-
vesen, szeretettel emlékezel?

– Három edzõm volt. Az említett Seregi Ervin, majd
Várady Laci bácsi. Õ csak rövid ideig, mert a futó szakág-
nál volt. Mivel az ugró számokban is eredményeket értem
el, így lett edzõm Molnár Pista bácsi. Isten nyugosztalja
õket, már mindhárman elmentek. Egy Jolly Jokernek szá-
mítottam, ez azt jelentette, ha szükség volt rám, akár a
váltókban, gátfutásban, öt- és hétpróbában, akkor bene-
veztek. Én meg teljesítettem az elvártakat.

– Elsõ nagyobb sikereid?
– Az országos úttörõ bajnokságokról mindig több arany-

éremmel tértem haza. Aztán sorra következtek országos
bajnokságok is. Az ifi EB-n, 1974-ben 200 méteren 23:62-
vel második voltam.

– Ez az eredmény mai szemmel nézve mit jelentett?
– Azt, hogy most is ott lennék ezen a helyen...
– Mi a legszebb emléked sportolói pályafutásodból?
– Az olimpia, ez egyértelmû. Oda kijutni, ott lakni, sze-

repelni, 8 közé jutni, szinte megfogalmazhatatlan érzés.
Ez Montrealban volt, 1976-ban, ahol ötödik lettem.

– Van-e valamilyen juttatásod az egykori eredményeid
után?

– Akkoriban még nem járt egy olimpiai ötödik helyért
semmi pénz, így nem kapok semmit sem.

– Legjobb eredményed? A centiméterben mértre és he-
lyezésre is gondolok.

– Eredményben a 676 centiméteres ugrásom. Ez orszá-
gos csúcs volt, illetve amikor ezt megugrottam, a világ-
ranglistán második voltam ezzel az eredménnyel. 1978-
ban, ha jól emlékszem, mert már olyan régen történt, hogy
összemosódnak az évek... Háromszor csináltam mester-
hármast. Azaz: három számban nyertem egyéni Magyar
Bajnokságot egy versenyen.

– Mi az, ami hiányzik, amit nem érhettél el, amirõl úgy
érzed, hogy benned volt?

– A 7 méter, amit a sérülésem miatt nem tudtam elérni.
Részleges Achilles-ín-szakadás az ugrólábamon. Banális oka
volt. Az, hogy én Nyíregyházán edzettem salakos, gumi-
szalagos pályán, míg a versenyeket a fõvárosban, külföl-
dön akkor már rekortánpályákon rendezték. Ez a különbö-
zõ talajösszetétel gyakorlatilag „szétrángatta” az Achilles-

inamat. Minden sportolónál elkerülhetetlen a kisebb-na-
gyobb sérülés, ez nálam végzetes és végleges változást
hozott, s befolyásoló tényezõ volt pályafutásomat tekintve.

– Sérülésedet követõen még milyen eredményt tudtál
elérni, ami esetleg szerényebb volt?

– Még 643 centimétert ugrottam, ha jól emlékszem, de
azt már nem nyíregyházi színekben, hanem a DVTK-ban.
Majd Kazincbarcikán éltem, összesen 10 évig voltam távol.

– Mi volna az, amit ha elölrõl kezdhetnéd, másként
csinálnál, mint élsportoló?

– Nem hagytam volna, hogy így szétaprózzanak. Csak a
távolugrásra kellett volna koncentrálnom és nemet monda-
ni az egyéb számokban való indulásra, de ezt akkor nem
lehetett mondani. Persze elindulnék bizonyos számokban,
ha nagy szükség volna, de csak külön felkészülés nélkül.

– Mikor hagytad abba a versenyzést?
– 1982-ben, 27 éves koromban. Egyszerû oka volt: ba-

bát vártunk.
– Gyermekeid követnek a sportban?
– Sajnos, nem. Bár én nem szerettem volna, hogy él-

sportolók legyenek, személyes tapasztalataim alapján.
– A sportolás mellett, illetve utána milyen végzettsé-

get szereztél?
– Érettségi, azután 1983-ban TF középfokú edzõi. Min-

dig sportállásom volt a versenyzõi pályafutásom alatt. Nyír-
egyházán a MÁV-nál, aztán jött a Lenin Kohászati Mûvek, a
Borsodchem Kazincbarcika. Itt edzõsködtem is. Majd itt-

– Nem hiányzik?
– De, nagyon is. Amikor visszaköltöztem Nyíregyhá-

zára 1992-ben, másfél évig munkanélküli voltam. Edzõi
papírral a kezemben meg se kérdezte senki, mi van veled.
Szerettem volna edzõként dolgozni, vagy a sport terüle-
tén bármi mást csinálni. Azonban az élet másfelé sodort,
így lassan elmentünk egymás mellett. A kereskedelemben
helyezkedtem el. De persze a mai napig is nézem a tévé-
közvetítéseket és feltör bennem a vágy az atlétika után.

– Nem is kerestek késõbb sem?
– Úgy mentem el Nyíregyházáról, hogy „nemkívánatos”

személy voltam. Így azután ez már természetesnek tûnhet.
– De miért?
– Mert merészeltem lesérülni és ezt követõen mertem

nem hozni az akkori vezetés által elvárt eredményeket...
Fegyelmit kaptam és megvonást minden területen. Ekkor
döntöttem az eligazolásról. Háromszori Achilles-mûtétem

hon, Nyíregyházán a kereskedelemben helyezkedtem el,
elõször egy nagy bevásárlóközpont sportosztályán, késõbb
saját vállalkozást indítottam. 2003–2016-ig az MVH-nál dol-
goztam Nyíregyházán. Innen mentem nyugdíjba.

– A versenysport mennyiben határozta meg a családo-
dat?

– A szüleim nagy áldozatot hoztak értem a sportoltatá-
som terén. Utazások, és ami ezzel járt. Nagyon sok pénzt
költöttek arra, hogy sportolhassak. Magánéletem? Több-
nyire kimaradtam a nagy társaságokból. Edzések, verse-
nyek. Nem fért bele. Az akkori férjem, Erdélyi Ferenc is a
sport területén dolgozott. A sérülésem még ebben is vál-
tozást hozott. Az elköltözésem után új kapcsolatom lett.
Tamás Zoltánnal 24 évet éltünk boldogságban, haláláig.

– Milyen tanácsot tudnál adni a mostani fiatal atlétáknak?
– Ez igen nagy falat, de megpróbálom. Legyen elhiva-

tottságuk. Kicsit õrültnek kell lenni. Alázattal kell rendel-
kezniük. Harcoljanak céljaikért. Cél nélkül nincs ered-
mény. Mindig fogadják meg edzõik tanácsait! Ne külsõ
emberekre hallgassanak! Az edzõvel közösen elhatáro-
zott cél érdekében tegyenek meg minden lehetségest, meg
még egy lapáttal tegyenek rá azon felül! Feltétlen biza-
lommal legyenek edzõik felé, a nélkül nem megy.

– Végezetül, kirõl olvasnál ezeken a hasábokon?
– Bakosi Béláról.

Erdélyiné Szabó Ildikó az olimpiai rajtszámával
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Felhívás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya felhívja

a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2016. adóévrõl a helyi iparûzésiadó-be-
vallást 2017. május 31-éig kell benyújtani, és ezen idõpontig kell megfizetni a
2016. adóévre megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges
adó különbözetét, illetõleg a túlfizetés ettõl az idõponttól igényelhetõ vissza. A
túlfizetés visszatérítésére az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésére.

2017. január 1-jétõl az iparûzésiadó-bevallás elektronikus úton az állami
adóhatósághoz (NAV) is teljesíthetõ. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nél-
kül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

A helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV-on keresztül benyújtott helyi
iparûzésiadó-bevallások nagyon sok esetben hibásak, hiányosak, így azokat
adózói, illetve adóhatósági közremûködés nélkül nem lehet feldolgozni. A hi-
bás bevallások javítására adózónak, vagy az adózó által meghatalmazott sze-
mélynek van lehetõsége.

Adóhatóságunk is lehetõséget biztosít a helyi iparûzésiadó-bevallás elekt-
ronikus úton történõ benyújtására. A hibásan benyújtott bevallások elkerülé-
se érdekében kérjük, hogy az általunk rendszeresített elektronikus nyomtat-
ványon teljesítsék bevallási kötelezettségüket, mivel az szinte teljes körûen
ellenõrzi az adóbevallás helyességét.

A bevallás letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu (ÜGYINTÉZÉS/Adóügyek
rovat) honlapról, benyújtása történhet elektronikusan, postai kézbesítéssel vagy
személyesen leadható az Ügyfélcentrumban (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.) a
29., 30., 31. számú ablakoknál.

A bevallási határidõre való tekintettel az Adóosztály az Ügyfélcentrumban
rendkívüli ügyfélfogadás keretében fogadja ügyfeleit.

A bevallási kötelezettség teljesítése érdekében 2017. május 30-án, kedden
délelõtt 8.00–12.00-ig, délután 13.00–16.30-ig, 2017. május 31-én, szerdán
8.00–12.00-ig, délután 13.00–19.00-ig hosszított ügyfélfogadást biztosítunk.
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VÁROSNAP

AZ ÚJRATELEPÍTÉSRE EMLÉKEZTÜNK NYÍREGYHÁZA NAPJÁN
Az idei Városnap(ok) is színes programokkal várta a nyíregyháziakat. Az 1753-as újratelepítésre emlékezve múlt hét csütörtökön ünnepi
rendezvények voltak újabb értékek felvételével, díjátadással, közgyûléssel, koszorúzással, kiállításmegnyitóval, pénteken pedig mindenkit a
Kossuth térre invitáltak, ahol a gyerekrendezvények, az esti koncertek és az ezer adagnyi kenyérlángos is nagy sikert aratott...

KÉPESLAPOK A MÁBAN – RAJZPÁLYÁZAT

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság még 2016-
ban írt ki egy rajzpályázatot, amelyre a pályázóknak
olyan képeslapterveket kellett készíteniük, melyek a 18–
19. századi Nyíregyházát, annak meghatározó épülete-

it ábrázolják. A pályázatra több mint száz alkotás érke-
zett, a szakmai zsûri által kiválasztott gyõzteseket érté-
kes díjakkal jutalmazták. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
alpolgármestere kiemelte, nemcsak a rajztudás mutat-
kozott meg a pályázaton, hanem az is, hogy vannak
olyan épületek, kedvenc helyek, amelyek gyermekkor-
tól kezdve meghatározzák az emberek mindennapjait
Nyíregyházán, és amelyek a város szimbólumai.

BÁBSZÍNHÁZ ÉS CUKORÁGYÚ

Színes forgatag várta a gyerekeket múlt pénteken a
belvárosában. A bátor kiskacsa történetével ismerked-
hettek meg az óvodások délelõtt a Kossuth téren a
Burattino Bábszínház elõadásában. Márcziné Szabó
Csilla, a Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény
óvodapedagógusa szerkesztõségünknek elmondta,

Péntek délelõtt a gyerekeké volt a fõtér

Három új nemzeti értékkel bõvült a Nyíregyházi Te-
lepülési Értéktár, köztük a Nyíregyházi Televízió egyik
alapítójának, Kéry Péternek az életmûvével.

Nyíregyháza városépítõ polgármestereit, a Bencs csa-
ládot is bemutatta már egy filmjében Kéry Péter. De elka-
lauzolta a nézõket a bátorligeti õslápba, tett történelmi
sétát a Sóstón, vagy az 1956-os nyíregyházi események-

be is bepillantást engedett egy mûvével. A rendezõ-ope-
ratõr Nyíregyháza és környéke történelmérõl, természeti
értékeirõl, néprajzáról szóló filmalkotásai ezentúl a Nyír-

egyházi Települési Értéktár részeként is nemzeti értéket kép-
viselnek. Kéry Péter, mikor elkezdett dolgozni a Nyíregyhá-
zi Televíziónál, maga sem gondolta, hogy napi munkájával
maradandó értéket ad az utókor számára. – A televíziózás
az egy új mûfaj volt abban az idõszakban. Mindennap dol-
goztunk, tulajdonképpen a történelmet írtuk, közvetítettük,
formáltuk valamilyen szinten, az élet minden egyes terüle-
tén. Ezekbõl alakultak ki azok az alkotások, amelyeket most
itt az értéktár pozitívan fogadott – Kéry Péter.

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság az elmúlt év-
ben a meglévõ 25 mellé újabb 3 nemzeti értéket vett fel a

Nyíregyházi Települési Értéktárba. Kéry Péter alkotásai mel-
lett bekerült a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház,
mint zarándoktemplom, illetve a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye is, de tovább-
ra is várják a javaslatokat a városlakóktól. Az értékek kép-
viselõinek és értékgondnokainak a Városnapok program-
sorozat keretében dr. Kovács Ferenc adott át okleveleket a
városházán múlt csütörtökön. – Elismerjük azokat is, akik
ezeket a helyi értékeket gondozzák, hiszen az õ munkájuk
szükséges ahhoz, hogy ezek fennmaradjanak, és tovább-
öröklõdjenek – hangsúlyozta a polgármester.

Az értékek képviselõi, gondnokai és javaslattevõi egy közös fényképen

A Nyíregyházi Televízió egyik alapítója, Kéry Péter
(balról) is átvette az értéktárba való felvételrõl szóló

tanúsítványt dr. Kovács Ferenc polgármestertõl

BÕVÜLT AZ ÉRTÉKTÁR

Ünnepi Közgyûlést tartottak Nyíregyháza újratelepítésé-
nek 264. évfordulóján: a képviselõk, cég- és intézményve-
zetõk a partnervárosok képviselõivel közösen emlékeztek.

A városháza dísztermében az eredeti pátenslevél ünnepé-
lyes behozatalával és kiállításával emlékeztek vissza a több
mint két és fél évszázaddal ezelõtti történésekre. A város la-
kóinak a száma akkor annyira lecsökkent, hogy gróf Károlyi
Ferenc arra az elhatározásra jutott, kedvezményeket biztosít
azoknak, akik ideköltöznek, és ismét benépesítik a telepü-
lést. Petrikovics János, szarvasi csizmadiamestert bízta meg

azzal, hogy Békés megyébõl toborozzon szlovák evangéli-
kusokat. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere el-
mondta, annak értékeléséhez, hogy hová jutottunk, tudnunk
kell, honnan indultunk. Hozzátette, az újratelepítés ered-
ményessége látható, hiszen Nyíregyháza az elmúlt évszá-
zadok során az elõdök kitartó szorgalmának köszönhetõ-
en egyre nagyobb, rangosabb és gazdagabb város lett. Dr.
Kovács Ferenc azt mondta, a mi felelõsségünk, hogy ezt
továbbadjuk és hozzátegyük a magunk részét.

minden egyes alkalmat kihasználnak annak érdekében,
hogy a nagycsoportos korú gyermekek a saját közegük-
bõl kimozduljanak, és egy másfajta dimenzióban is meg-
ismerkedjenek Nyíregyháza fõterével. A bábszínházi elõ-
adást követõen cukorágyúból lõttek édességet az óvodá-
soknak és lufit is kaptak, valamint ugrálóvár és kisvonat
is várta õket.

KENYÉRLÁNGOS ÉS KONCERTEK

Pénteken már délelõtt kézmûves foglalkozások és ipar-
mûvészeti bemutatók színesítették a kulturális programo-
kat. Délután a település tánccsoportjai szórakoztatták a
nézõket, majd 15 órától dr. Kovács Ferenc polgármester

kínálta az ezer adagos, 13 méter hosszú kenyérlángost a
járókelõknek. A tirpák ételkülönlegességet a Sipkay Bar-
na középiskola diákjai készítették el 50 kilogramm liszt-

bõl, 40 kiló túró, 25 kiló lilahagyma, kapor és 40 kiló
szalonna felhasználásával. A programok késõ estig tar-
tottak, 20 órától a Kállay Saunders Band adott nagysikerû
koncertet a Kossuth téren.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
Elsõ alkalommal rendezte meg Nyíregyháza testvérvárosa-

inak ifjúsági találkozóját és a Közép-európai Ifjúsági Parlamentet
a Mustárház Információs és Tanácsadó Iroda. Szatmárnémeti,
Eperjes, Rzeszów és Nyíregyháza fiataljai közösen vitatták meg

FÕHAJTÁS A VÁROSALAPÍTÓK ELÕTT
EPERJES ÉS BEREGSZÁSZ

Nyíregyháza napján két jubileumra is emlékeztek, az
egyik, hogy 25 éve van élõ testvérvárosi kapcsolat városunk
és Eperjes között. Stefan Kuzma, Presov (Eperjes) alpolgár-
mestere elmondta, nagyon fontos és élénk a partneri kap-
csolat a két város között. Hozzátette, közel vagyunk egy-
máshoz, így nagyon jól lehet együttmûködni. Az alpolgár-
mester kifejtette, összeköti a két népet az ezeréves múlt, és
az, hogy hasonló problémákkal élünk együtt, hasonló kör-
nyezetben. Az évfordulók sorát bõvíti, hogy 10 éve ápol
Nyíregyháza partnerséget Beregszásszal. Babják Zoltán, a
kárpátaljai település polgármestere kifejtette, nekik az egyik
legfontosabb partnervárosi kapcsolatuk a nyíregyházi. Az
Ünnepi Közgyûlésen elismerõ okleveleket adtak át a test-
vér-, illetve a partnervárosok képviselõinek, köztük az Ung-
várról és Ivano-Frankivszkból érkezett delegációknak.

TISZTELGÉS A TÉREN
A közgyûlést követõen a nyíregyházi és a külföldi de-

legációk megkoszorúzták a Városalapítók szobrát, amely

azt a jelenetet mutatja be, amikor Petrikovics János, szar-
vasi csizmadiamester átveszi gróf Károlyi Ferenctõl a pá-
tenslevelet.

Beregszász és Nyíregyháza 10 éve partnerváros

A városvezetés a Városalapítók szobránál

a korosztályuk legfontosabb kérdéseit és hazai tapasztalatai-
kat. A fiatalokat dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntötte.
Hangsúlyozta, a városvezetésnek fontos a fiatalok véleménye,
most itt kitekinthetnek a szomszédos országok gyakorlataira,
és amikor ezeket megvitatják, a tapasztalatokat beépíthetik a
helyi ifjúsági koncepcióba. Az Ifjúsági Parlamenten bemu-
tatkoztak a testvérvárosok, majd a plenáris ülésen megosz-

tották egymással a városaikban zajló fiatalokkal kapcsola-
tos koncepciókat, tendenciákat és a fejlesztési irányokat.

MAGYAR KARD NAPJA

A városnapi programsorozat részeként Nyíregyháza ön-
kormányzata, a Jósa András Múzeum, a Váci Mihály Kultu-
rális Központ és a nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar
Szablyavívó Iskola közösen rendezte meg a IV. Magyar Kard
Napját. Az esemény célja volt, hogy az utókor megõrizze a
katonai vívóhagyományokat. Ennek érdekében katonai tisz-
teletadás mellett emléktáblát avattak a nyíregyházi katona
vívómesterek tiszteletére a Széchenyi utca elején. Máday
Norbert, a Magyar Szablyavívó Iskola alapítója azt mondta,
ezek a katonavívók, köztük Berty László is, aki olimpiai
bajnoka ennek a városnak, képviselték Nyíregyházát és
Magyarországot a nemzetközi versenyeken.

MEGIHLETTÜK A MÛVÉSZEKET

Akvarellek, olaj- és akrilfestmények, tusrajzok. Közös
jellemzõjük, hogy mindegyiket Nyíregyháza ihlette és az
elmúlt napokban készültek. Ukrán, román, szlovák, né-
met és magyar mûvészek munkái, olyan testvérvárosok-
ból érkezett alkotóké, akik a III. Nyíregyházi Nemzetközi
Plein-AIR Mûvésztelepen dolgoztak együtt. A 11 mûvész

Óriási sikere volt a sipkaysok kenyérlángosának, amit a
diákok kínáltak

A könyvtár is átlépte kapuit

(Szerzõk: Mikita Eszter, Szoboszlai Tibor, Zadubenszki Norbert, Z. Pintye Zsolt)

Jó hangulat és tömeg volt az esti koncerten

Eperjesi együttes is színesítette a színpadi programot

egyetértett abban, hogy nagyon kellemes benyomást tett
rájuk a szabolcsi megyeszékhely és értékes tapasztalatok-
kal gazdagodtak. Az elkészült alkotásokból múlt csütörtö-
kön délután nyílt kiállítás a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, s május 28-áig látogatható.

KÖNYVTÁRI KITELEPÜLÉS

A Móricz Zsigmond könyvtár is bemutatkozott a Város-
napon. Megjelent a Születésnapi Újság, elkészültek a
városmakettek, volt könyvtári totó, szókirakó és népi játé-

kok, csigafuttató és gólyaláb szórakoztatta a könyvtár asz-
talát felkeresõ látogatókat. Népszerû volt a fotófal, és so-
kan válogattak az ingyen elvihetõ könyvek között.

A bábszínház az ovisoknál volt nyerõ

A rajzpályázat legjobbjai a nekik gratulálókkal

A mûvésztelep résztvevõinek dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester gratulált, és megköszönte az általuk a városnak

adományozott alkotásaikat



AKTUÁLIS

2017. MÁJUS 26.10

A Mindenkinek becsengettek! program zárógáláját ren-
dezték a Váci Mihály Kulturális Központban kedden. Az
egészséges és fogyatékkal élõ gyerekek különleges
flashmobbal készültek az alternatív tanévzáróra, illetve
közös zenés, énekes produkciókat is elõadtak.

Szív alakot formáltak meg ép és fogyatékkal élõ gyer-
mekek a Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren. Ez-
zel mutatták meg, mekkora szívük is van, mennyire sze-
retik egymást, mennyire befogadók. A különleges
flashmobbal vette kezdetét a Mindenkinek becsengettek!
program tanévzárója. A tízhetes „tanév” során tíz fogya-
tékkal élõ gyermek látogatta az iskolákban tipikusan fej-
lõdõ társait, akikkel együtt alkottak a tanórák alkalmával.

MINDENKINEK KICSENGETTEK

A Down Egyesület által 2009-ben életre hívott „Min-
denkinek becsengettek!” program Magyarország több
nagyvárosa mellett határainkon túl is sikeres. Nyíregyhá-
zán túl Kassán, Nagykárolyban és Szatmárnémetiben is

elindult. Célja, hogy az ép és fogyatékkal élõ gyermekek
minél jobban megismerjék egymást, gyakorlati élmények-
kel gazdagítsák a fiatalokat, így elõsegítve a sajátos neve-
lési igényûek társadalmi integrációját.

PÉLDAÉRTÉKÛ KEZDEMÉNYEZÉS

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere a prog-
rammal kapcsolatban kiemelte, nagyon fontos kérdés a
saját nevelési igényû gyerekek integrációja. Ez, illetve
maga a kezdeményezés egyaránt szolgálja az egészséges
gyerekeket, a többségi társadalmat, és természetesen azo-
kat a gyerekeket is, akik valamilyen hátránnyal küszköd-
nek. Úgy fogalmazott, az ilyen típusú integráció közös
ügy, a Mindenkinek becsengettek! program pedig egy
példaértékû kezdeményezés, egy igazi tett, ami az integ-
rációhoz hozzásegít mindenkit.

240 GYEREK VETT RÉSZT

Az idei programban több mint 240 gyermek vett részt
tanáraikkal, szüleikkel közösen. Ebben az évben számos
új résztvevõ is csatlakozott a kezdeményezéshez. Kisari
Károly, a Down Egyesület elnöke hangsúlyozta, az elmúlt
tíz hét tapasztalatai mindenki számára pozitívak. Hozzá-
tette, ezúttal a végsõ következtetéseket pontosabban fel is
tudják majd dolgozni, hiszen már a program elõtt is készí-
tettek egy felmérést, s most, a zárás után is fognak egy
kérdõíves és fókuszcsoportos kutatást végezni azzal kap-
csolatban, miként változott a gyereknél, pedagógusoknál,
szülõknél a fogyatékkal élõk megítélése.

A Váci Mihály Kulturális Központban tartott zárógálán
a programban részt vevõ gyerekek közösen léptek a szín-
padra, egy-egy rövid, énekes, zenés produkcióval megör-
vendeztetve társaikat.       (Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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Bár még az idõjárás sokszor a szeszélyes oldalát mu-
tatja, a rádiókban már a klasszikus nyári slágerek men-
nek, a kirakatokban bikinik tucatjai sorakoznak és a júni-
ushoz közeledve a munkahelyi székek is egyre kényel-
metlenebbé válnak... Ha nyár, akkor szabadság, napfény,
utazás. De hova is?

Széles, homokos tengerpart, kitûnõ strandolási lehetõsé-
gek, felejthetetlen gasztronómiai élmények, hangulatos ta-
vernák és gyönyörû kulturális értékek. Legtöbben a nyári
vakáció idején kelnek útra pihenni a családdal. A Nyírség
Utazási Iroda tájékoztatása szerint idén továbbra is Spanyol-,
Görög-, Olasz- és Horvátország, valamint Bulgária a leg-
népszerûbb úti célok, de szintén sokan nyaralnak most már
Törökországban, Egyiptomban és Tunéziában is, annak elle-
nére, hogy az elmúlt években a terrortámadások miatt vissza-
esett az oda kiutazók száma – tudtuk meg Asztalosné Évától,
az utazási iroda ügyvezetõjétõl.

NÉPSZERÛEK A DEBRECENI REPÜLÕS UTAK

– A repülõtér közelsége miatt egyre kedveltebbek az
olyan repülõs tengerparti desztinációk, mint Zakynthos,
Korfu, Hurghada, Török Riviéra és Bulgária. Nagy örö-
münkre idén már Törökország, Egyiptom és Tunézia is be-
indult, sokan választják ezeket az országokat nyaralási
helyszínül. Gyönyörû tengerparttal rendelkeznek, és ár-

VALAHOL MESSZE DÉLEN, ÖRÖKÖS NAPSÜTÉSBEN...

érték arányban is jónak számítanak. Magasan kategori-
zált, 4-5*-os szállodák vehetõk igénybe, akár all inclusive
ellátással, kedvezõ áron. Népszerûek a Debrecenbõl, il-
letve Nyíregyházáról induló autóbuszos tengerparti nya-
ralások is Görögországba, Spanyolországba, Horvátország-
ba és Olaszországba.

– A nyár legforgalmasabb hónapja egyértelmûen a július
és az augusztus, a legtöbb szálláskeresés is erre irányul. Az
idei szezonra jellemzõ, hogy már igen korán beindultak a
foglalások. Januárban és februárban már elkezdõdtek az
elõfoglalások, májusra pedig ez még inkább fokozódott. Mi-
kor befejezõdik a tanítási idõszak, akkor indul el a legtöbb
út. Sokan nyaralnak június végén, hiszen ilyenkor még az
ár is kedvezõbb, júliusban és augusztusban pedig már a
dömping van.

VÁLTOZÓ IGÉNYEK
– Az utasok igényeit figyelve azt tapasztaljuk, hogy a

kulturális körutaknál mindig a látnivaló a fontos számukra.
Nem elsõdleges a magas árkategóriájú szállás, sok látni-
valót akarnak és persze felkészült idegenvezetõt. Ten-
gerparti nyaralások esetében pedig fordított tendencia
figyelhetõ meg. Ezeknél az utasok szeretik a magas ár-
kategóriájú szállásokat, 4-5*-os szállodákat választanak.

Spanyol tengerpart (Forrás: internet)

PÁRIZS VISSZAESETT
– Az autóbuszos utakkal kapcsolatban azt tapasz-

taljuk, hogy az utasok a többnapos, távoli úti célokra
tartó desztinációkat választják. Népszerû Svájc, Tirol,
a bajor kastélyok, a Dolomitok, Horvátország. Párizs
pedig idén úgy tûnik, egy kicsit visszaesett.

A tájékoztatás során megtudtuk, bár még a turistaszezon
el sem indult, sokan már a szilveszteri utak felõl is érdek-
lõdnek, és olyan utasok is vannak, akik az õszi 2-3 napos
hosszú hétvégékre foglalnak elõ, hiszen soha nem lehet elég
korán elkezdeni a rákészülést...        (Szerzõ: Bruszel Dóra)

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Magyar Fürdõszövetség üzemeltetésében lévõ für-
dõk nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhe-
tõ a hazai fürdõk számára. A védjegy minõsítés megkü-
lönböztet, hiteles információkat nyújt a vendégek szá-
mára a fürdõk közötti választás során.

„A gyógyfürdõ, strandfürdõ, uszodalétesítmény, él-
ményfürdõ, wellness (medical wellness) fürdõ csillaggal”
tanúsító védjegy a Nemzetgazdasági Minisztérium által
létrehozott és mûködtetett nemzeti tanúsító védjegy,
amelynek alapvetõ célja, hogy – összhangban a közfür-
dõk létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeirõl, illetve a természetes gyógytényezõkrõl szóló
rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a fürdõszol-
gáltatás-nyújtás minõségének a szakmai elvárásoknak
megfelelõ színvonalára. A védjegy tanúsítja, hogy a szol-
gáltatások minõsítése elõre meghatározott, a Magyar Für-
dõszövetség által kidolgozott és a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által jóváhagyott szakmai szempontrendszer
alapján történik.

HOSSZÚ FOLYAMAT AZ ÖT CSILLAGIG

Védjegy az alábbi kategóriákban szerezhetõ 1–5 csilla-
gos besorolás alapján: gyógyfürdõ, élményfürdõ, wellness
fürdõ, strandfürdõ, uszoda. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. 2016.
április 22-én kezdeményezte a Magyar Fürdõszövetségnél
az Aquarius Élményfürdõ, Parkfürdõ és Aquarius Fürdõ-
gyógyászat a Fürdõk Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszeré-
ben történõ minõsítését Élményfürdõ, Strandfürdõ és Gyógy-
fürdõ kategóriában. A minõsítõ bizottság a szemle idõpont-
ját 2016. június 9-ére tûzte ki. A társaság a minõsítési eljá-
ráshoz szükséges valamennyi minõsítési és kivitelezési do-
kumentációt a bizottság rendelkezésére bocsátotta.

ALAPOS VIZSGÁLAT ALAPJÁN DÖNTÖTTEK

A részletes szempontrendszer alapján az egységekben
a bizottság vizsgálta a fekvést, környezeti adottságokat,
megközelíthetõséget, környezõ infrastruktúrát, fõbejára-
tok adottságait, információs ellátottságát. Továbbá a me-
dencék kialakítását, felszereltségét, különleges attrakció-

HÉTVÉGI STRANDNYITÁS KEDVEZMÉNYEKKEL
kat. A gyógykezelések választékát, színvonalát, parkosí-
tást, vízellátást, vízelvezetést, a vízkezelés módját, vízmi-
nõség biztosítását, játékok, játszóhely meglétét, sportte-
rületek felszereltségét, öltözõk kialakítását, minõségét,
elsõsegélynyújtás lehetõségét, illetve a vendéglátás szín-
vonalát, lehetõségeit, a teljes humán erõforrás szakképe-
sítését, munka- és formaruházatot, nyelvismeretet, hulla-
dékkezelést.

nyezett, utána ismételt minõsítést kell lefolytatni, hogy
tovább használhassa a kitüntetõ címet.

PROGRAMOKKAL NYIT A STRAND

A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy május 27-
én, szombaton megnyitják a strandszezont az Aquarius
Élmény- és Parkfürdõben. Dr. Podlovics Roland vezérigaz-
gató hangsúlyozta, immár ötcsillagos minõsítésû strand
várja a vendégeket. A gyermeknap alkalmából május 27-
én és 28-án 10 év alattiak térítésmentesen vehetik igény-
be a fürdõszolgáltatásokat (a gyermekek lakcímkártyáját,
melyen a születési idõ is szerepel, szükséges felmutatni a
pénztárnál). A szombati nyitónapon ingyenes búvárkodá-
si lehetõség várja a családokat, a nagyobbaknak pedig
egészségügyi szûréseket és szaktanácsadást biztosítanak,
vasárnap pedig ingyenes csillámtetoválás és bábszínház,
valamint aqua-zumba és aqua-torna is lesz. A nyári sze-
zonban is a január óta bevezetett árak lesznek érvénye-
sek, emelésre nem kerül sor. Május 29–június 16. között
ismételten várják az óvodai és iskolai csoportokat, akik a
sostort@sostort.hu címen megtett elõzetes regisztrációt
követõen fejenként ezer forintért vehetik igénybe a fürdõ-
szolgáltatásokat.Nyári rendezvények

CSÚCSTELJESÍTMÉNY

A rendkívül részletes vizsgálatot követõen a minõsítõ
bizottság határozatában az Aquarius Élményfürdõt élmény-
fürdõ kategóriában az elérhetõ 235-bõl 224 ponttal, a
Parkfürdõt strandfürdõ kategóriában az elérhetõ 225 pont-
ból 210 ponttal, az Aquarius Fürdõgyógyászatot gyógy-
fürdõ kategóriában az elérhetõ 203 pontból maximális 203
ponttal ötcsillagos besorolásra javasolta. Ezt követõen a
bíráló bizottság jóváhagyásával a Magyar Fürdõszövetség,
mint a védjegy birtokosa a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel
védjegyhasználati szerzõdést kötött és 2017. május 11-
én, Miskolctapolcán megtartott közgyûlésén a Nemzeti
Védjegy Tanúsítványokat a társaság részére átadta. Az el-
ért cím mindemellett további erõfeszítéseket kíván, illet-
ve a meglévõ infrastruktúra folyamatos fejlesztését és ápo-
lását, mivel a védjegyet 5 évig birtokolhatja a kedvezmé-

Dr. Kovács Ferenc polgármester
és dr. Podlovics Roland vezérigazgató felavatja

a minõsítést igazoló táblákat
NYÁRI RENDEZVÉNYEK

A szezonban június közepétõl minden vasárnap in-
gyenes bábszínházi elõadások várják a gyermekes csa-
ládokat.

Éjszakai fürdõzés: minden szerdán és pénteken,
június közepétõl.

Június 30–július 1.: VI. SóstóFeszt – Tófürdõ
Július 9.: RC RG65 – Modellvitorlás verseny – Csó-

nakázótó
Július 15.: II. Sóstói Sárkányhajó Fesztivál és

Barkácsbogrács Amatõr Fõzõverseny
Július 13–16.: „VI. Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – Nyír-

egyházi Sportcentrum Országos Strandfoci Bajnok-
ság a Fatum Property kupáért”

Augusztus 4–6.: VI. SóstóSerFeszt – Krúdy-sétány
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Muri Enikõ, Pankotay Péter, Prescsák Zita vagy Nagy
Ricsi egykor a Hang-Szín Musical és Színitanoda alapító-
jának, dr. Bánhidiné Maróti Magdolnának a növendékei
voltak. Vajon hasonlóan tehetségesek a mostaniak is? Meg-
tudhatják, akik megnézik az intézmény évzáró vizsga-
elõadását június 11-én a Móricz Zsigmond Színház nagy-
színpadán.

Az alapítást követõ évben, 16 évvel ezelõtt a Rémsé-
gek kicsiny boltja címû felejthetetlen elõadással debütált
a tanoda, vagyis a mérce igen magasra került. Azóta szám-
talan tehetséget indítottak el a mûvészi pályán, de ha so-
kakból nem is lett színész vagy énekes, felejthetetlen él-
ményeket köszönhetnek az itt töltött idõnek. Bizonyára
így lesz azzal a mintegy ötven fiatallal is, akik most sze-
retnék megmutatni kvalitásaikat a nagyérdemûnek.

TÖRPENETES TÖRTÉNET

– Bánhidi-Matejkó Marcsy, a párom a koreográfus, de
rendez is, az édesanyám pedig az ének részét viszi az
oktatásnak. Én a hangképzés, valamint a színjátszás terü-
letén dolgozom – mondta el lapunknak Bánhidi Krisztián.
– Idõnként a Móricz Zsigmond Színház társulatának tag-
jai közül is meghívunk elõadóként néhány kollégát. A
mostani fellépésen a legkisebbek is lehetõséget kapnak a
szereplésre. Jelenleg hatéves a legfiatalabb növendékünk,
de két éve egy ötéves is volt, aki azóta Németországban
énekel a Mozart címû musicalben. A kis- és a középsõ
csoportnak összevontan 14 órától lesz a bemutatkozása,
két felvonásban. Ügyeltünk arra, hogy ki-ki azon a terüle-
ten lépjen színre, ami az erõssége: ének, tánc vagy próza.
Az elsõ részben egy Tomku Kinga és Marcsy által írt zenés
mesejátékot adnak elõ, amelyik a törpék életébe nyújt be-

MURI ENIKÕ ÉS NAGY RICSI UTÁN... HANGOLÓDJ RÁJUK!

pillantást. A címe: Törpenetes történet. A zenéjét Veress
Tibor és én komponáltuk, valamint hangszereltük, a da-
lok szövegét pedig Kinga és Marcsy írták. A második rész-
ben olyan mesemusicalekbõl csendülnek fel dalok, mint
például az Anasztázia, az Aladdin, A kis hableány, az
Oroszlánkirály vagy A padlás, valamint popzenei számok
feldolgozásai is hallhatóak lesznek.

ÓPERENCIAWOOD A SZÍNHÁZBAN

Mint megtudtuk, a nagycsoport kétfelvonásos elõadása 19
órakor kezdõdik. Az elsõ részben Marcsy és Krisztián a tanít-
ványok improvizációinak felhasználásával írt zenés paródi-
áját adják elõ, melynek címe Óperenciawood. Híres mese-
hõsökön keresztül mutatják be a média „való világát”, tele
(angol)humorral, vicces fordulatokkal. Mindez garantálja,

hogy a nézõk jól szórakozzanak. A második részben a kö-
zönség olyan ismert és közkedvelt sztárok popzenei száma-
inak többszólamú feldolgozásait hallhatja, mint Justin
Timberlake, Lady Gaga, Michael Jackson. A koreográfiákat
és a jelmezterveket Marcsy készítette, aki Krisztiánnal együtt
rendezõként is tevékenykedett. A dalokat a Tanoda alapítója
és vezetõje, dr. Bánhidiné Maróti Magdolna tanította be. Arra
törekedtek, hogy a zenék úgy legyenek modernek, hogy
megtartsák mesés jellegüket, ahogy a mesefigurákat is igye-
keztek emberivé formálni, így például a hercegnõik nem
„hercegnõsök”, hanem mindegyikük egy külön karakter. Ez
a jelmezükben is megnyilvánul, amiben szintén elrugasz-
kodtak az eredetiektõl, ahogyan a törpéik sem eltorzított ala-
kok. Óperenciawoodból visz-e út Hollywoodba? Néhány év
múlva elválik.                               (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép a Tanoda 2004-es A nyomorultak címû elõadásából



ÁLLATOK

2017. MÁJUS 26. 13

ÚJ ESÉLYT KAPOTT FÜLÖP! EGY ORSZÁG FOGOTT ÖSSZE ÉRTE
  Lassan két hónapja, hogy Fülöp, a borzalmas körül-

mények között tartott kutya neve bekerült a köztudatba.
Az állatbarátok egy emberként fogtak össze érte, törté-
netét pedig nemcsak Magyarországon, de a határon túl is
megismerhették...

 
Teljes nyelõcsõbénulást okozott a zsinór Fülöpnek!; Éle-

téért küzd a brutálisan megkínzott Fülöp kutya!; Horror:
még több baja van Fülöpnek, a megkínzott kutyának!; Ja-
vult Fülöp, a lánccal megkínzott kutya állapota!; A meg-
kínzott Fülöp kutyust sürgõsen Pestre kellett szállítani!; Az
emberség, a szeretet és az összefogás jelképe lett Fülöp! –
csak néhány azon több száz cikk címe közül, amelyek –
nem kis túlzással a „világsajtóban” – a híressé vált kutya
történetét mutatták be. Azonban, mint ahogy Tóth Mari-
anntól, az Állatbarát Alapítvány telepvezetõjétõl megtud-
tuk, sajnos Fülöp története mellett még több tucat ilyet
lehetne bemutatni, ugyanis jelenleg meglepõen magas a
megkínzott kutyák száma.

 

EGYMÉTERES LÁNCON
Fülöp az a fiatal, két-három év körüli németjuhász

keverék kutyus, akit gazdája egy vashordóban tar-
tott, alig 1 méteres láncon, víz és élelem nélkül. A
feje a felismerhetetlenségig eltorzult a szorosan rá-
csomózott mûanyag zsinór miatt, és súlyosan le van
soványodva.
 

„RENGETEG ÜZENETET KAPUNK”

– Meglepõen magas a megkínzott állatok száma. Az
elmúlt két hónapban öt ilyen kutya került be hozzánk.
Fülöpöt rendkívüli összefogás vette körül. Biztatták, fo-
lyamatosan érkeztek hozzánk az üzenetek, a telefonhí-
vások, és ez a mai napig is így van. Szerdán (lapzártánk
napján) vissza kellett mennie a kórházba, hogy a nyakán
lévõ seb miatt átessen a plasztikai mûtéten, és ha addig
minden jól alakul, nem lesz visszaesés az állapotában,
akkor a szondát is eltávolítják a gyomrából. Még mindig

nem tudni, hogy mi lesz vele a jövõben, hiszen a gyó-
gyuló sebe képes lehet majd ugyanazt csinálni vele, mint
a madzag: szoríthatja a torkát, ami a nyelését és a légzé-
sét ellehetetlenítheti. Az állapota most gyenge, de a keze-

lõorvosa szerint minden rendben lesz. A Futrinka Egyesü-
let segítségével Pest környékén találtunk számára egy meg-
bízható, nagyon kedves hölgyet, aki szakmailag tudja vál-
lalni Fülöp kezelését, hiszen állatorvosi asszisztensként
dolgozik. Egyelõre még biztosan nála lesz.

ITT A „SZEZON”
 
Általános tendencia, hogy a jó idõ beköszöntével emel-

kedik a „kidobott kedvencek” száma és mellettük renge-
teg sérült állat is érkezik az Állatbarát Alapítványhoz.

– Jelenleg 30 kölyökkutya van most nálunk, ezek több-
ségében 2-3 hónaposak. Például egy anyakutyánk nyolc
kölykével is várja új gazdiját. Jelenleg 198 lakónk van, de
sajnos ilyenkor van a kiscicadömping is, így a macskáink
száma is egy hónap alatt a duplájára nõtt.

  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

CÁPÁT FOGADTAK ÖRÖKBE

Különleges esemény helyszíne lesz Nyír-
egyháza. Streetball bemutatót rendeznek
szombaton az állatparkban. A Nyíregyhá-
za Blue Sharks kosárlabdacsapata vesz
részt az eseményen, a klub pedig egy évre
örökbe fogadta a homoki tigriscápákat.

A Nyíregyházi Állatpark a város fõ tu-
risztikai látványossága. Már eddig is sok
állatot fogadtak örökbe cégek, mostantól
pedig a homoki tigriscápának is van gaz-
dája egy évig. A Nyíregyháza Blue Sharks,
azaz a kék cápák kosárlabda-együttesének
nevét jelzõ tábla került az akváriumra.

– Örülünk annak, hogy ilyen népszerûek
vagyunk a nyíregyháziak körében, cégek,
sportolók, sportklubok fogadnak örökbe ál-
latokat. Mi a magunk részérõl annyival tu-

dunk segíteni, hogy igyekszünk látogatóink
körében népszerûsíteni õket, ismertséget
adni nekik – mondta Gajdos László, a Nyír-
egyházi Állatpark igazgatója.

A kosárlabdacsapat és az állatpark együtt-
mûködésének elsõ jeleként szombaton egy
streetball bemutatót tartanak a parkban a
vendégeknek. Bárki beállhat, és kipróbálhat-
ja a dobógépet is, sõt a legjobbak bérletet
nyerhetnek a következõ szezonra.

– Az elmúlt években több fejlesztésünk
is volt, az egyik ez a dobógép, melyet most
bárki kipróbálhat majd. Aki 5 kísérletbõl
négyszer betalál, egy bérletet is nyer, aki
pedig mind az ötször eredményes, azt szer-
zõdtetjük is – mondta viccesen Sitku Ernõ,
a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igaz-
gatója.                    (Szerzõ: Dankó László)

ÁLLATKÍNZÁSÉRT BÖRTÖNBÜNTETÉS
A telepvezetõ arról is tájékoztatta szerkesztõsé-

günket, hogy a közelmúltban egy országos petíció is
elindult, amelynek célja, hogy kapjon tényleges sza-
badságvesztést az, aki gerinces állatot megkínoz, el-
pusztít, és ilyen esetekben a büntetési tétel alsó hatá-
ra egy év legyen, valamint kerüljön bevezetésre a sza-
badságvesztés fõbüntetés mellett azon mellékbünte-
tés, mely alkalmas arra, hogy 5 évre eltiltsa az elkö-
vetõt az állattartástól.

Fotó: Állatbarát Alapítvány Facebook
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓMájus 27., szombat 10.00 Erdei Torna-

pálya, Waldläufer futás

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

DIÁKOLIMPIAI DÖNTÕ
A Városi Stadion adott otthont a fo-

gyatékkal élõk Országos Atlétikai Di-
ákolimpiai Döntõjének. A megméret-
tetésre az ország minden részérõl több
mint 500 tanulásban akadályozott, va-
lamint látás- és hallássérült tanuló ér-
kezett. A rendezvény megnyitóján
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, illetve a Fogyatékosok
Országos Diák- és Szabadidõsport
Szövetsége együttmûködési megálla-
podást is kötött, többek között hason-
ló versenyek szervezése céljából. A
háromnapos verseny során a fiatal
sportolók szinte valamennyi atlétikai
számban összemérték tudásukat.

FUTÁS A BELVÁROSBAN
Harmadik alkalommal népesült be az

Electrolux futás résztvevõivel a Kossuth
tér. A minden korosztály számára kiváló
mozgáslehetõséget biztosító versenyen a
családok 2700 méteren mérhették össze
a tudásukat, a kicsit bátrabbak 2–4 fõs
váltóban, vagy félmaraton távon, 21 km-
en tehették próbára erejüket. A szerve-
zõk azokra is gondoltak, akik csak szur-
kolni szeretnének, hiszen a rendezvény
ideje alatt a család minden tagját színes
programokkal várták a Kossuth téri ver-
senyközpontban. Voltak ügyességi ver-
senyek és cukorágyú is, a tombolasorso-
láson pedig értékes ajándékok találtak
gazdára. További fotók: nyiregyhaza.hu

KILENC ÉREM
Sikeres hétvégét zárt a Flexi-Team

Aerobik Klub az Aerobik Magyar Bajnok-
ságon, melynek helyszíne Nyíradonyban
volt. Két arany-, három ezüst-, négy
bronzérmet és számos értékes pont-
szerzõ helyet sikerült szereznie a nyír-
egyházi csapatnak. A kiváló eredmé-
nyek a szépen bemutatott gyakorlatok-
nak és a fantasztikus drukkereknek, tá-
mogatóknak is köszönhetõ. A követke-
zõ Magyar Kupa forduló a Continental
Arénában lesz október 7-8-án. Ez a má-
sodik alkalom, hogy a rangos verseny-
sorozat egyik állomása a szabolcsi
megyeszékhely.

SZERZÕDÉS
Szerzõdést hosszabbított játékosá-

val, Kártik Bálinttal a Nyíregyháza
Spartacus. A fiatal labdarúgót több él-
vonalbeli klub is csábította, és beke-
rült a korosztályos válogatottba is. A
középpályás az idei szezon elõtt érke-
zett Debrecenbõl Nyíregyházára, és jó
teljesítményt nyújtott, ezért a klub sze-
rette volna megtartani. A felek végül
mindenben megállapodtak, és Szûcs
Mihály sportigazgató, valamint a lab-
darúgó a héten aláírták a hosszabbítás-
ról szóló kontraktust. A Szparira még két
mérkõzés vár a bajnokságban, a csapat
vasárnap Szegeden lép pályára.

EGY LÉPÉSRE AMERIKÁTÓL

ARANYÉREM BALLAGÁSRA

Hibátlan tavaszi mérleggel lett bajnok
a junior férfi kézilabda-bajnokságban a
Nyíregyházi Sportcentrum. A csapat mind-
össze egyszer kapott ki az egész szezon-
ban, még tavaly novemberben. Az együt-
tesbõl került ki a bajnokság gólkirálya is.

A tavaszi szezonban 100 százalékos tel-
jesítményt nyújtó nyíregyházi junior férfi
kézilabda-együttes Tiszavasváriban játszot-
ta utolsó mérkõzését. Az elsõ félidõben a
házigazda vezetett, de szünet után fordí-
tott a Nyíregyházi Sportcentrum, és 34–32-
re gyõzött. Bécsi János együttese 24 mér-
kõzésbõl 22-t nyert meg, egy alkalommal
játszott döntetlent, így 45 pontjával maga-
biztosan végzett a bajnokság élén. Érdekes-
ség, hogy a Nyíregyháza kapta a legkeve-
sebb gólt a szezonban és a Sportcentrum
játékosa, Bécsi Ádám végzett a góllövõlis-
ta élén, 197 találattal.

– Ez egy hároméves munka gyümölcse,
ami most beérett. Már tavaly is közel áll-

tunk az elsõ helyhez, de végül az utolsó
elõtti fordulóban egy góllal kikaptunk az
Algyõtõl, és akkor nem sikerült megszerez-
ni a bajnoki címet. Idén azt kértem a játé-
kosoktól, hogy mivel sok végzõsünk van,
búcsúzásként ajándékozzuk meg õket egy
aranyéremmel, és ez sikerült – mondta
Bécsi János edzõ, Nyíregyházi Sportcent-
rum.

Tíz játékos nem folytathatja jövõre a
korosztályban, közülük néhányan a felnõtt
csapathoz kerülnek, páran pedig a tovább-
tanulás miatt más városba költöznek. Ami
a felnõtt együttest illeti, ott is lesznek vál-
tozások. Kaplonyi Zoltán befejezi a kézi-
labdát, Pánczél Zoltán pedig Békésre iga-
zol. Erdõs Zoltánnak és Vasas Györgynek
is vannak ajánlatai, így nem kizárt, hogy
õk is máshol folytatják. A tervek szerint
nyáron több új játékos érkezik az együt-
teshez, elsõsorban fiatalokat szeretne szer-
zõdtetni a klub, akikre hosszú távon szá-
mítanának.

A 2017-es junior bajnok kézilabda-együttes

A Bozsik Akadémia Nyíregyháza U12-
es csapata nyerte meg a „Danone Fociku-
pa a Gyermekekért” torna debreceni re-
gionális döntõjét.

A szabolcsi fiatalok a fináléban a Deb-
receni Labdarúgó Akadémia csapatát gyõz-
ték le 3:0-ra, így õk vehetnek részt a kupa
június 10-ei, budapesti országos döntõjé-
ben. A Danone és az MLSZ Grassroots
Program szervezésében megvalósuló
Danone Focikupa a Gyermekekért tornán
áprilisban és májusban összesen 96 csapat
és több mint 1000 gyermek labdarúgó ver-
senyez egymással azért, hogy Magyaror-
szágot képviselhesse a torna nemzetközi
döntõjén, New Jersey-ben, ahol 32 ország

U12-es csapata vesz részt a nemzetközi
döntõben.

A debreceni regionális elõdöntõn a DLA,
a nyíregyházi Bozsik Akadémia, a Hajdú-
böszörményi TE, a Kisvárda, a Balmazúj-
városi FC, a Mátészalkai MTK, a Tarpa SC,
valamint a DHSE Olasz Focisuli csapatai
versenyeztek egymással a regionális elsõ-
ségért. A gyõzelem mellett a nyíregyházi-
ak még egy nagy sikert elkönyvelhettek, a
torna gólkirálya ugyanis a Bozsik Akadé-
mia játékosa, Major Marcell lett.

Az idei torna különlegessége, hogy az
abban részt vevõ csapatok sportszer- és
sportfelszerelés-gyûjtéssel segítik a tavalyi
indulókat, az állami gondoskodásban és a
nevelõszülõknél élõ gyerekeket.

Látványos mérkõzéseken gyõzött a Bozsik Akadémia Debrecenben
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 27., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Bérletszü-
net, Nagyszínpad

Június 1., csütörtök 19.00 Hello, Dolly! (audionarrált
elõadás), Bérletszünet, Nagyszínpad

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépko-

rúak most már fogadóórákon is választ kaphatnak a
korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javas-
latokkal is élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

INGYENES VÁROSNÉZÉS
2017. június 1. és augusztus 31. között minden szer-

dán és pénteken 14.00 órától ingyenes városnézésre
várja a turistákat és a városlakókat Nyíregyháza bel-
városába a Nyírség Turizmusáért Egyesület. Gyüleke-
zõ és indulás a városháza fõbejáratától, a túra idõtar-
tama 1 óra. Létszám: minimum 6, maximum 20 fõ.

Részvételi szándékot a következõ elérhetõségen kell
jelezni: Nyírség Turizmusáért Egyesület, 4400 Nyír-
egyháza, Rákóczi u. 1.; 06-30/629-7424; koos.gab-
riella@nyiregyhaza.info.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányza-
ti képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. május  29., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza,

Luther u. 3.

JUBILÁLÓ SZABOLCS

Az idén 60 esztendõs Szabolcs Néptáncegyüttes
nagyszabású gálamûsorral ünnepelte meg jubileumát
szombaton este a Continental Arénában. Csizmát húz-
tak alapító tagok, ma is aktív táncosok, az utánpótlást
képviselõ iskolások, óvodások, s olyanok is, akiknek
a családja már 21 táncost adott az országnak az el-
múlt években. A fergeteges gálamûsor hat évtized
mûvészeti vezetõinek leglátványosabb koreográfiái-
ból állt össze, s az ünnepi alkalomra egy fotókkal,
visszaemlékezésekkel teli kiadvány is megjelent.

A jubileumi táncestet a Nyíregyházi Televízió egy
késõbbi idõpontban sugározza.

EURÓPAI MOZI AJÁNDÉKBA!
Hét jó barát találkozik, s együtt hallgatják-olvassák

egymás telefonhívásait, üzeneteit... Két nõ találkozik
a napfényes Toszkána egy pszichiátriai intézetében...
Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjje-
lente ugyanazt álmodja, mint te? Igazán izgalmas,
mégis egészséges emberi történetek játszódnak az
Európai Filmhét Nyíregyházára érkezõ filmjeiben. A
Teljesen idegenek, feliratos olasz vígjáték, az Õrült bol-
dogság, szintén feliratos olasz–francia dráma, illetve
Enyedi Ildikó, a Berlinálén Arany Medve-díjat, a film-
kritikusok és a Berliner  Morgenpost olvasói zsûri dí-
ját nyert filmdrámája, a Testrõl és lélekrõl is szerepel a
Krúdy Art Mozi május 29-étõl június 2-áig zajló vetí-
tésein. A programhoz tartozik még A martfûi rém címû
magyar thriller, egy 1957-ben történt brutális gyilkos-
ság – sorozatgyilkosság? – körüli nyomozás története.
S a felnõtt világ nyomorúságát oldja egy szinkronizált
német animációs film, talán a gyerekek kedvence,
Kókusz Kokó, a kis sárkány.

Az alkotások egy része korhatáros és feliratos. A
felnõtteknek szóló filmek 17.30-kor, a pénteki matiné
16 órakor kezdõdik.

Ahogy évek óta, most is a Europe Direct szervezi,
és kínál válogatást a legújabb és legsikeresebb euró-
pai filmekbõl. Regisztráció után személyesen vehetik
át ingyenes jegyeiket Nyíregyházán, a Benczúr tér 7.
szám alatt, a megyei Europe Direct Tájékoztatási Köz-
pontban.

OLAJ ÉS AKRIL
Endresz Ágnes látványtervezõ mûvész, a Nyíregy-

házi Mûvészeti Szakgimnázium mûvésztanára, a
Hadron Mûvészeti  Egyesület  alapító elnöke festmé-
nyeibõl és installációiból látható kiállítás május 26-
ától június 14-éig a Városi Galériában. Az olaj, akril
és vegyes technikájú, nagyméretû képeket Nagy Zsuka
költõ, alkotótárs ajánlja a közönség figyelmébe a meg-
nyitón, péntek délután 16.30-kor.

GYERMEKNAPI VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS május 26–
28-áig a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
30 méter hosszú H0 modulrendszerû terepasztallal, kü-
lönleges tereptárgyakkal, játékokkal és nyereményekkel
várják a mini mozdonyok rajongóit, 26-27-én 10.00–
18.00, 28-án 10.00–14.00 óráig. A belépés díjtalan.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Orosi: május 26-án
15.00: Ünnepi mûsor a Gyermeknap alkalmából.
Nyírszõlõsi: 30-án 12.00: Házi könyvtári vetélkedõ.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: má-
jus 26-án 16.30: Kovács-Popa Daniela és Millei Lajos kö-
teteinek bemutatója. Kísérõprogram: Milleiné Kelemen
Csilla kézmûves- és csipkekiállítása. 29-én 16.30: Szabó
András Mi történt 1944. október 28-án? címû könyvének
bemutatója. A szerzõvel beszélget: dr. Bene János törté-
nész. 30-án 16.30: Utazók a könyvtárban – a Turisztikai
Klub találkozója. Téma: Lengyel-Tátra. Vetítettképes elõ-
adás. Elõadó: Hatvani Lajos idegenvezetõ.

BESZÉLGETÉSEK A 20. SZÁZADRÓL. A Magyar Nem-
zeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára vár
minden érdeklõdõt a Beszélgetések a 20. századról soro-
zat keretében május 29-én 14.00 órakor kezdõdõ rendez-
vényére, amelyen dr. Lupkovics Györggyel nagyapja köz-
életi tevékenységérõl Galambos Sándor fõlevéltáros be-
szélget. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza,
Széchenyi u. 4.).

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN 2.0. A Nefelejcs Egye-
sület várja az érdeklõdõket elõadásaira, illetve foglalko-
zásaira. Május 30-án 10.00: Gyógyító hangok. Elõadó:
Orosz Anikó relaxációs terapeuta. Helyszín: Debreceni

ZENÉSZEK A NÉGYZETEN
A zenei tehetséggondozás egyik fontos momentu-

ma, megismertetni az ifjú muzsikusokat a kamaraze-
ne, sõt a nagyzenekari játék csodájával és titkaival.
Nos, ennek a gondolatnak a mentén született a Sza-
bolcsi Szimfonikus Zenekar tagjaiban, zenetanárok-
ban az ötlet arra, hogy a Vikár Sándor Zeneiskola és a
Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium ifjú tehetsé-
gei együtt muzsikáljanak a Szabolcsi Szimfonikus Ze-
nekarral. Az ifjú tehetségek hangversenyén nem etû-
dök, hanem versenymûvek szólnak majd a Kodály Zol-
tán Általános Iskola hangversenytermében május 27-
én, szombaton 16 órától. Ezek az értékes ifjak példát
mutatnak arra, mire képes az ember szorgalommal,
kitartással, igazi célokkal. Tetten érhetõ, milyen ké-
pességet és szellemiséget présel a nívós kultúra egy-
fajta életérzésbe!

Nem ismeretlen a szólisták neve, számtalan verse-
nyen, koncerten bemutatkozott már Korpai Marcell,
Komiszár Vanda, Csekk Fekete Zalán, Tokárszky Máté,
Kiss Benedek Máté, Pintér Anna és Bózsár Adrienn. A
koncert karmestere az a Dobszay Péter, akit a fiatal
karmester-generáció kiemelkedõ tagjaként, sokolda-
lú muzsikusként emlegetnek. 27 esztendõs korára õ a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Szigligeti Színház
állandó dirigense, és ismét örömmel fogadta el a Sza-
bolcsi Zenekar felkérését.

EÜ. Fõiskola kar (Sóstói út 2.). 31-én 10.00 óra: Nyújtó- és
koordinációs gyakorlatok. Helyszín: Erdei Tornapálya.

„MÛVÉSZKEDÕS” Képzõmûvészeti Tábor – július 10–
14.  Részletes program a Galériában kérhetõ, vagy letölt-
hetõ a Facebook Nyíregyházi Városi Galéria és Pál Gyula
Terem oldalán. A jelentkezéseket június 1-jéig várják.

SZINDBÁD, A FORRADALMÁR. Az Ünnepi Könyvhét-
re jelenteti meg a Magvetõ Kiadó Csabai László Szindbád,
a forradalmár címû regényét. A könyvrõl a szerzõvel a
kötet szerkesztõje, Király Levente beszélget június 13-án
17.00 órakor a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tárban.

BEST OF DIPLOMA – A Nyíregyházi Egyetem Vizuális
Kultúra Intézetének kiállítása a Nyíregyházi Városi Galé-
riában június 14-éig tekinthetõ meg.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁS
a Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: június 14-éig.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: május 27-én
9.30–12.30: Ujjbáb készítése. 30-án 14.00–16.00: Pillan-
gó készítése. 31-én 10.00: Babaangol.

ARANYLÚD. A Burattinó Bábszínház elõadásai: május
27-én 16.00: Aranylúd. 28-án 10.00: Vitéz László mint
erdõkerülõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

CAC 2017 KUTYAKIÁLLÍTÁS május 28-án 9.30-tól a
Sóstói Múzeumfaluban. Mivel 28-a gyermeknap, ennek
tükrében a gyerekek számára (14 éves korig) a belépés
díjtalan!

KATASZTRÓFAVÉDELMI GYERMEKNAP május 28-án.
A tûzoltólaktanyák ingyenesen, mindenféle elõzetes re-
gisztráció nélkül látogathatóak 10.00–16.00 óráig. A gyer-
mekek, szüleik és a tûzoltóautók szerelmesei is megte-
kinthetik a laktanyát, a tûzoltók jármûveit és a különleges
felszereléseket. A nap folyamán több próbariasztást is tar-
tanak, így az emeletrõl lecsúszó tûzoltókkal és szirénázó
tûzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklõdõk.
A laktanyák mellett ingyenesen látogatható a Katasztrófa-
védelem Központi Múzeuma és vidéki kiállítóhelyei is.

HÕSÖK NAPJA. Az Orosért Közéleti Egyesület várja
az érdeklõdõket a Hõsök napi ünnepségére május 28-án
17.00 órakor, hogy a Hõsök Emlékmûnél közösen emlé-
kezzenek az orosi harcokban elhunyt katonákra és polgá-
ri áldozatokra.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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OLÁH SÁNDOR EMLÉKTÁBLÁJA ELÕTT
A Jókai Mór Református Általános Iskola Kálvin téri

épületében található emléktábla annak az Oláh Sándor-
nak állít emléket, aki az elsõ világháborúban hõsi halált
halt.

Oláh Sándor 1881. június 10-én született Mátészal-
kán. 1903 júliusában a felsõ-szabolcsi református taní-
tótestület nyíregyházi járásköre az évi rendes közgyû-
lését a református elemi iskola új épületében tartotta.
Ekkor mutatta be Oláh Sándor gyakorlótanítását a ter-
mészettudományok körébõl. Ebben az iskolaépületben
lett aztán a munkahelye is, ahol az elemista gyerekek
tanításával bízták meg. 1912. július 12-én házasságot
kötött Mádi Szabó Katalin református tanítónõvel, aki-
nek néhai édesapja, dr. Mádi Szabó Dávid (1808–1886)
csaknem két évtizedig látta el a vármegye fõorvosi, majd
a kórházigazgató fõorvosi feladatokat. Házasságukból
Sarolta nevû lányuk született, aki késõbb kivándorolt
Amerikába, ott is halt meg 1997-ben.

A Nyírvidék 1917. március 24-ei számában Oláh Sán-
dor halálhírérõl tudósított: „Oláh Sándor nyíregyházi re-
formátus tanító, harmincöt éves korában, házasságának
ötödik évében, 1916. szeptember 8-án a Halics elõtt
vívott ütközetben ellenséges srapneltõl homlokon talál-
va hõsi halált halt. Bajtársai ideiglenesen Bolszovce kö-
zelében temették el”. Öt évvel késõbb szívszélhûdés-
ben a felesége is elhunyt.

A református tanítók volt kartársuknak 1923. április
29-én az iskola falába elhelyezett aranybetûs gránittáb-

lával állítottak emléket. A táblaavató ünnepélyt Bartók
Jenõ református lelkész imával nyitotta meg, majd a re-
formátus dalárda elõadta a Hiszekegyet. Ezt követõen
Szabó Pál igazgató mondott beszédet és a református
vegyeskar az Imádkozzunk kezdetû énekkel szolgált. Ezt
követõen Horváth János tanító Oláh Sándor volt tanít-
ványai nevében mondott beszédet, majd László Zoltán
tanító elszavalta Szabó Géza alkalmi költeményét.

A Hõsök napja alkalmából e tanító életének felidézé-
sével emlékezzünk mindazokra, akik életüket áldozták
a hazáért.


