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Zöld út az örökösföldi pályáknak
Már készül az áhított zöld gyep az örökösföldi labdarúgópályán, a
létesítmény parkosítása várhatóan ôszre készülhet el, így már az idén
birtokba lehet venni a 2007 óta húzódó beruházást.

8

Különleges Ünnepi Könyvhét
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár életében több mint 20
évre visszatekintô hagyománya van az Ünnepi Könyvhét méltó megünneplésének. Az idén is számos program várja a könyvbarátokat.

Challenge Day
– az idôjárás volt az
igazi kihívás
Minden eddiginél többen sportoltak az idén a megadott feltételeknek megfelelôen a Kihívás Napján, szerdán. Ugyan
a végeredmény még lapzártánk idején nem volt ismert,
ám az elôzetes szándék alapvetôen azt tartotta fontosnak,
hogy minél többen megmozduljanak városunkban. A terv
sikerült: az elôírások szerinti
legalább tizenöt percnyi aktív
sportolás százezres nagyságrendû volt, s a vállalkozók közt
egyaránt voltak kicsik és nagyok, iskolások és nyugdíjasok. Így az elôzetes adatok
alapján megkockáztatható,
hogy nagyjából másfél millió
percnyi sportteljesítmény szolgálta a résztvevôk egészségét
számos helyszínen. Címlapképünk jellemzô: az esôs idô
miatt ugyan egy teremben készült, a Kodály Zoltán Általános Iskolában, viszont a mozgás öröme tökéletesen érzékelhetô rajta. Képriportunk a 6.
oldalon található, részletes beszámoló – a rendezvény kései
zárása miatt – a jövô heti számban olvasható.

Támogatják a gyerekek táboroztatását
Ezerkétszáz gyerek nyári
táborozását támogatja
idén az önkormányzat, az
iskolások négyféle programban vehetnek részt. A
hagyományos napközis
táborok mellett idén egy
nyelvi tábort is indítanak
Sóstóhegyen. Újra várja az
iskolásokat a szigligeti
tábor is, a Balaton partján
ebben az évben is mintegy
ezer fiatal üdülhet.
Az Arany János iskola medencéjében úsznak a kicsik, nyáron is várják ide a táborozókat. A hagyományos napközis táborok között ez az egyik
legnépszerûbb, sok diák tölti
el a nyár egy részét itt. Négy
napközis táborba jelentkezhetnek a gyerekek, az úszótá-

bor mellett a sóstói Kis Vakond Táborban és a múzeumfaluban is eltölthetnek egyegy hetet az iskolások. Idén
már egy nyelvi tábor is várja
a gyerekeket Sóstóhegyen.
Az önkormányzat 1200 gyerek napközis táboroztatását
támogatja, a szülôknek így
mindössze 2360 forintba kerül az egy hét. Ebben a napi
programok mellett az étkezés
és az utazás is benne van. 8
turnus vehet majd részt a napközis táborokban, az elsô csoport június 17-én kezd. A nyíregyházi napközis táborok augusztus 9-éig tartanak.
Idén is megnyitja kapuit a
szigligeti üdülô, oda június 9én indul az elsô csoport. 12
turnus vesz részt a Balaton
parti üdülésen, ez közel ezer

gyereket jelent – száznyolcvannal több, mint tavaly. Ennek a tábornak a költségei
magasabbak, mint a napköziseké: a hétfôtôl szombatig tartó üdülés ára 29 ezer forint,

ami viszont a piaci árakhoz
képest elenyészô. A szigligeti tábor június 9-én nyit és
egészen augusztus 30-áig fogadja a gyerekeket.
Felhívjuk mindazon szerveze-

tek figyelmét, akik a nyár folyamán a gyermekek hasznos
elfoglaltságát szolgáló napközis és bentlakásos táborokat
szerveznek, felhívásukat juttassák el szerkesztôségünk-

höz, május 28-án, kedden 16
óráig. A városlakók széles körû tájékoztatása érdekében, az
alapinformációkat térítésmentesen tesszük közzé a Nyíregyházi Naplóban.

Újra lehet majd balra kanyarodni a Bánkinál
A jövô hét közepétôl – a
tervek szerint – megoldódhat a Korányi Frigyes
utcán lévô közlekedési
anomália, mely a Bánki
Donát utcára való balra
kanyarodás megtiltása
után következett be.
Ez a szabályozás azt eredményezte, hogy a reggeli
csúcsforgalomban meg-

növekedett a Sipkay Barna és
a Törpe utca forgalma, melyet
nehezményeztek a környéken
élôk.
Veres István városi fôépítész
lapunknak elmondta, hogy
számos szakmai és a lakossággal történt egyeztetés
elôzte meg a jövô héten életbe lépô új forgalmi rend kialakítását. Több alternatíva
is felmerült a probléma or-

voslására. Elmondta: olyan
megoldást dolgoztak ki –
egyeztetve az érintettekkel –,
mely mindenki megelégedésére szolgálhat majd, ugyanakkor kompromisszumot is
kíván. A legfontosabb változás, hogy a jövôben újra lehet majd balra fordulni a
Bánki Donát utcán. Újdonság viszont, hogy a lakó-pihenô övezet biztosítása érde-

kében 3 helyre forgalomlassító fekvôrendôrök kerülnek. A szakemberek
úgy vélik, a Korányi Frigyes utca forgalma olyan
nagy, hogy nem lehet megtiltani a forgalom elkerülését ezen a városrészen. A
közlekedést tovább nehezíti, hogy a körforgalomnak is kicsi az áteresztô képessége.
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Napról napra A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. május 16.
csütörtök
Több száz nyíregyházi gyerek vett részt
a Madarak és Fák Napján, melynek a
Tuzson János Botanikus Kert adott otthont. A szervezésben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a NYÍRERDÔ Zrt. és a Pál Miklós
Erdészeti Erdei Iskola is részt vett.

2013. május 16.
csütörtök
Harmadik alkalommal tartottak városismereti vetélkedôt a Bencs Villában. A Szeretünk Nyíregyháza címû rendezvényen 5
középiskola csapata képviseltette magát.
A diákoknak Nyíregyházával kapcsolatos
kérdésekre kellett választ adniuk.

2013. május 17.
péntek
Elsô alkalommal rendezték meg Nyíregyházán az OVIFESZT-et a Bujtosi
Szabadidô Csarnokban. A rendezvényen közel 600 fellépô gyerek vett
részt, akik 34 nyíregyházi óvodából
érkeztek. A színpadon zenés, táncos
produkciókat és hangszeres bemutatókat láthatott a közönség.

2013. május 18.
szombat
A biomedikális kezelések és a speciális
diéta szerepe az autisták gyógyításában
címmel tartottak tájékoztató konferenciát a DOTE Egészségügyi Karán. Az eseményen dr. Endrôdi László, Amerikából
érkezett orvos tartott elôadást arról, hogy
az autizmus nem csupán idegrendszeri
eltérés, hanem biokémiai elváltozás is,
amely speciális diétával szinten tartható.

2013. május 18.
szombat

2013. május 20.
hétfõ
Pünkösdhétfôn hagyományôrzô, érdekes
programokkal várták az érdeklôdôket a
Sóstói Múzeumfaluban. Felelevenítették
a népi eseményeket, választottak pünkösdi királyt, a népi divatbemutatón pedig
felvonultak a néprajzi tájegységek viseletei. Aki a programokon megéhezett, azokat kemencében sült buktával kínálták.

Testvérvárosunk színtársulatának játéka osztatlan sikert aratott május 21-én este a Móricz
Zsigmond Színház Nagyszínpadán. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulatának elôadásában Tasnádi István Világjobbítók címû mûvét láthatták a nézôk.
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2013. május 24.

Sokaknak okoz kellemetlen- viszont nem három hónapja, Ezt követné az úthelyreállítás,
séget a Csaló köz közlekedé- hanem május 7-ével. A forga- ami minimum 8 munkanapot
si rendjének átmeneti átalakí- lomtechnikai terveknek meg- venne igénybe a technológia
tása, amit – mint kiderült – felelôen kiszélesítettük az út- betartása miatt.”
elôre nem látható okok miatt burkolatot a buszforgalom Az ügyhöz még érdemes hozkellett elrendelni a szennyvíz- biztosítása érdekében (a Ta- zátenni, hogy a közlekedési
program megvalósítása kapcsán. A témában olvasói levelet is
kaptunk, melyre az illetékesektôl vártunk
választ.
„A Csaló közi 25 méterrôl kellett volna
írni, amely 25 méter
ok nélkül van lezárva
a forgalom elôl három
hónapja (a busz mehet, de a segédmotoros kerékpár pl. – feltehetôen nagy súlya
és méretei miatt – már
nem), munkavégzés
hónapok óta nincs,
A tábla egyértelmû – nem érdemes rutinból vezetni az átmeneti idõszakban
csak a rendôrök lesik
a garázsok mögül, kit lehet 50 mási Áron utca felôli olda- táblák egyértelmûek és sokan
ezer forintra megbírságolni, lon), a Szabolcs Volán Zrt. betartják az elôírásokat. Ezért
mert a tábla, az ugye szent... A elôírásainak megfelelôen. A felhívják újra az arra közlekeközúti forgalmat bárki tetszé- buszforgalom zavartalanul dôk szíves figyelmét, hogy az
se szerint akadályozhatja, vagy mûködik, viszont a személyi átmenetileg megváltozott álkorlátozhatja? Üdvözlettel: B. forgalom elôl le van zárva ez lapotoknak megfelelôen, szaa csomópont, illetve ez az út- bálykövetôen közlekedjenek.
Gábor olvasójuk.”
Az ottani kivitelezô, a KEVÍZ szakasz, azért, hogy az ne aka- Az elôre nem tervezett, az
21. Zrt. képviseletében Török dályozza a buszforgalmat. A építkezésbôl adódó kellemetHelga projektmenedzser az kivitelezést megelôzôen köz- lenségekért szíves elnézést
alábbi tájékoztatást adta a fel- mûfeltárásokat végeztünk, kérnek. Mindazonáltal érdevetésekre a Csaló közi útlezá- amely során számos olyan mes megjegyezni, hogy a nyáközmûvel találkoztunk, amit ri idôszakban megsokszororással kapcsolatban:
a közmûtulajdonosokkal zódnak majd a szennyvízpro„A kivitelezési munkák során
egyeztetett tender-, illetve ki- jekt gyorsított ütemû megvaa Csaló köz és a Tamási Áron
viteli tervek nem, vagy nem lósítása miatt az útfelbontáutca közepén lévô aknától kell azon a nyomvonalon tartal- sok, lezárások, melyeket minkiépíteni, illetve átépíteni a maznak. Ebbôl következôen den esetben táblával jelölnek
meglévô szennyvízvezetéket, keressük azt a mûszaki meg- majd. A Nyíregyházi Napló is
az átemelô elôtt lévô, meglé- oldást, amellyel megvalósít- igyekszik adott esetben a kavô tisztítóaknáig (ezt tartal- ható a beruházás ezen szaka- pott információk birtokában
mazta a tenderterv is). Emiatt sza. Reményeink szerint 10– minél részletesebb tájékoztabontottuk fel félpályásan az 15 munkanap alatt az említett tást adni az érintett lakosság
útburkolatot a Csaló közben, munkák megvalósíthatóak. és a közlekedôk számára.
Lapunk hasábjain korábban már beszámoltunk arról, hogy a Csaló közben különleges
építési technikát – irányított fúrást – alkalmaztak annak érdekében, hogy a csatornaépítéssel összefüggésben ne kelljen fákat kivágni, illetve ne kerüljön sor az utca félpályás
lezárására a Tamási Áron utcai keresztezôdéstôl a Sóstói útig. Amennyiben ugyanis az
útpályában kellett volna a csatornát megépíteni, az utcát minden közúti forgalom elôl
már március közepétôl el kellett volna zárni. Ezt sikerült akkor elkerülni.

35 évvel ezelôtt rendezték meg az elsô
Múzeumi Világnapot. Az idén a Jósa András Múzeumban ezen a napon a „Mesterkezek” címû népi iparmûvészeti kiállításhoz kapcsolódva a Nagykállói Népmûvészeti Egyesület Családi csipkenapra
várta az érdeklôdôket.

2013. május 21.
kedd

Közmûtitkok a Csaló közben

Turisztikai Roadshow
Az Észak-Magyarországi
Turisztikai Régiót népszerûsítették Nyíregyházán, a
Kossuth téren. A pavilonnál Tokaj-Hegyalját és a
Zemplént, Miskolc és
térségét, Egert és Mezôkövesdet is bemutatták.
Emeletes pavilon állt a múlt
héten a Kossuth téren, melyben az Észak-Magyarországi
Régiót ismerhették meg közelebbrôl a látogatók. A mászófalas kilátó és szárazbob
csak két elem azok közül, amelyet a miskolci TDM Nyíregyházára hozott azért, hogy a saját látnivalóit népszerûsítse.
Miskolcot, a Zemplént, Egert,
Mezôkövesdet és Tokaj-Hegyalját is népszerûsítették Nyír-

egyházán, a látogatók tippeket,
programajánlókat és szálláslehetôségeket kaptak a turisztikai szakemberektôl. A miskolci TDM látogatásának az egyik
célja, hogy megismertesse a
szomszédos régiót az alföldiekkel. A természeti adottságok
mellett a gasztro- és kulturális
programokra is felhívták a figyelmet. A Diósgyôri Vár
programjai, a Miskolci Nem-

zeti Színház rendezvényei, a
Bartók Plusz operafesztivál
vagy a Tokaj-Hegyaljai bornapok rendszeresen sok látogatót vonzanak a nyíregyházi térségbôl is.

Ezúttal minket invitáltak Észak-Magyarországra
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Zöld út az örökösföldi pályáknak
A múlt kálváriája után végre a sporté lehet a fôszerep
Már készül az áhított zöld
gyep az örökösföldi
labdarúgópályán, a
létesítmény parkosítása
várhatóan ôszre készülhet
el, így már az idén birtokba lehet venni a 2007 óta
húzódó beruházást, melyre
közel egymillió eurót
költött el az elôzô városvezetés, ám a pályák használhatatlanok voltak eddig.
Nemcsak a létesítményt
kellett befejezni az elmúlt
két évben, hanem azokat a
hiányosságokat is pótolni,
amelyek nem az eredeti
terveknek megfelelôen,
vagy egyáltalán nem
készültek el.
Egy nyíregyházi cég végzi a
napokban az örökösföldi focipálya füvesítését, fásítását,
és a pályákat ölelô terület parkosítását is. Mindez annak köszönhetô, hogy még az ôsz folyamán fellazították a pályák
talajrétegét, ugyanis az korábbi formájában alkalmatlan
volt arra, hogy futballpálya
mûködjön itt. Hatvan centi
mélyen kellett feljavítani a
földet és vízáteresztô kavicsréteget is kapott a terület,
hogy ne forduljon elô – ahogy
korábban –, hogy megáll a talajvíz a pályákon – tudtuk
meg a szakemberektôl.

2007-ben indult
Az elôzményeket sokan ismerik már. A focipálya története
még 2007-ben indult. A beruházást még az elôzô városvezetés indította, de öt évig nem

sikerült ezt a létesítményt befejezni. 2009-ben és 2010-ben
is megpróbálták ugyan a pálya építését végigvinni abból
a költségvetésbôl, amit eredetileg az OBI és a Media Markt
építése kapcsán adott a beruházó, de ez sem valósult meg
maradéktalanul, hiszen a közel egymillió eurós költségvetésbôl létrejött pályák sportcélra alkalmatlanok voltak.
Az új városvezetés kezdte
rendbe tenni a kialakult helyzetet. A cél az volt, hogy minden az eredeti tervek szerint,
a várost terhelô plusz költségek nélkül valósuljon meg. A
beruházóval folytatott tárgyalások során a város érvényre
tudta juttatni érdekeit, így a
hibák kijavítása megtörténik.
A kivitelezést most nyíregyházi vállalkozók kezdték el
újra, így ôszre már birtokba
vehetik a sportbarát városlakók és a nyírsulis gyerekek az
örökösföldi pályát.

Bôvülhet
a létesítmény
Hornyák Enikô, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának sportreferense lapunknak elmondta: a
két füves pályát tavaly ôsszel
vette át az új kivitelezô, jelenleg a füvesítés – felülvetés –
történik. A hozzáértôk biztosan tudják, hogy bár szépen
fog zöldellni hamarosan a
gyep, de a terület még sportolásra nem alkalmas, ám legkésôbb jövô tavasszal már jól
fogja bírni a terhelést. De
nemcsak a pályák zöldülnek

ki hamarosan, hanem a sportlétesítmény környezete is –
mondta Hornyák Enikô –, hiszen a helyi vállalkozó a fásítást, a bokrok, cserjék ültetését is elvégzi amellett, hogy
az árkok betemetését és a körülparkosítást is vállalták. A
sportreferenstôl azt is megtudtuk, hogy hamarosan egy
nagyméretû mûfüves pálya is
létesülhet ezen a területen, ha
a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatja a város elképzeléseit. Reményeik szerint azt
a pályát már ôsszel használhatják a sportolók. Azt is megtudtuk, hogy a teljes sportlétesítmény tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, várhatóan az ôszi
átadást követôen kerül majd át
üzemeltetésbe, felhasználója
pedig a Nyírsuli Kft. lesz.

Biztosítja a
labdarúgás jövôjét

csoportonként 20–28 fiatal
focizik. Látható, hogy jelenleg annyi pálya nincs Nyíregyházán, hogy maradéktalanul kiszolgálja a növendékek
igényeit. Van egy viszonylag
elhasználódott mûfüves pálya
a stadionban – a centerpályát
a fiatalok nem használják, hiszen az a felnôtt csapat „szentélye” –, van egy nagyon szépen rendben tartott „volán”
pálya, el lehet képzelni, hogy
ezek a pályák milyen telítettséggel dolgoznak – hangsúlyozta Kósa Árpád. Ezért nagyon fontos számunkra is,
hogy elkészüljön ez az új létesítmény. Ez a komplexum az
utánpótlás-nevelés valamenynyi igényét kiszolgálja majd,
hiszen teljes egészében egy
21. századi komplexumról
van szó.

Örökösföld megújul
De nem csak az örökösföldi focipálya körül zajlanak jelenleg munkálatok. A városrészre az elmúlt idôszakban
több fejlesztés jutott mint korábban. 435 millió forintból
újul meg a Móra Ferenc iskola. Két templom építése is
folyamatban van a városrészen, de már elkészült a közelmúltban egy új közösségi ház, melyet a Humán-Net Alapítvány üzemeltet.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetôen, hamarosan indulhat Örökösföld komplex fejlesztése is, melynek részeként
tíz tízemeletes házra szerelnek napelemet, az eszközök
pedig a felvonók és a lépcsôházak világítását biztosíthatják, így akár a közös költség is csökkenhet az érintett lakóházakban.
A Fazekas János téren bôvítik az utcabútorok számát, gyalogossétányokat alakítanak ki és ezek közvilágítását is biztosítják. A fák és cserjék telepítése, valamint az öntözôrendszer kiépítése is része a projektnek. A lakossági igényekben megfogalmazódott kutyafuttató is elkészül egy
eddig nem használt önkormányzati területen, az ott élôknek pedig munkaerôpiaci beilleszkedést segítô programot
is indítanának.

Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetôje az új létesítményben látja a sikeres nyíregyházi futball alapjait. Lapunknak
elmondta: Magyarországon a
futball jövôjét az fogja meghatározni már középtávon is,
hogy milyen minôségû munkát tudnak végezni az akadémiák. Ehhez viszont megfelelô infrastruktúrára van szükség. Az ôszre elkészülô
örökösföldi pályával ezek a
gondok nyilvánvalóan elhárulnak. Tudni kell, hogy a
Nyírsuli rendszerében jelenleg 7 éves kortól 19 éves korig folyik a képzés, minden
egyes évfolyamban. A Bozsik
Akadémia rendszerében kor-

2013. május 24.
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Nyíregyháza eredményei köztéri installáción Hársfák ajándékba
Nyíregyháza eredményeit
mutatja be az a köztéri
installáció, amit nemrégiben avattak fel a Kossuth
téren. A megyeszékhelynek
2010 ôszén még több
milliárd forint hitele és
szállítói tartozása volt, dr.
Kovács Ferenc polgármester azt mondta, mára nincs
olyan számla, amit a város
ne tudna kifizetni. Az
elmúlt 2,5 évbôl kiemelte
azt a széles körû összefogást, amire korábban nem
volt példa Nyíregyházán.
Szemmel látható és kézzel
fogható eredményeket ért el
Nyíregyháza az elmúlt két és
fél évben, ezt mondta dr. Kovács Ferenc polgármester a
napokban a Kossuth téren. Kiemelte a gazdasági és pénzügyi stabilitás megteremtését
és azt, hogy megállították a
pazarlást.

A város vezetôje hozzátette,
sikerült munkahelyeket teremteni, fejlôdnek a nyíregyházi cégek és az itt mûködô
nagyvállalatok is a városban
képzelik el jövôjüket. A turizmusról azt mondta: Sóstó
adottságainak kihasználása is
fontos, ebben is tud eredményeket felmutatni Nyíregyháza. A rendezvények kapcsán

A Kossuth téren felállított háromdimenziós grafikon az elért eredményeket mutatja.

4

2013. május 24.

kiemelte: a város szinte kivirágzott, ez pedig köszönhetô
annak is, hogy sosem tapasz-

talt összefogás valósult meg
Nyíregyházán.
A Kossuth téren felállított háromdimenziós grafikon az elért eredményeket mutatja. Az
alkotás a 2,5 évvel ezelôtti és
a jelenlegi gazdasági helyzetet illusztrálja, a Kossuth téren felállított mû Nyíregyháza fejlôdését teszi kézzel foghatóvá. Az alkotást a FideszKDNP önkormányzati képviselôi leplezték le, a Fidelitas
tagjai pedig megkoszorúzták
a 2010-es adóssággrafikont,
annak jeléül, hogy ilyen mértékû adósság ne fordulhasson
elô a jövôben.

Tíz facsemetét kapott ajándékba a város. A hársfák
egyike a Hôsök terére került, a facsemetét Nyíregyháza
polgármestere ültette el.
SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta: Nyíregyházának
nincs hegye és folyója, vannak viszont hangulatos utcái és
szép parkjai, amelyeket meg szeretnének ôrizni, és még szebbé kívánnak tenni. A városban nagy gondot fordítanak a zöldfelületek parkosítására. Ezért is örülnek az ajándéknak. Az
elsô elültetett hársfa a Hôsök terén az 56-os emlékmû közelébe került. Ez a fa az egyike annak a 10 facsemetének, amelyet
a Magyar Vidékért Kft. ajánlott fel a városnak.
Ebben a parkban a héten virágokat is ültettek, a tér másik oldalára 7400 tô virágot, salviát, kannavirágot és cleomét helyeztek
ki. Nyíregyháza parkjaiban idén tavasszal elôreláthatóan 40 ezer
tô egynyári virág kerül az ágyásokba, ebben az évben a város
zöldfelületei mellett a külterületeken is lesz parkosítás.
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Finn diákok Nyíregyházán
Finn diákok vendégeskednek Nyíregyházán.
A tanulók Kajaaniból
érkeztek, az ottani középiskolába járnak. A Zrínyi
Ilona Gimnázium meghívására érkeztek a megyeszékhelyre, ahol a város
nevezetességei mellett a
magyar oktatási rendszerrel is megismerkednek.
Az egyik finn diáklánynak
jobban tetszik Nyíregyháza,
mint a saját szülôvárosa. Ezt
mondta a városházán, hozzáfûzte, szívesen élne itt. A finnek Kajaaniból érkeztek a
szabolcsi megyeszékhelyre és
a Zrínyi Ilona Gimnáziumban

A finn diákoknak nemcsak az elõadás, hanem egész Nyíregyháza tetszett

vendégeskednek. Családoknál laknak, így egészen jól belelátnak abba, hogyan élnek,
mit tanulnak a magyar diákok
a testvérvárosukban. A finnek

az elmúlt napokban megismerkedtek Nyíregyháza nevezetességeivel, voltak az állatparkban és az élményfürdôben is. Emellett órákon is részt

vettek a Zrínyiben, melyeket
nagyon élveztek.
A Kajaani gimnázium igazgatója is ellátogatott Nyíregyházára. Ô azt mondta, Finnországban továbbra is tanítják,
hogy a finnek és a magyarok
nyelvrokonok. A finnek éppen ezért rokonként tekintenek a magyarokra. Emellett
azt is elmondta, hogy az Európai Unióban nagyon fontos,
hogy a diákok személyes tapasztalatokat szerezzenek
más tagállamokban.
A finn diákokat és tanáraikat
Kósa Tímea fogadta a városházán. Az alpolgármester bemutatta a vendégeknek Nyíregyházát és beszélgetett velük
az itt szerzett élményeikrôl.

Átadták a Tehetség Díjat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai, Közmûvelôdési
és Képzési Intézet idén negyedik alkalommal hirdette meg pályázatát a Tehetség Díj elnyerésére. Azok a megyebeli diákok és tanárok nyerhetik el a díjat, akik a versenyeken való szereplésben
vagy az ezekre való felkészítésben kimagaslóan teljesítenek. A
zsûri Hengsperger István (Nyíregyháza, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola) pedagógusnak és Kovács Dominika tanulónak ítélte az emlékplakettet. Könyvcsomagot kapott Bíró Éva pedagógus.

INFORMÁCIÓK

Orvoskonferencia
A háziorvosok számára konferenciát rendeztek
Nyíregyházán. Többek között arról is szó esett,
hogy minden egészségbiztosítással rendelkezô,
otthonában ápolásra szoruló beteg jogosult a házi
betegellátásra, de sokan nem élnek a lehetôséggel,
mert nem tudnak róla.
SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Tájékoztató konferenciára hívták meg Nyíregyházán a háziorvosokat. A rendezvény célja az volt, hogy az önkormányzat és az alapellátásban dolgozó orvosok között szorosabb együttmûködés alakuljon ki, és a háziorvosok tájékozottak legyenek az ôket és pácienseiket érintô lehetôségekrôl. A tapasztalatok szerint sok orvos nem tud arról,
milyen pályázati lehetôségeik vannak.
A konferencián a házi betegellátás lehetôségeivel is megismertették a háziorvosokat, hogy a január 1-jei jogszabályváltozás után tudják ajánlani a pácienseiknek. Nyíregyházán a Szociális Gondozási Központ keretén belül mûködik
egy otthonápolási csoport, amelynek munkatársai otthonukban ellátják azokat a betegeket, akik nem igényelnek állandó orvosi felügyeletet és kórházi ápolást, de a nap egyes
idôszakaiban szükségük van ápolási szolgáltatásokra, vagy
hospice ellátásra. Erre mindenki jogosult, aki rendelkezik
egészségbiztosítással.
A Nyíregyházán megtartott orvoskonferencián a telemedicinával kapcsolatos legújabb eljárásokról is tájékoztatták
a résztvevôket.

Eredményes ingatlanközvetítés
Nyíregyházán, a Duna House
franchise rendszerében!
Az ingatlanpiacon tapasztalható negatív hatások ellenére a Duna House, és vele
együtt a nyíregyházi iroda
forgalma folyamatosan növekszik.
Az új iroda nyitásával, mûködésével kapcsolatban
Vengrinyák Andreát, a Duna
House Ingatlanközvetítô
franchise hálózatának nyíregyházi partnerét kérdeztük.
„A válság kezdetén felismerve, hogy nehéz gazdasági körülmények mellett is
elôre tekintve kell és lehet a
válságból leghamarabb kikerülnünk, döntöttünk úgy,
hogy csatlakozunk a Duna
House-hoz, mely már ekkor
Magyarország piacvezetô
ingatlanközvetítôje volt egy
stabilan és jól mûködô franchise hálózattal, ami garanciát jelentett számunkra és
ügyfeleink számára.
Nyíregyházán 2011-ben vettük át elsô irodánkat, ahol
akkor 7 értékesítô dolgozott.
Ma már két új irodánkban, a
Sólyom utca 12. és a Búza
tér 7. szám alatt 20-an fogadjuk régi és új ügyfeleinket.
Kiemelt figyelmet fordítunk
pénzügyi termékek (hitelek,
biztosítások) közvetítésére
is, melyek közül a lakásvásárlási hitelek bírnak a legnagyobb jelentôséggel, mert
sok esetben a jó hitelhez jutás az egyetlen feltétele az
ingatlanszerzésnek.

Az ingatlanpiacon a Duna
House biztosítani tudja a vevôk számára a díjmentes ingatlanközvetítést, a szabad
ügyvédválasztást és 28 pénzintézet hiteltermékét együttesen! Sôt, ügyfeleinknek nem
kell 6–8 ingatlanirodával
megbízást kötnie, Ingatlan
Megosztó Rendszerünknek
köszönhetôen ugyanis az eladni kívánt ingatlan a teljes
hazai ingatlanközvetítô szak-

Vengrinyák Andrea

ma számára elérhetô. Így bármelyik ingatlanos kolléga
(egyéni vállalkozó, ingatlaniroda vagy ingatlanközvetítô
hálózat) együtt tud mûködni
a honlapunkon található Kiemelt Megbízásaink értékesítésében.
Irodáinkban 2012-ben közel
1500 új vevôt regisztráltunk,
de adatbázisunk is havonta

közel 100 új megbízással
frissül. Jelenleg több mint
600 eladó ingatlan található
naprakész adatbázisunkban.
Eredményeink igazolják a
két évvel ezelôtti döntésünk
helyességét. Bebizonyosodott, hogy az ingatlanközvetítôi tevékenységet is lehet
eredményesen végezni.
Mára a térség vezetô ingatlanközvetítôje lett a nyíregyházi Duna House, mely elismerés, és kötelezettség is.
Feladatunk, hogy a hozzánk
forduló megbízóink igényeit
a lehetô legrövidebb idô
alatt és az igényeiknek leginkább megfelelô ingatlan
kiközvetítésével elégítsük ki
úgy, hogy a lehetô legnagyobb megelégedéssel távozzanak irodánkból és nyugodt szívvel ajánlják szolgáltatásainkat.
Ezért is kívánjuk megszervezni 2013. június 8-án a
Duna House a Kisherceg
Állatmentô Egyesületért
családi napunkat az Erdei
Tornapályán. A középpontban a kisgyermekes családok, valamint az állatbarátok állnak, és a programok
is e csoportok köré szervezôdnek majd. Családi napunkra ezúton is szeretettel
várunk minden kedves érdeklôdôt! Jöjjenek el és ismerjék meg jobban a nyíregyházi Duna House-t.”
2013. május 24.
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Challenge Day

Teljesítették a Kihívást
A rossz idô ellenére is több
ezren vettek részt a
Kihívás napi sporteseményeken Nyíregyházán.
Május 22-én ismét mozgásra buzdította a városlakókat a Challenge Day. A
Kihívás Napjának legfontosabb célja, hogy minél
többen mozogjanak.
A Kihívás Napja 1982-ben
indult Kanadából, ahol két
szomszédos város vezetôi elhatározták, hogy egy egész
napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan
végeznek aktív testmozgást
legalább 15 percen keresztül.
A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában
és a nagyvilágban, majd
1991-ben Magyarországra is
megérkezett. Hazánkban eddig összesen 1590 település
vett részt a vetélkedésben.
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Tavaly a versenyben részt vett
falvak és városok lakói egyetlen nap alatt több mint 3 millió negyedórás testmozgást
végeztek.
Az idei Kihívás Napján, Nyíregyházán számos sportág közül válogathattak a résztvevôk. Bár az idôjárás nem volt
kegyes a sportolni és versenyezni vágyókhoz, de mégis
sokan próbálták ki a népszerû és kevésbé ismert mozgásformákat, miközben hozzájárultak ahhoz is, hogy Nyíregyháza elôkelô helyen szerepeljen Magyarország legsportosabb településeinek sorában. De versenyeztek cégek, oktatási intézmények és
városrészek is. Ezek az eredmények viszont csak lapzártánkat követôen váltak hivatalossá, így csak pillanatképeket tudunk felvillantani Önöknek errôl a sportos napról. Az
idei Challenge Day eredményeirôl következô lapszámunkban adunk tájékoztatást.
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Napról napra

Az idén is Nyírségi Vágta
Mindenkit szeretettel várnak
a szervezôk június elején
Nyíregyháza–Sóstóhegyre,
az Alexander Lovaspályán
megrendezendô Nyírségi
Vágtára. A program a szeptember közepén Budapesten
zajló Nemzeti Vágta Nyíregyházi Elôfutama.
Június 9-én immár negyedszer indulnak a futamok a jól
bevált helyszínen. Az izgalmas futamokon kívül felelevenednek a nemzeti lovas hagyományok és lovas showmûsorok szórakoztatják majd
a kilátogatókat.
Az elôvágtán elsô-második
helyezést elérô ló és lovasa
indulási jogot nyer településének a szeptember 20–22.
között megrendezendô Nemzeti Vágtára. A harmadik lovas pedig Nyíregyháza színeiben indul a gyôzelemért Budapesten.

Programok:
11.00 Ünnepélyes megnyitó
– A Nemzeti Vágta futamai I., II.
További információk a
– Kamasz Vágta – A Nemzeti Vágta futamai III., IV.
www.nyirsegivagta.hu
– Pónifutam gyerekeknek
oldalon találhatók.
– Futam csak Nôknek
– Csikós bemutató Bársony Anettel
– Érpataki Asszonykórus mûsora
A nap folyamán díjugrató, díjlovagló bemutató, mazsorettbemutató, fellép Balogh
Gábor, a Móricz Zsigmond Színház és a Magyar Lovas Színház mûvésze
16.30 A Nyírségi Vágta döntô futama, eredményhirdetés
Kóstolja meg a Nyírségi Vágta ízeit!

Pénzügyi Tanácsadó Iroda Nyíregyházán
Lassan egy éve, hogy
Nyíregyházán megkezdte
mûködését a Pénzügyi
Tanácsadó Iroda, amit a
Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete közbeszerzési eljárás keretein
belül hozott létre.
Az iroda 11 megyeszékhelyen
mûködik az országban és segít azoknak, akiknek pénzügyi problémájuk van és
egyedül nem tudják azt megoldani. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin irodavezetô elmondta, az elmúlt egy év alatt
több mint hatszázan fordultak
hozzájuk. Az ügyfelek 80 százaléka pénzügyekkel kapcsolatos panaszos ügyekkel, a
többiek pedig biztosítással

kapcsolatos problémával. Az
irodahálózat elsôdleges célja,
hogy szûnjön meg az embereknek az a mentalitása, hogy
vakon megbíznak másban és
hogy gondoskodnak róluk.
Ahogy az idôk változtak,
módosult ez is, az embereknek most már magukról kell
megtanulni gondoskodni. Az
irodavezetô kifejtette, fontos
az, hogy mindenféle pénzügyi
szerzôdéskötés elôtt az ügyfél tájékozódjon. Az iroda elsôdleges célja a segítségnyújtás. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy elsôdlegesen a devizahitelesek kértek
segítséget, azok, akik lakásvagy gépkocsihitellel rendelkeznek. A bajbajutottak nagy
része nem is tudta, hogy de-

vizahitelt vett fel, amikor aláírta a szerzôdését. Sokszor
olyanok a szerzôdések is,
hogy egy átlagember nem
tudja, mit ír alá. Többnyire az
apró betûs rész tartalmazza a
buktatókat – mondta az irodavezetô.
A tanácsadó iroda segít akkor is, amikor valaki még
szerzôdéskötés elôtt áll. Ingyenes tanácsadással állnak
az ügyfelek rendelkezésére.
Nem ajánlanak egy szolgáltatót sem, csupán egy összehasonlítást mutatnak, hogy
hol milyen költségek léphetnek fel, hol milyen feltételeknek kell megfelelni. Ezen
alkalmazások bárki által elérhetôek a pszaf.hu weboldalon is. Ezt hitelfelvétel

elôtt érdemes megnézni, de
ha az ügyfél ezt nem tudja
megtenni, akkor az irodában
segítenek neki díjmentesen.
A Pénzügyi Tanácsadó Iroda honlapot is üzemeltet, a
penzugyifogyaszto.hu oldalon pénzügyi tanácsadó szótár is található, ahol a pénzügyi alapfogalmakat olvashatja el az ügyfél. Mindezek
mellett kiadványokkal és szórólapokkal is segítik az ügyfeleket.
A Pénzügyi Tanácsadó Iroda
a hét minden napján az ügyfelek rendelkezésére áll: hétfôn, szerdán és pénteken délelôtt, kedden és csütörtökön
délután várják az ügyfeleket
(Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. 2/3.).

Erdélyi diákok városunkban
Erdélybôl érkeztek diákok Nyíregyházára. A Határtalanul program keretében 37
tanuló tölt el egy hetet a szabolcsi megyeszékhelyen a Nyíregyházi Fôiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola vendégeként. A Baróti Szabó Dávid
Líceum tanulói közös programban vesznek részt a magyar diákokkal, együtt tették rendbe a baróti Zathureczky temetôt, Nyíregyházán pedig Eötvös József
Emlékszobát alakítanak ki.

HÍREK

Dr. Anka István gépészmérnök, fôiskolai tanár és feltaláló 2013. április 15-én életének 81. évében, hosszú méltósággal viselt betegség után elhunyt.
Egyik alapító tagja volt a Nyíregyházi Mezôgazdasági Fôiskolának, a kezdetektôl nyugállományba vonulásáig építette azt, majd a késôbbiekben nyugdíjasként segítette az
ott dolgozók munkáját. Számos tanítványa, kollégája és
barátja emlékezett meg róla 2013. 05. 21-én 14 órakor
Kari Tanácsi Emlékülés alkalmával a Nyíregyházi Fôiskola Mûszaki és Mezôgazdasági Kar nagyelôadójában. A
megye számos gépészmérnök hallgatója köszönheti neki
képzettségét, sôt, az ország más pontjain is tanultak tankönyveibôl a diákok. Isten nyugosztalja.
Dr. Anka István 1932-ben született Újkécskén. Szülôfalujában végzett alapiskolai tanulmányai után Kecskeméten érettségizett. A gyors felfogású és természettudományi érdeklôdésû gyerek így került fel Budapestre, az akkor szervezôdô Gödöllôi Agrártudományi Egyetem Mezôgazdasági Gépészmérnöki Karára. Elôször a Gyomai
Állami Gazdaságban gyakornokként tevékenykedett, ahol
felismerte, hogy mennyire fontos a munkát végzô emberek szaktudása, s annak bôvítése. Ezen inspirációkon felbuzdulva kapcsolódott be a mezôgazdasági gépészeti szakoktatásba. Elôször tanfolyamokon, majd az iskolarendszerû oktatásban vállalt feladatokat. Az emberek érdeklôdése, s az Ô alapos felkészültsége sikereket jelentettek
számára, amin felbuzdulva már 1957-ben a mezôtúri középfokú mezôgazdasági szakoktatásban dolgozott. Az akkori iskolarendszer egyik legrangosabb Kertészeti Technikuma volt Nyíregyházán, ahol a mezôgazdasági gépészeti technikusképzéshez kerestek szakembereket. Jelentkezése alapján 1958-ban került ide. A sikeres középiskolai munka eredményeként 1961-ben a megalakuló felsôfokú technikum oktatója is lett. 1966-tól az induló felsôfokú mezôgazdasági gépészképzés egyik fô szervezôje és
tantervkészítôje. A felsôfokú technikusképzés szervezeti
rendjének kialakulásával 1968-ban megbízást kap az Erôgépek Tanszék vezetésére, amit nagy igyekezettel és szorgalommal végzett 1989-es nyugdíjazásáig. 1971-ben a
felsôfokú technikumot fôiskolává nyilvánították, s a kialakított kari szervezeten belül a gépészeti kar tanulmányainak igazgatását végezte kari igazgatóhelyettesként.
Tevékenységének idejére esett a megye és az egész magyar mezôgazdaság iparosítása, amelynek megvalósításában nagy szerepe volt a különbözô szakmai szervezeteknek, így a Gépipari Tudományos Egyesületnek, a TITnek és más egyéb szakmai szervezeteknek.
Dr. Anka István mezôgazdasági fôiskolai munkássága,
szakirodalmi tevékenysége, szakmai megnyilvánulásai
jelentôsen növelték ismertségét szakmai körökben. Egyre gyakrabban kérték fel szakmai vélemény nyilvánítására, amelyet mindig a tárgyszerûség jellemzett. Ezen megnyilvánulások alapján a GTE Megyei Szervezetének alelnökévé, a szakmai oktatási vezetôjévé választották. A TIT
Megyei Szervezetében végzett hasonló tevékenysége alapján a Mûszaki Szakosztály elnökévé választották. Vallotta, hogy csak a tájékozott és a megfelelô ismeretekkel rendelkezô ember tud jól termelô munkát végezni.
Nevéhez fûzôdik több egyetemi és fôiskolai jegyzetrészek szerzôi tevékenysége. Jellemzôje volt a pontos, precíz fogalmazás. Sokszínû munkájáért számos intézményi és országos kitüntetést is kapott. Ezek közül kiemelhetô a Pattantyús-díj, és a munka érdemrend bronz
fokozata, amelyek a szakmai munkássága egyik legértékesebb elismerései voltak. 2002-ben megkapta a Nyíregyházi Fôiskola Mûszaki és Mezôgazdasági Karától
elsôként a Pro Facultate díjat, amelyet meghatódva fogadott, s nagy megtiszteltetésnek tartott. Odaadó figyelemmel kísérte a mûszaki képzést a Nyíregyházi Fôiskolán, egészen haláláig.
Nyugodjon békében.
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Különleges lesz az Ünnepi Könyvhét
A Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár életében több mint 20
évre visszatekintô hagyománya van az Ünnepi
Könyvhét méltó megünneplésének. Június 6–9.
között az idén is számos
program várja a könyvbarátokat.
2013-ban viszont új megközelítésben szeretnék közelebb
vinni az Ünnepi Könyvhét
programjait: ezúttal nem a
könyvtáron belül zajlanak
majd a programok, hanem a
város fôterén alakítanak ki
egy kellemes „könyves kuckót”, ide várják a városlakókat, a megyébôl érkezô látogatókat, ahogyan azt 1927ben Supka Géza is megálmodta – tudtuk meg B. Mikula
Edit igazgatóhelyettestôl.
Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat, évrôl évre
töretlen sikerrel és népszerûséggel, immár nyolc évtizede.
Az elsô Ünnepi Könyvhetet a
Literatúra irodalmi folyóirat
fôszerkesztôje, Supka Géza
kezdeményezésére 1929 májusában tartották meg Magyarországon. A könyvfesztivál
népszerûsége azóta is töretlen.
2001-tôl a rendezvényhez a
Gyermekkönyvnapok is kapcsolódik. Budapest mellett
számos vidéki nagyváros
csatlakozott a kezdeményezéshez, ahol az érdeklôdôket
a hagyományos rendezvények mellett kísérôprogramok
is várják, vagyis az aktuális
könyvújdonságok, kulturális

események, dedikálások mellett, beszélgetések és zenei
elôadások is helyet kapnak.
B. Mikula Edit arról is beszámolt, hogy a nyíregyházi
könyvtár kiváló bázishelyszíne a városban megrendezendô könyvbemutatóknak, íróolvasó találkozóknak: az év
elsô negyedévében 9 könyvbemutató helyszíne volt az
intézmény. Olvasóik összetétele évek óta hasonló képet
mutat, túlnyomó többségük
alsó tagozatos kisiskolás,
vagy az 50+ korosztályhoz
tartozó. Ez utóbbi korosztályból kerül ki a könyvbemutatók törzsközönségének „jórésze” is.
Örvendetes érdeklôdést tapasztalunk a beiratkozások és
a könyvtárhasználat területén,
ennek ellenére szeretnénk tovább lépni – hangsúlyozta az
igazgatóhelyettes.
Az idei Ünnepi Könyvhétrôl
elmondta: Nyíregyháza Város
Önkormányzatának köszönhetôen kitelepülnek a Kossuth
térre. A Kossuth-szobor mellett a kávéházi teraszok folytatásaként szeretnének padokat, asztalokat, székeket és inkább egy dobogó jellegû színpadot kihelyezni. A térre várják a helyi és országos könyvkiadókat, könyvesboltokat,
akik az év könyvújdonságait
kínálják az érdeklôdôknek.
A téren kiállítanak egy „Vegyél egyet, tegyél egyet!”
könyvespolcot, ahonnan bárki elvehet egy könyvet, ha tesz
helyette egy másikat. Az iskolai közösségi szolgálat program keretén belül bevonják az

önkéntes középiskolásokat a
rendezvény lebonyolításába,
elôkészítésébe, amely azért is
fontos, mert ôk az egyik célcsoport, akiket el szeretnének
érni.
A könyvtár standján ingyenes
beiratkozást, és amnesztiahetet kínálnak a rendezvény ideje alatt. Szombaton antikvár,
valamint régi könyv és képes
levelezôlap vásárt hirdetnek,
továbbá ex libris vásárt is tartanak, ahol a látogatók kiválaszthatják saját könyveik
névjegyét. A gyerekek számára életkoruknak megfelelô elfoglaltságot kínálnak: könyvmolykészítésre invitálják
ôket. A Csodaceruza folyóirat
jóvoltából azok a gyerekek,
akik a téren kiállított
„cumifára” felakasztják a cumijukat, egy igényes Csodaceruza újságot kapnak ajándékba (az elsô 50 gyermek).
A látogatóknak játékot hirdetnek: azok között, akik kitöltik nyereményszelvényüket a
Kossuth téren, egy e-book olvasót sorsolnak ki. A rendezvény elôkészítésére egy
facebook játékot hirdetnek,
ahol a helyesen válaszolók
között szintén egy e-book olvasó talál gazdára.
A rendezvény elsôdleges célja az olvasáskultúra népszerûsítése, ezért minden program központjában ez áll.
Fontos cél az olvasóvá nevelés témája is, hiszen vallják,
hogy minél kisebb korban
kell a könyvekkel, az olvasás
élményével megismertetni a
gyermekeket, de tudatosítani
szeretnék, hogy a szülô fele-

lôssége, hogy milyen könyvet
választ. Az Ünnepi Könyvhét
céljai közé így került be a
minôségi könyvkultúra támogatása tartalmi és vizuális szempontból egyaránt. A
téren mûködô Lounge Café az
Ünnepi Könyvhét alatt híres
írók kedvenc italait, koktéljait
kínálja.

PROGRAM:
A programok június 6-án,
csütörtökön és június 7-én,
pénteken délután kezdôdnek,
június 8-án, szombaton már
10 órától várják az érdeklôdôket.
2013. június 6., csütörtök –
kísérôprogramok
15.00 Megnyitó, köszöntôk
16.00 Miska János Két haza
szolgálatában címû könyvének bemutatója
16.30 Kurucz Gyula Törpék
és mikulások címû kötetének,
valamint Gerliczki András –
Kurucz Gyula írói világa címû
monográfiájának közös bemutatója
17.00 Oláh András Az év versei címû antológiájának bemutatója
18.00 Artézis – jazzkoncert
könyvvásár, Vegyél egyet, tegyél egyet!-polc, Kitôl idéztünk? – memóriajáték, ingyenes beiratkozás
Dedikál: Tóth Erzsébet, Kurucz Gyula, Gerliczki András,
Miska János, Oláh András
2013. június 7., péntek – kísérôprogramok
15.30 Ésik Sándor „Olvassunk tárcát!” címû internetes
blogjának felolvasóórája
16.30 Szilágyi Zsófia Móricz
Zsigmond teljes írói életmûvet átfogó monográfiájának
bemutatója
17.20 Petrusák János Szôke
mocsár címû könyvének bemutatása, dedikálás
17.30 Kürti László Esti misék
címû kötetének bemutatása,
házigazda: Antal Balázs
18.00 Képmás Zenekar Istenkeresés a modern magyar irodalomban címû zenés irodalmi elôadása

2013. június 8., szombat –
kísérôprogramok
10.00 Szilágyi Borka (12 éves
írónô) író-olvasó találkozója,
bemutatkozik az illusztrátor,
Sárosi Eleonóra
10.30 Kövesdi Levente Katalin bírónô címû e-book krimijének bemutatója
11.00 Egy falat tündérmezô
– Vándorúton Szabolcstól
Szatmárig címû, valamint a
Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig címû kötetek bemutatója és dedikálása
11.30 Ferenczik Adrienn Incognito címû új regényének
bemutatója, dedikálással
12.00 Agócs Írisz – Rumini,
Maszat és Cipelô Cicák – a
bûbájos mesealakok alkotójával beszélgetünk
12.30 Kováts Judit és Csabai
László író-olvasó találkozó,
dedikálással
13.00 Székhelyi Edith festômûvész monográfia bemutatója dedikálással
13.30 Sikli László Lepke
száll… gyermekkönyv-bemutató dedikálással
14.00 Kulcsár Attila DLA –
Megvalósult házak, tervek,
gondolatok, életút 1942–2012
könyvbemutató dedikálással
14.30 Martha Tailor / Sidney
Lawrence / Mary King – bemutatjuk a köztünk élô krimikirálynôt
15.00 Lantos Gábor 100 nap
északon címû útikönyvének
bemutatója dedikálással
15.30 Megyei Kincsek – Megyei Szemle – Helytörténet,
lokálpatriotizmus és kultúra
16.00 E-BOOK sorsolás, a
Tiergarten zenekar koncertje

Verõfényes Érkerti Ezüst Majális Erdei séta
Fokozottabban kíván
együttmûködni a nyugdíjas
érdekképviseleti szervezetekkel a város vezetése.
Kósa Tímea alpolgármester
az Érkerti Ezüst Majálison
jelentette be, a tavaly
létrehozott Idôsügyi Tanács
segítségével jobban fel
tudják mérni, mire van
szüksége a városban élô
nyugdíjasoknak.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Zorba táncával kezdôdött az
Érkerti Ezüst Majális. Fogyatékkal élô fiatalok mutatták be
a híres szirtakit a nyíregyházi
nyugdíjasoknak. Nem csak
fiatalok mutatkoztak be a rendezvényen, nyugdíjas mûvészeti csoportok is ízelítôt adtak repertoárjukból.
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A város fokozottabban igyekszik figyelni az idõsebbekre

A majálison a kellemes szórakozás mellett babgulyást
fôztek és más finomságok is
kerültek az asztalokra. A rendezvényen szóba került az is,
hogy a megyeszékhelyen
megfelelô az idôsek ellátása,
mind az önkormányzat, mind

pedig az egyházi vagy magánkézben lévô intézmények jó
színvonalon, megfelelô anyagi háttérrel mûködnek. A szociális gondozási központ igazgatója, Szilvásiné Bojda Márta ezt azzal egészítette ki,
hogy jó lenne, ha több kisebb

klub állna az idôsek rendelkezésére, ahová összejárhatnának. Ebbôl a szempontból
a külsô városrészekben jobb
a helyzet, a belvárosban
azonban nincs ilyen lehetôség.
A majálison részt vett Kósa
Tímea alpolgármester is, aki
üdvözölte a rendezvényt és
azt mondta, a városvezetés
jobban együtt kíván mûködni
a nyugdíjas érdekképviseleti
szervezetekkel. Ennek érdekében hozták létre az Idôsügyi Tanácsot is.
Az Érkerti Ezüst Majális uniós és hazai források felhasználásával jött létre. Ez a rendezvény már része annak a
nagy rekonstrukciós programnak, amely segítségével minôségileg újul meg az Érkerti
lakótelep környezete.

Erdei sétát szervezett a megyei nyugdíjasszövetség. A hagyományos programot minden évben a Madarak és Fák
Napjához kapcsolódóan tartják meg, a cél az egészséges
életmód népszerûsítése. A sétán mintegy hatvan nyugdíjas
vett részt, de a bemelegítés idejére ugyanennyi óvodás is
csatlakozott a programhoz.
A séta az Erdei Tornapályáról indult és a Sóstóig tartott. A
mintegy öt kilométeres gyalogláson a legtöbben a kikapcsolódás miatt vettek részt.
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Misszió a közmûvelõdésért
Az immár 10 éve mûködô
Art Misszió Nemzetközi
Mûvészeti és Hagyományôrzô Kiemelkedôen
Közhasznú Alapítvány
nyertes pályázatát követôen 2013. március 1-jétôl
átvette a Borbányai
Mûvelôdési Ház üzemeltetését.
Az alapítvány elsô nagyobb
rendezvénye március 14-én az
1848-1849-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés volt.
A mûvelôdési ház programjainak szervezésénél elsôsorban
a borbányai lakosok közmûvelôdési igényeit mérték fel,
ezek figyelembevételével készült el a 2013. évi programterv is – tudtuk meg dr. Kaszineczné Vass Zsuzsannától,
az alapítvány kuratóriumi elnök asszonyától.
Aki azt is elmondta, hogy már
ennek alapján szervezték a
húsvéti készülôdést, a hagyományôrzés és újrahasznosítás
jegyében, ahol a generációk
közösen készülhettek az ünnepre.
Március végén, az újrahasznosítás jegyében nyílt kiállítás és foglalkozás a mûvelôdési házban a Petôfi Sándor
Általános Iskola tanulóinak
munkáiból, a Margaréta
Nyugdíjas Egyesület tagjainak részvételével.
A Borbányai Mûvelôdési Ház
húsvétváró programjával párhuzamosan, a Nyírfa téri Térgalériát is megtöltötte élettel
az Art Misszió Alapítvány
(AMA), ahol a Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége által szervezett Országos
Tehetségnap rendezvényei
zajlottak.
Két kiállítás is nyílt. Egy lengyel festômûvésznô, valamint

Változások a helyesírásban

megyénkbôl egy fiatal amatôr
tehetség mutatkozott be.
A borbányai programok közül
az alapítvány elnöke kiemelte a Rendôrnapot, ahol a gyermekek a játékos ismerkedésen
kívül hasznos ismeretekre tettek szert a szabályos közlekedés terén.
Említésre méltó még az anyák
napi rendezvény, a Föld Napján szervezett közterület-rendezés, virágültetés, valamint
az április hónapban rendezett
állásbörze is.
A rendezvényeken kívül a
deklôdôket a nyár folyamán
is. Napközis tábort szerveznek a mûvelôdési ház területén, gyermekelôadások, mûvészeti, irodalmi programok,
tehetségnap, egészségmegôrzô elôadások, tanfolyamok,
edzések, hagyományôrzô néptáncoktatás és táncház is vár
mindenkit.
A mûvelôdési ház szeretettel
hívja a borbányai és nyíregyházi lakosokat a heti rendszemûvelôdési ház különbözô
közmûvelôdési, szabadidôs,
ismeretterjesztô, egészségmegôrzô és más programoknak, szakköröknek ad otthont
és lehetôséget kínál újabb
szervezetek csatlakozására.
Képzési programjaik közül az
akkreditált mûvészetterapeuta képzésüket emelte ki dr.
Kaszineczné Vass Zsuzsanna.
Folyamatban van „Világörökségi helyszíneink képekben”
címmel kiírt pályázatuk, mely
a Nemzeti Tehetség Program
keretein belül valósulhat meg.
Erre továbbra is várják a jelentkezôket.
Az Art Misszió Nemzetközi
Mûvészeti és Hagyományôrzô Kiemelkedôen Közhasznú
Alapítvány célja, hogy a Borbányai Mûvelôdési Ház prog-

ramjai a településrészen élôk
közmûvelôdési igényeinek és
elvárásainak megfelelôen alakulnak. A generációk közös
együttmûködésével családi és
gyermeknapot szerveznek a
közeljövôben – június 8-án –,
számos program várja az ér-

rességgel mûködô programjaira, tanfolyamokra, családi
rendezvényekre. Továbbá lehetôséget kínálnak civil szervezetek, egyesületek, vállalkozások részére a fentiekben
felsorolt és más rendezvényeik lebonyolítására is.

Az egyik hallgató csoportosulásnak egy folyt ~ fojt ige helyesírásával volt egy kis zavara a felsôoktatási tüntetések idôszakában. (Volt, aki ki is nevette ôket: haha.) A politikai ellenfelek gyakran egymás helyesírását kritizálják bizonyos iratok
alapján. Az interneten csevegôk, csetelôk, ha más nincs, egyegy kifejezés hibás írásmódját bírálják. Egy szó, mint száz: a
helyesírás Magyarországon presztízskérdés, értékítéleteket
kapcsolnak hozzá. Néhány hete a különbözô sajtóorgánumokban végighömpölygött a hullám: egyre-másra arról cikkeztek, hogy mikor jelenik meg a legújabb helyesírási szabályzat, és milyen változások várhatók. Az elsô kérdésre egyszerû válaszolni: senki nem tudja a megjelenés pontos idejét,
de feltehetôen hamarosan. A második kérdést, a változásokat
illetôen pedig a következô mondható el: csak kisebb reformok, módosítások, bôvítések várhatóak.
Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága 2003-ban kezdte el a helyesírás korszerûsítésének a munkálatait, amelyet viták és tanulmányok sora övezett. Ezután következett a szélesebb körû
tudományos vita, gyakorlóiskolákba, gimnáziumokba, egyetemi és fôiskolai nyelvészeti tanszékekre küldték ki a tervezetet. A több mint ötszáz javaslatot megvitatta a bizottság, s döntött a változtatásról. Lássunk néhány példát! A keresztnevek
esetében toldalékoláskor már nem érvényesülhet, azaz nem
úgy helyes, hogy Mariannal, hanem a következôképpen: Mariann-nal. A -szerû összetételi utótagnak tekintendô a jövôben, így az ésszerû helyett az észszerû lesz a helyes alak.
A változásokat vérmérséklettôl függôen lesz, aki sokallja, és
lesz, aki keveselli majd. Aki soknak tartja, az hagyományôrzô
(ortológus némiképp), van létjogosultsága, hiszen ennek köszönhetôen szóba sem került az ly eltörlése, illetve j-vel történô helyettesítése. Aki pedig keveselli, annak is igaza van, hiszen jóval több egyszerûsítés is elkelhetne a szabályzat megfogalmazásában, hiszen ki tudja, mit jelent a jelöletlen birtokos jelzôs összetétel. Igazságot tenni nem lehet, olyan szabályzat nincs, amit mindenki egyformán elfogadna, s ne kritizálna. Ennek pedig nagyon egyszerû az oka: a helyesírás konvenció, ami azt jelenti, hogy megegyezésen alapul, azaz nem
ok-okozati törvényszerûségek irányítják alapvetôen. Ezt az is
alátámasztja, hogy az új szabályzatban lesznek fakultatív, azaz
vagylagos esetek. Ilyen például az, hogy helyes lesz a dühvel
és a dühhel írásmód egyaránt. Vagy: a mozik, vendéglôk, események nevének minden tagja lehet nagy kezdôbetûs. S még
egy példa: szabályos lesz a bólingat mellett a bólintgat, a kacsingat mellett a kacsintgat, a tekinget mellett a tekintget.
S ha valaki még tájékozottabb akar lenni, s kitekinteni a nagyvilág helyesírására, összevetni a mienkkel, annak a következô
könyvet ajánlom a figyelmébe: Európai helyesírások (Inter
Kht. – PRAE.HU, Budapest, 2009.). Ebbôl kiderül nem kevesebb, mint 23 nemzet helyesírásának a története és gyakorlata. Zárásul csak egyetlen idézet ebbôl: „Finnországban az elsô,
csak a helyesírást tartalmazó könyv 2007-ben jelent meg, a
címe: Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (A nyelvi iroda helyesírási tanácsadója). Ezelôtt különbözô nyelvhasználati kalauzok tartalmazták a helyesírást.”
Minya Károly

Vitéz Bondor Vilmosra emlékezve
Örök nyugalomra helyezték az Északi Temetôben
vitéz Bondor Vilmos, II. világháborús vezérkari
századost, aki a német megszállás és a nyilas terror
alatti katonai ellenállás és embermentô akciók részese,
segítôje volt. Bondor Vilmos búcsúszertartása után
került sor két posztumusz kötetének bemutatójára a
Jósa András Múzeumban. A messze van a nyíregyházi
kaszárnya és a Világégés hadszínterein címû mûvek
hadtörténeti szempontból is jelentôs alkotások.
Vitéz Bondor Vilmos 1915ben született Székelyföldön.
A 20-as években került Nyíregyházára, itt érettségizett a
Királyi Katolikus Gimnáziumban. 1937-ben katona lett,
a nyíregyházi 12. gyalogezred
szolgálatában állt, részt vett a
felvidéki és erdélyi bevonulásokban, majd a II. magyar
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hadsereg kötelékébe került.
Legendás bátorsága és katonai teljesítményei miatt már
fiatalon megkapta a Magyar
Érdemrend Lovagkereszt kitüntetését. 1956 után elhagyta Magyarországot, de Amerikában is szívén viselte a magyarok sorsát.
Sebôk Enikô mellette volt az

utolsó pillanatokban. Bondor
Vilmosról a következôket
mondta: – Vilmos bácsi egy
olyan fantasztikus ember volt,
akit a következô generációnak
is meg kell ismerni.

A Jóisten megadta nekem azt
a lehetôséget, hogy az utolsó
10 évében mellette lehettem.
Személy szerint egy fantasztikus nagy magyart ismertem
meg benne, aki hazáját az
utolsó leheletéig szerette, s
mindent megtett külföldön is
a magyarságért.
Bondor Vilmos nem csupán
katona volt, hanem írásaiban
megörökítette mindazt a szörnyûséget, amit a frontokon tapasztalt. Temetése után a Jósa
András Múzeumban bemutatták két posztumusz kötetét. A
messze van a nyíregyházi kaszárnya, valamint a Világégés
hadszínterein olyan alkotások, amelyek nem csupán a
szakemberek számára tartogatnak érdekességeket.

Berekméri Árpád Róbert levéltáros szerint: – Hadtörténeti szempontból fôleg a Világégés hadszínterein címû
kötet fontos, ugyanis két
olyan nagy részbôl tevôdik
össze, amely egyfelôl a doni
eseményekre világít rá, másrészrôl az erdélyi hadszíntérre, az Arad-Temesvár kör-

nyéki harcokat mutatja be.
Világos, élvezetes elbeszéléssorozatot tár elénk a szerzô.
Bondor Vilmos életfeladatának tartotta a külföldi magyarság identitástudatának ápolását és igaz magyarként viselte gondját az Amerikában élô
honfitársainak.

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Események – programok – érdekességek

Újabb majomszaporulat
Zászlósfarkú gereza (Colobus guereza guereza) bébi
született a Nyíregyházi Állatparkban. A 6 hónapnyi
vemhesség után világra jött majmot már a közönség is megtekintheti a Nyíregyházi Állatpark majomerdejében. A kis állat születése nem mindennapi esemény, mivel tavaly is mindössze húsz utód jött
világra az európai állatkertekben (köztük egy itt, a
SóstóZoo-ban).

HIRDETÉS

Nyílik a Nyírségi Kamra
A termelôtôl az asztalra – ez
a szlogenje és a gyakorlata is
egy, a napokban indult nyíregyházi kezdeményezésnek.
A gondolat nem új keletû: a
nagyobb láncok kikerülésével, garantált minôségû terményeket szeretnének eljuttatni a gazdáktól egybôl a fogyasztókhoz.
Mint Jobbágy Noémi, a kezdeményezés szervezôje elmondta: gyakorló termelôként naponta kapott megerôsítô visszajelzéseket. Sokan
kérdezték tôle: miért nem lehet helyben termett, egészséges finomságokat tenni a helyiek asztalára? A Nyírségi
Kamra, mint kezdeményezés
lényege éppen ez. A táplálékok garantáltan organikus,
vagy kíméletes termelésbôl
származnak, és egészen biztos, hogy nyírségi gazdák,
gyártók (Nyíregyháza és ötven kilométeres vonzáskörzetét értve ezalatt) állítják elô.
Így szerintük kölcsönös lehet
a bizalom a felek között, hiszen a termelôket akár meg is

ismerhetik, látogathatják a fogyasztók. Mindenki jól járhat,
hiszen a közvetlen kereskedelem lehetôvé teszi, hogy biztos piacot kapjanak, ezáltal
méltányos árat ajánljanak a
gazdák, így megfizethetô
mindez a vásárlóknak. Ezt, illetve a logisztikát, az alapélelmiszerek kiszállítását szervezi
a Kamra, amely egyelôre minden héten szerdán tíz óráig fogadja a rendeléseket a világhálón és/vagy telefonon. A teljesítést péntek délután vállalják,
ígéretük szerint környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve. S hogy mi van a
Kamra kamrájában? Zöldség,
gyümölcs, tejtermék, tojás,
hús- és húskészítmények, pékáruk, italok, és a spájz polcaira való lekvárok, tészták, fûszerek, befôttek – egyelôre. A
cél az, hogy a termények, készítmények köre is bôvüljön,
csakúgy, mint a gazdáké, beszállítóké, akik egyelôre harmincan vannak. Egy biztos: a
Nyírségi Kamra, mint kezdeményezés újra az összefogás-

ról szól, kicsit talán a globalizmusnak adva fricskát.

MEGHÍVÓ
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendvédelmi szervei – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendôr-fôkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága – tisztelettel meghívják Önöket a 2013. május 31-én Nyíregyháza Kossuth terén „Ne légy áldozat” jelmondattal megrendezendô közös Rendvédelmi Napi Ünnepségükre, majd azt követôen a Szent
Flórián tér ünnepélyes átadási és téravatási ceremóniájára.
Program:
9.00 Térzene a Katasztrófavédelmi Zenekar elôadásában, a Jonatán Majorett Csoport
mûsorával
9.30 Megnyitó
Köszöntôk (a rendvédelmi vezetôk ünnepi beszédei)
Mûsorok
A rendvédelmi szervek statikus és látványos dinamikus bemutatói
A 4 For Dance elôadása
10.30 Ünnepi felvonulás
A Kossuth térrôl a Kossuth utcán keresztül átvonulás a Szent Flórián térre
11.15 A Szent Flórián tér ünnepélyes átadása
2013. május 24.
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Indul az allergiaszezon – irtsuk a parlagfüvet!
A száraz, meleg idô
beköszöntével egyre több
virágpor van a levegôben.
Pollenallergiában évrôl
évre egyre többen szenvednek. Leginkább légúti
tüneteket okoznak a
növények, de a szemszárazság is gyakori tünet. A
szakorvos szerint allergiás
reakció esetén senki ne
kezdjen el magától gyógyszert szedni, hanem
forduljon orvoshoz.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Orrfolyás, orrdugulás, gyakori tüsszentés, szemviszketés
és szemszárazság. Ezek a pollenek okozta allergia leggyakoribb tünetei, amely évrôl
évre egyre több embernek
okoz idôszakos problémát. A
hirtelen jött meleg miatt a fák,
bokrok, cserjék virágba borultak és mivel csapadék nincs,
a növények virágpora koncentrált mennyiségben van
jelen a levegôben.

Dr. Magyar Veronika, megyei
tiszti fôorvos elmondta: –
Most a virágzó fák jelentik a
legnagyobb problémát. Körülbelül május közepéig a
hárs, a tölgy, a tiszafafélék és
ami a nyíregyházi erdôben található, az mind allergén.
Ezek a legnagyobb koncentrációban vannak jelen. Utána
május közepétôl a nyár közepéig a pázsitfûfélék okoznak
különbözô problémákat.
A megyei tiszti fôorvos azt
javasolja, ha valakinél allergiás reakció lép fel, keressen fel
egy szakorvost és ne kezdjen
el magától gyógyszert vagy
gyógynövényt szedni. Az allergiát szakorvos állapítja meg
és rendeli el a megfelelô terápiát. Megbetegedés esetén
célszerû a kora reggeli órákban szellôztetni, hiszen délutánra magasabb a por- és a
pollenkoncentráció is a levegôben, amely súlyosbíthatja a
tüneteket. A szakember fontosnak tartja, hogy gyerekek

ne szedjenek parlagfüvet, fôleg ne kesztyû és védôfelszerelés nélkül, hiszen a gyomnövénynek nem csupán a virágpora, hanem az egész parlagfû allergizáló hatással lehet
az emberi szervezetre.
A parlagfû elleni
védekezést már most
meg kell kezdeni
Magyarországon hozzávetôlegesen minden ötödik ember
szenved parlagfû-allergiában,

ezért fontos, hogy mindenki
felelôsséget érezzen a gyomnövény virágzásának megakadályozásában, és környezetét gyommentesen tartsa.
Az állami intézkedések mellett kiemelten fontos az állampolgárok hozzáállása. Legyen
mindenkinek szívügye a parlagfû-mentesítés, tartsa mindenki rendben a portáját – figyelmeztet a Vidékfejlesztési
Minisztérium.
A parlagfû elleni védekezést

már most meg kell kezdeni –
javasolják a szakemberek.
Azokon a szántóföldi területeken, ahol a nagy mennyiségû csapadék, vagy a belvíz
miatt a növényzet kipusztult,
a terület száradása után a parlagfû tömeges megjelenése
várható.
Magyarországon – amely
egyike Európa parlagfûvel leginkább fertôzött országának –
a parlagfûszezon augusztus
elejétôl szeptember végéig tart,
de a hatékony védekezés érdekében idejében fel kell készülni a gyommentesítésre. Miután a parlagfû magja hosszú
életképességû, a termést hozó
növény kiemelt veszélyforrás.
Így minél elôbb, június 30-áig,
még a virágbimbó kialakulása
elôtt ajánlatos a kaszálás, vagy
a növényvédô szeres irtás. Ezt
követôen a hatóság eljárást indít a parlagfû-mentesítés elmulasztása miatt.
Akik nem tudják, hogyan
kezdjenek neki a parlagfû-

mentesítésnek, a gyommentesítéssel kapcsolatban további
információkért forduljanak a
Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamarához (http://www.magyarnovenyorvos.hu/), valamint a
megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságaihoz.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. május 31.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. június 3. napján (hétfô) kerül sor a
részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I /150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Rendezôként ment, íróként tért vissza
Bagossy László országunk
egyik legnevesebb rendezôje, akit külföldi teátrumok
is elôszeretettel hívnak egyegy darab színreviteléért, a
Színmûvészeti Egyetem
tanára, „mesebeszédét”, A
sötétben látó tündért pedig
eddig öt színtársulat
mutatta be határainkon
innen és túl, köztük a
Móricz Zsigmond Színházé
is.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

A premiert követôen beszélgettünk a szerzôvel, akit korábban rendezôként ismerhetett
meg a nyíregyházi publikum.
– Milyen emlékeket ôriz Nyíregyházáról?
– Szép emlékeim kötôdnek a
városhoz, hiszen a diplomamunkámat, a Jó estét nyár, jó
estét szerelmet itt készítettem
1994-ben, aztán a társulattal
közösen Ibsen Nóráját, majd
Moliére Tartuffe-jét vittük
színre. Sokat változott azóta
a város: szép sétálóutca készült, a színház és a színész-

ház is megújult. Szerencsésnek érezhetem magam, hogy
itt kezdhettem, mert nagyon
jó „állapotban” volt a társulat,
különösebb teher nélkül lehetett tanulni. Kezdôként nem
egyszerû dolgozni, s itt egy
baráti közeg fogadott. Sokan
ma is itt dolgoznak az akkoriak közül, így a mai A sötétben látó tündér mesélôje,
Gosztola Adél is szerepelt már
az elsô itteni munkámban.
– Bár mi elsôsorban rendezôként ismerjük, valójában
írónak készült. Hogyan jött
létre ez a mai darab?
– Rendezôként is gyakran kel-

lett beleírnom a szövegekbe,
így mindig megmaradt ez a
szerelem. A mesedarab Mácsai Pál, az Örkény Színház
igazgatójának felkérésére született. Volt egy ötletem a sötétségrôl, ami persze veszélyes dolog egy gyermekszínházban, de ez a veszély izgatott engem. Sokat segítettek a
gyermekeim, akik a célközönségem voltak, ugyanis 5-6
éveseknek írtam eredetileg, s
szintén a segítôm volt Pogány
Judit, aki az ôsbemutató fôszerepét játszotta. Nem az íróasztalnak írtam, hanem mindjárt kipróbálhattam a pódiumon az ötleteimet, ami nagyon hasznosnak bizonyult.
Miután évek óta játszottuk,
sokan igényelték, hogy könyv
formájában is hozzáférhetô
legyen a történet. A Pagony
Kiadónál jó kezekbe került az
anyag: Takács Mari fantasztikus illusztrátor. Szép lett a
kötet, s elismerésekben is bôven volt részünk: Az év legjobb gyermekkönyve lett, jól
fogyott… Ezek meglepetések
voltak a számomra, mert nem

ilyen ambíciókkal kezdtem
hozzá.
– Milyen érzés saját darabját
más rendezésében látni?
– Ez az ötödik premierünk
már. Az elsôt én rendeztem az
Örkényben, de bemutatták
Zalaegerszegen, Újvidéken,
Marosvásárhelyen is. Minden
megjelenésének nagyon örülök, hiszen egy-egy új bemutató az érdeklôdés jele. Szubjektívek az érzéseim ilyenkor,
hiszen saját szövegemet hallom, ugyanakkor a történet
olyan új életre kel, ami tôlem
független. Soha nem szerettem
rendezôként, ha az írók beleavatkoztak a munkámba; mindig teljes szabadságot igényeltem, éppen ezért íróként magam is megadom ezt a színházi alkotóknak. Kíváncsian figyelem, ki mire jut a darabbal.
– A külföldön való rendezés
milyen problémákkal jár?
– Stuttgartban már legalább
nyolc alkalommal rendeztem,
legutóbb pedig Litvánia fôvárosában, Vilniusban. Nagyon
izgalmas új emberekkel, idegen kultúrákkal találkozni, a

kommunikáció viszont problémásabb, ha nem az anyanyelvén dolgozik az ember.
Molnár Ferenc Liliomját például külföldön rendezni igazi
kaland. Az Osztrák–Magyar
Monarchia korának furcsa,
szecessziós világa Vilniusban
sok ponton nem értelmezhetô, ezért meg kell találni a
közös pontokat, ami az ô számukra is érthetô. Amikor én
viszek színre egy német darabot, akkor nekem kell azonosulni az ô világukkal.

A sötétben látó tündér májusban még látható
Az elôadást ebben az évadban még jövô héten hétfôtôl
csütörtökig tekinthetik meg 10 órai kezdettel a Mûvész Stúdióban.

2013. május 24.
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Világítást kapott a kispálya Úszótábor Sóstón
Világítást kapott a „C”
jelû kispálya a Városi
Stadionban. A bajnokság
résztvevôi már múlt héten
tesztelhették az újdonságot.
A hét ötödik napján lôn világosság a Városi Stadionban.
Az új beruházásnak köszönhetôen a „C” jelû kispálya is
reflektorokat kapott, így este
is folytatódhat a kispályás
bajnokság. – Régi igényük
volt a kispályás bajnokság
résztvevôinek, hogy szeretnének este játszani, hiszen így
könnyebben lehet lebonyolítani a mérkôzéseket. Ez most
a város adóssága csökkenésének is köszönhetôen megvalósult, így jövôre még több
csapat indulhat, és reméljük,
az ország legnépszerûbb tömegsport rendezvénye lesz a
nyíregyházi kispályás bajnokság – mondta dr. Kovács Fe-

renc polgármester, aki a kezdôrúgást végezte el az elsô
villanyfényes meccsen. A
munkálatok még a tél végén
elkezdôdtek, és a tesztüzemek
után már villanyfénynél játszhattak a csapatok. – 2,5 millió forintba került a világítás.
Olyan dolgokra is figyeltünk,
hogy energiatakarékos legyen
a reflektor, azaz az üzemelte-

tése ne kerüljön sokba –
mondta Bocskai Péter, a
NYÍRVV ügyvezetôje.
A bajnokság jellemzôen munkaidô után, 17 és 21 óra között folyik, így a pályák jobb
kihasználása, és a kényelmesebb játékfeltételek megteremtése érdekében volt szükség a világítás kiépítésére. A
beruházásnak köszönhetôen

hetente 15 mérkôzéssel többet
játszhatnak a futballisták. A
felszerelt 800 wattos halogén
lámpák energiatakarékosak,
és fogyasztásuk gazdaságosabb, hiszen közel fele annyi
áramot fogyasztanak, mint a
meglévô 3 pályán található
lámpatestek. A stadionban
újabb beruházások valósulnak
meg, napokon belül nyit a
büfé és az étterem is. – További fejlesztéseket tervezünk, de
lassan elkészül az örökösföldi pálya is. Jelenleg a parkosítás zajlik, és mûfüves pálya
is épül. Ha nyer a pályázatunk, 2014 végén a stadionban lévô mûfüves pályát is
szeretnénk felújítani – nyilatkozta Kósa Árpád, a Nyírsuli
ügyvezetôje.

Sporttudományi kongresszus
A Nyíregyházi Fôiskolán
rendezik a jubileumi, X.
Országos Sporttudományi
Kongresszust május 30-a és
június 1-je között, melyre
neves elôadók, többek között külföldi szakemberek is
érkeznek. – Az idei konferencia „A sporttudomány az
egészség és a teljesítmény

szolgálatában” címmel zajlik
majd, és e témakörhöz kapcsolódóan érkeznek elôadók
Angliától az Egyesült Államokig.
– Nagy megtiszteltetés, hogy
mi rendezhetjük a X. kongresszust, és 155 elôadást hallhatnak majd azok, akik regisztrálnak a sporttudomány

Birkózóaranyak

A Hidasnémeti Vasas Sport
Klub szervezésében került
sor a II. Rákóczi Ferenc meghívásos utánpótlás szabadfogású versenyre. A határon túli
kapcsolatokat is ápoló egyesületnek köszönhetôen a 14
részt vevô egyesület között 2
szlovákiai csapat, köztük
Kassa is színesítették a viadalt. A 110 versenyzôt felvonultató eseményen városunkat a Nyírsport SE képviselte. Nem is akárhogyan: a 3
induló közül ketten arannyal
14

2013. május 24.

tértek haza. Oláh Márton
Gyermek II (2006-2007) 23
kilogrammban, Megyesi
Ákos Gyermek II (20062007) +34 kilogrammban
léphetett a dobogó legfelsô
fokára. Dicséret illeti a szervezôket: jól szervezett, kitûnô hangulatú, mindenre odafigyelô vendéglátással, magas színvonalú mérkôzésvezetésekkel lepték meg a részt
vevô versenyzôket, szülôket
és szakvezetôket.

témakörében. Lesz, aki az élsportról, lesz, aki a mindennapos testnevelés hatásairól
beszél, így mindenki megtalálhatja az érdeklôdési körének megfelelô témát. Az ország különbözô pontjairól érkeznek vendégek, és igyekeztünk arra is lehetôséget biztosítani, hogy kicsit jobban

megismerjék a fôiskolát és
Nyíregyházát is. Ezúton is
köszönjük a segítséget Nyíregyháza polgármesterének,
aki támogatja a rendezvényt, és a vendégeinket is
meghívta a városházára –
mondta Batta Klára, a Testnevelés és Sporttudományi
Intézet igazgatója.

Nyári úszótábort szervez a Nyírsuli. A sóstói strand és az
élményfürdô területén angol, valamint játékos matematikai foglalkozásokkal színesített táborokba kezdô és haladó szinten úszó gyerekeket is várnak. Az úszás mellett egyéb
szórakoztató foglalkozásokat, sportlehetôségeket is kínálnak
a résztvevôknek, de fakultatív programként a táborozók az
állatparkba, a botanikus kertbe és a kalandparkba is ellátogatnak. A tábor egyhetes turnusokban indul június 17-e és
július 26-a között. További információk a Nyírsuli Úszó szakágánál kérhetôk.

Ismét Streetball
Nyíregyházán
Június elsô napján ismét Streetball Fesztivált rendeznek
Nyíregyházán. A 9 helyszínbôl álló sorozat második állomása lesz a nyíregyházi, és a tavalyi évhez hasonlóan a
Kossuth tér lesz a helyszín. A szervezôk ezúttal is várják a
négyfôs csapatok jelentkezését. A nevezési lapokat a
streetballnet.hu oldalon lehet letölteni, itt kell regisztrálni,
és a nevezési díjat kártyával online módon, vagy csekken
befizetve a csapat elindulhat a tornán.

Meccs nélkül három pont
Mint ismeretes, az MLSZ kizárta a Dunakanyar-Vác együttesét tavasszal, így valamennyi mérkôzésüket 3–0-ás gólaránnyal
az ellenfelek javára írják. A Szpari a hétvégén lépne pályára a
váciak ellen, ám így a találkozó elmarad, és meccs nélkül kap
a csapat három pontot. Így aztán azért lehet szurkolni, hogy a
riválisok olyan eredményt érjenek el, ami a Szparinak kedvezô. Ráadásul két együttes éppen egymás ellen lép pályára. A
Spartacus mögött álló Szeged a Nyíregyháza elôtt álló Balmazújvárost fogadja szombaton, míg a Szolnok a Putnokkal találkozik hazai pályán. Kedvezô esetben már az is elôfordulhat,
hogy a hétvégén minden eldôl, és az utolsó forduló eredményétôl függetlenül biztosan az elsô ötben végez a csapat. Ehhez a
Balmazújvárosnak és a Putnoknak kellene gyôznie. Egy biztos,
ezen a hétvégén megtörik Bajzát Péter nagy sorozata, és a támadó ezúttal gól nélkül marad, mivel nem lesz meccs. A télen
visszatérô korábbi gólkirály 12 alkalommal lépett pályára a
Szpariban, minden alkalommal kezdô volt, és 12 gólt szerzett a
meccseken, ráadásul legutóbb két gólpasszt is adott.

Különbözô korosztályban és kategóriákban hirdetnek
gyôzteseket, a legjobbak pedig a budapesti döntôbe jutnak. A Streetball Fesztivált ezúttal is számos kiegészítô
program színesíti, így lesz többek között zsákolóverseny,
3 pontos és büntetôdobó verseny, valamint 2Ball Game
is. A nyíregyházi rendezvénnyel kapcsolatban további információk Sitku Ernôtôl kérhetôk, a 06-30/684-3441-es
telefonszámon.

Sportprogram
05. 25., szombat: Kossuth tér, Michelin bringafesztivál

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Az elmúlt meccseket zsinórban nyerte a Szpari

Vasárnap 18.00: Lelátó, benne Nyíregyháza–Eger kézilabda-mérkôzés ismétlése
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Események – érdekességek

Programok
A Burattinó Bábszínház elôadása: május 25-én 16.00 óra: Az
aranytallért tojó tyúk; 26-án
10.00 óra: Aranyos tarajos. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.
A Magyar Királyi II. Rákóczi Ferenc 12. Honvéd Gyalogezred
doni harcokban 1943 januárjában
elesett hôsei emléktáblájának
avatási ünnepsége. Idôpont: május 26-án 11.15 óra. Helyszín:
Hôsök tere 5.
Az Orosért Közéleti Egyesület
május 26-án 17.00 órától emlékmûsort tart a Katolikus Temetôben lévô Hôsi Emlékmûnél.
Az Életmód és Reiki klubban:
Gyógyítás pszichoterápiával.
Elôadó: dr. Bojti István, a pszichoterápia szakorvosa, háziorvos
és belgyógyász. Idôpont: május
28-án 17.00 óra. Helye: Napfény
Életmód és Közmûvelôdési
Egyesület (Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.).

A Bokortanyák Lakosságáért
Egyesület Tirpák Ki Mit Tud-ot
hirdet június 15-én, szombaton
15 órától a Mandabokori Mûvelôdési Házba. Jelentkezési határidô: május 30. Jelentkezés lap a
bokortanyak.hu oldalról letölthetô. Bôvebb információ: 30/2360517.
Aranyiné Molnár Zsuzsanna spiritiszta várja 1 órás beszélgetésre az érdeklôdôket elôzetes bejelentkezés alapján május 30-án
15.00–20.00 óráig. Helye: Napfény Életmód és Közmûvelôdési
Egyesület (Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.).

Absztrakt odavisszaság – kozmikus tükör címû festészeti és grafikai kiállítás a Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtárban (Toldi
u. 23.). Megtekinthetô: május 31éig.
Vass Etelka (tokaji festômûvész)
A tavasz ébredése címû kiállítására várják az érdeklôdôket a
Bencs Villába (Sóstói út 54.).
Társkiállítás: Ács Mónika virágdekorációi és Kígyósi János portrésorozata. A kiállítások május
31-éig tekinthetôek meg hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között.
A „Tanuljunk egészségesnek lenni” sorozat keretében Prof. Dr.
Dávid Tamás „CoD™ Orthomolekuláris Rák-Terápia Rendszer®
klinikai orvoslás & holisztikus
eljárások a JÖVÔ ÚTJA!” címmel tart elôadást május 31-én
17.00 órától. Helye: Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
„A” épület.

PROGRAMOK

A Móricz Zsigmond könyvtár
várja az érdeklôdôket A régi Nyíregyháza korabeli képes levelezôlapokon címû kiállításra, mely
megtekinthetô a könyvtár nyitvatartási idejében, június 10-éig.
Havasi Tamásnak, a Nyíregyházi Fôiskola Vizuális Kultúra Intézet oktatójának „IDÔ – KÉPEK/TÉR – KÉPEK” címû kiállítását tekinthetik meg az érdeklôdôk június 14-éig a fôiskola
Központi Könyvtár rendezvénytermében, amely megközelíthetô
a „B” épület Mozaikterme felôl.
A Napfény Életmód egyesület
vendége: Balogh Béla író, aki
„Valóra váltható álmok – Egészségmegôrzés, gyógyulás és teremtés a gondolat erejével” címmel tart elôadást (a korábban
meghirdetett május 30-a helyett)
június 18-án 18.00 órától. Helye:
Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.

Német Társalgó Kör. Célja: a
nyelv gyakorlása. Idôpont: május
30-án 18.00–19.30 óráig. Helye:
Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
„A” épület fszt. 8.).

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. május 27., 17.00 óra
Helyszín: Butyka, Közösségi Ház

A Móricz Zsigmond
Színház mûsora
Május 25., szombat
19.00 Anna Karenina, Mikszáth bérlet
Május 27., hétfô
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió,
Zsebi baba bérlet
Május 28., kedd
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió, Vízipók bérlet
Május 29., szerda
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió,
Törpapa bérlet
Május 30., csütörtök
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió,
Katica bérlet

Ferenctanyán
nyugodhat a tanítónô
Példás összefogásnak köszönhetô, hogy Ferenctanyán újratemetik Hanuszik Dórát (özv. Leib Ferencnét), aki az
1950-es, 60-as években a település tanítónôjeként nagyon
sok gyereknek tanította meg a betûket és a számokat. De
nemcsak tanított, hanem ô volt a tanya népmûvelôje, a „lelke” is. Egyik tanítványa, Orosz Ferenc felvállalta, hogy
összefogással, megteremti annak lehetôségét, hogy tanítónôjük hamvait a Dunántúlról hazaszállítsák Ferenctanyára.
Hanuszik Dórát, a hét végén, május 25-én 10 órától helyezik végsô nyugalomra édesapja, Hanuszik László mellé a
ferenctanyai temetôben.

Adj Kosarat a válságnak!
Ezt a címet adta a Nyíregyházi Kosár Közösség annak a találkozónak, melyre május 27én 18 órától a Móricz Kertbe
(Bethlen Gábor utca 24.) várja az érdeklôdô közönséget.
A nyíregyházi bevásárló közösség az országosan már bi-

minden forint a termékek elôállításához szükséges valódi
költség lesz. A nyitó est folyamán bemutatják a bevásárló
közösség mûködési modelljét,
beszélgetnek a helyi termelés,
helyi termékek fogyasztása, a
helyi gazdaság egymást érintô

zonyított Szatyor közösség
mintájára alakult a közelmúltban. A nyíregyházi Kosár elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor kinyílhat a város nagyközönsége számára.
Mitôl több a bevásárló közösség, mint a piaci vásárlás? A
Nyíregyházi Kosár Közösség
vállalja, hogy csak olyan termelôket fogad soraiba, akik
valódi, minôségi munkával
hozzák létre a termékeiket.
Nem terhelik az árakat a közvetítô kereskedelmi árrésekkel, ezáltal nem sérül az elvégzett munka megfizethetôsége,

összefüggéseirôl. Megmutatják azt a jövôképet, ami az
összefogásban, mint rajtunk
álló lehetôségben rejlik.
Az érdeklôdôk találkozhatnak
a Kosár helyi beszállítóival,
megkóstolhatják azok termékeit. A közösség nyitott, lehetôséget nyújt mindenkinek –
kis- és nagyfogyasztóként,
termelôként –, hogy helyet
találjon a közösségben. Fogadják azokat a vállalkozásokat, melyek helyi termékek vásárlásával kívánják a vendéglátóipari tevékenységüket
üzemeltetni.
2013. május 24.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Szóval légy volt a levesben?...

A rejtvény megfejtését május 29., szerda délig
juttathatják el szerkesztôségünk címére postán,
vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Hajas Ferenc (Nyh., Fazekas J. tér 16.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ... szinte már
alig emlékszem valamire az egészbôl.

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.: 42/
508-150  4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Tel.: 44/500-203  4900 Fehérgyarmat,
Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Gazdikeresô

Névnapok
Május 24. – Eszter, Eliza
Május 25. – Orbán
Május 26. –
Fülöp, Evelin
Május 27. – Hella
Május 28. – Emil, Csanád
Május 29. –
Magdolna, Léna
Május 30. –
Janka, Zsanett

Mérkôzés után
A mérkôzés után az edzô
így szól a csatárhoz:
– Öregem, téged csak két
dolog akadályoz abban,
hogy jó futballista legyél!
– Micsoda?
– A két lábad.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Mira: Körülbelül 1,5 éves, keverék szuka.
Kedves, barátságos, jó természetû kutyus,
aki kis termete miatt lakásban is tartható.
2013. 05. 30-ától örökbe fogadható.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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