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Szennyvízprogram: új úton a sikerért
Nyíregyháza városvezetése kiemelt feladatként kezelte a szennyvízprojekt jogi anomáliáinak feloldását, a reménytelennek hitt megörökölt
program folytatását, befejezését.
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A kerékpárosok nem biciklizhetnek a járdán!
A kerékpárosok tévesen hiszik azt, hogy szabályosan közlekednek a
járdákon – ez a tapasztalatuk a rendôröknek. Tábla vagy útburkolati jel
teszi lehetôvé a biciklizést a járdákon.

Szombaton
nyit a strand

Kimagasló részvétel

Teljes pompájában várja a
vendégeket a parkfürdô, a
strandon mintegy másfél
hónapos elôkészület elôzte
meg a szombati nyitást.
Elvégezték a szükséges karbantartási munkálatok mellett
a parkosítást is a több ezer
négyzetméteres parkban és
105 elônevelt fát is ültettek.
Technikai újítások is történtek, kialakították a klórtározót
és a vezetékrendszert, optikai
kábelt fektettek le a fürdôház
és a parkfürdô között.
Rendezvényekkel is várják a
látogatókat a nyáron, a tavalyi sikeres fesztiválok idén
folytatódnak és számos sportprogram is kikapcsolódást kínál.
Sóstón bíznak abban, hogy
sikerül megismételni a tavalyi
látogatószámot. Akkor 488
ezer vendég kereste fel a parkfürdôt. A Sóstó-Gyógyfürdôk
Zrt. vezérigazgatója azt mondta, tízéves rekordot döntött
meg ez a látogatószám.

Elkezdôdött a nyári útfelújítás
Kedden a kátyúzásra váró
felület kijelölésével és az
ideiglenes forgalmirendváltozás elôkészítésével
elkezdôdött a meleg
aszfaltos útburkolatjavítás Nyíregyházán.
A hét folyamán felmarták a
Szarvas utca–Móricz Zsigmond utca–Vécsey köz 1800
négyzetméteres útszakaszát,
leaszfaltozták a Széchenyi
utca buszpályaudvar melletti
részét. Csütörtökre tervezték
felmarni a Szalag, Család,
Nagyvárad, Bottyán János,
Orgona és Derkovits utcákat.
Az útszakaszok 4-5 nap múlva lesznek véglegesen leaszfaltozva.
A nyári útjavítási program a
város egészét érinti, az úgynevezett meleg aszfaltos, tar-

tós útjavítási technológiával a
tervek szerint közel 30 utcát
állít helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából a
közbeszerzési pályázat nyertese, a STRABAG Kft. A javítási munkálatok a forgalmasabb, fôbb tömegközlekedési
útvonalakkal kezdôdnek, és
ezt követôen kerülhet sor a
mellék- és lakóutakra. Az utak
karbantartásához a tavalyihoz
képest kétszer annyi, több
mint 1000 tonna, csaknem
55 millió forint értékû meleg
aszfaltot használnak majd fel,
és a munkálatok elôreláthatóan július végéig befejezôdnek.
Kérik a gépjármûvezetôk türelmét és megértését, hiszen
valamennyi munkaterületen
forgalomkorlátozásokra, útszûkületre és lassabb haladás-

ra kell számítaniuk. Kérik,
hogy óvatosan, a kihelyezett

közúti jelzôtábláknak megfelelôen közlekedjenek!

Visszaáll a régi rend
Május 29-étôl ismét lehet balra kanyarodni a Korányi Frigyes utcáról a Bánki Donát utcára. Ezzel a módosítással csökkenhet a
Korányi Frigyes utcai körforgalom átmenô forgalma. Az autósok
azonban nem árt, ha óvatosan közlekednek az érintett útszakaszon,
hiszen több helyen fekvôrendôr lassítja majd a forgalmat.
A lakók biztonsága érdekében a Szent-Györgyi Albert utca,
Kandó Kálmán utca Bánki Donát utcával érintkezô szakaszán,
valamint a 4-es Huszárok útja Törpe utcai keresztezôdésénél,
és a Törpe utca–Déri Miksa utca csomópontjához forgalomcsökkentô bordákat helyeztek ki. Változás továbbá, hogy a
Törpe utcáról leszerelik a megállni tilos táblákat, így a lakók
ezentúl megállhatnak házaik elôtt.

Dupla siker a Nyíregyházi TV-nek
Idén két Helyi Érték Díjat is nyert a Nyíregyházi Televízió.
Magazin kategóriában Ferenczik Adrienne riportmagazinja, a Mesél a Híradó elnyerte a fôdíjat, hírmûsor kategóriában pedig az NYTV Híradója a harmadik helyet szerezte meg, és ezzel szintén Helyi Érték Díjas lett /5.

Kiemelt lett a Lego
nyíregyházi beruházása
Kiemelt jelentôségû
üggyé nyilvánította a
kormány a Lego
Manufacturing Kft.
Nyíregyháza nyugati
iparterületén megvalósuló beruházásával összefüggô közigazgatási
hatósági ügyeket. Az
errôl szóló határozat
nemrégiben a Magyar
Közlönyben jelent meg.
Április 19-én jelentették be,
hogy mintegy 200 millió
eurós zöldmezôs beruházással bôvíti gyártókapacitását
a Lego-csoport Nyíregyházán. Az új gyárkomplexum
mintegy 100 hektáron helyezkedik el, a gyártórészleg
területe 122 ezer négyzetméter. A beruházás során

250 új munkahely jön létre,
így a nyíregyházi ipari parkban termelô Lego Manufacturing Kft.-nek jövôre már
mintegy 1500, döntôen a régióból érkezô alkalmazott
munkavállalója lesz.
Az új gyártóbázis terület-elôkészítési munkálatai 2013
februárjában kezdôdtek meg,
a gyártás a tervek szerint 2014
elsô negyedévében indul el. A
jelenleginél háromszor nagyobb gyár létrehozását azért
határozta el a társaság vezetése, mert az ipari parkban
lévô gyárterület bérleti szerzôdése 2015-ben lejár.
A kiemeltté nyilvánítás célja az, hogy gyorsabb legyen
a beruházással kapcsolatos
hatósági ügyintézés.
(MTI)

Napról napra A HÉT
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Ez is történt az elmúlt napokban
2013. május 23.
csütörtök
Gyermeknapot tartottak a Huszár-telepen. A gyermekjóléti központ, a Sója
Miklós Görögkatolikus iskola, valamint
a Türr István Képzô és Kutató Intézet
szervezésében a kicsik kézmûves foglalkozásokon vehettek részt és egy saját
színházi elôadást is láthattak.

2013. május 23.
csütörtök
Az „Integrációtól az inklúzióig” címû
testvérvárosi projekt konferenciájára
érkezô delegációkat különleges kulturális programmal várták a Kodály Zoltán Általános Iskolában, ahol fogyatékkal élô és egészséges gyerekek együtt léptek színpadra.

Magyarország jobban teljesít
Több gyermek szülessen
Magyarországon, jobban
éljenek a családok, csökkenjenek a mindennapi
terheik – ezeket a célokat
tûzte ki a kormány és
ennek megfelelôen hoztak
intézkedéseket az elmúlt
három évben. Errôl
számoltak be a Magyarország jobban teljesít címmel
indított rendezvénysorozat
elsô állomásán Nyíregyházán. A Magyar Polgári
Szövetség kezdeményezésére a kormány eredményeit
fogják bemutatni az ország
több pontján a következô
hetekben.
SZERZÕ: Z. PINTYE ZSOLT

2013. május 24.
péntek
Rákász Gergely orgonista adott koncertet péntek este Nyíregyházán. A
református templom falai között
csendültek fel Wagner és Verdi
klasszikusai, népszerû mûvei a koncertorgonista tolmácsolásában.

2013. május 25.
szombat
Harmadik alkalommal rendeztek nyelvtani, nyolcadik alkalommal matematikai
versenyt a hét végén. A „Míg megnövök” Akkreditált Kiváló Tehetségpont és
a Kis Vakond Tanodája által szervezett
versenyek országos döntôjét és ünnepélyes díjkiosztóját szombaton tartották
Nyíregyházán 260 diák részvételével.

2013. május 25.
szombat

Magyarország jobban teljesít
és ehhez nagyban hozzájárulnak a családok. Errôl beszélt
Doncsev András Nyíregyházán. Az Emberi Erôforrások
Minisztériumának államtitkára azt mondta, a kormányzati
intézkedésekkel is hozzájárultak a családok sikereihez. A
rezsicsökkentéssel több pénzük marad, a családi adózás
bevezetésével 180 milliárd
forintot spóroltak meg. Hozzáfûzte, a kormány a gyermekgondozási segélyt ismét 3

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Doncsev András államtitkár és
dr. Vinnai Gyõzõ államtitkár a programindító eseményen

évre állította vissza. Arra emlékeztetett, ezt korábban a
Gyurcsány-Bajnai kormányzat
2 évre csökkentette. A devizahitelesek megsegítésével
összesen 320 ezer család terheit sikerült mérsékelni. A kormány munkahelyvédelmi akciótervet is bevezetett, a közmunkaprogramok pedig ahhoz
járulnak hozzá, hogy ne segélyekbôl kelljen megélni. Nyíregyházán az is elhangzott, a
kormány hosszú távon a demográfiai problémákra is megoldást kíván keresni.
Az államtitkár arról is beszélt,
a kormányzati intézkedéseknek máris megvan a hatása.

Tiltakoznak a sóstóhegyiek
az egyházi lakóotthon ellen
Lakossági fórumot tartottak a Sóstóhegyen élôk annak
érdekében, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye álljon el
attól a szándékától, mely szerint pályázati forrásokból a
településrészen építenének fel három lakóotthont hátrányos helyzetû, állami gondoskodásban élô fiatalok
részére. A sóstóhegyiek azt nehezményezték, hogy az
egyház terveirôl korábban semmilyen tájékoztatást nem
kaptak.

60 éve végzett zrínyis diákok találkoztak
Nyíregyházán. Az 1963-ban végzett színtiszta lányosztályból már csak 12-en élnek. Idén meglepetésként egy harminc
éve végzett fiúosztály is köszöntötte ôket.
A köszöntés már csak azért is járt, mert a
fiúk egykori osztályfônöke, Szabari
Jánosné is a 60 éve érettségizettek tagja!

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

2013. május 26.
vasárnap

Zsúfolásig megtelt a helyi általános iskola tornaterme
azon a lakossági fórumon,

lésrészen szeretne felépíteni
három olyan házat, amelyekben hátrányos helyzetû, állami gondoskodásban élô fiatalok élnének. A sóstóhegyi la-

Nyíregyházán a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fôiskola adott
otthont a Ruszin Nemzeti Ünnepnek. A
szent liturgiát Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke végezte az Ungvári Görögkatolikus
Székesegyház Boldog Romzsa Tódor
Kórusa közremûködésével.

2013. május 27.
hétfõ
A Gyermekek Háza Déli Óvoda tagintézményei sikeres Hagyományôrzô Tánc Találkozót rendeztek a Mandabokori Óvodában. A
fellépôket nagy tapssal jutalmazta a közönség. A gyerekek otthonosan mozogtak a színpadon, méltán lehettek büszkék rájuk az óvó
nénik és az ôket elkísérô szüleik is.
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2013. május 31.

Míg 2010-ig folyamatosan
csökkent a születések száma,
tavaly ismét több gyerek született az országban. Kedvezô
fordulat az is, hogy többen
kötöttek házasságot, a válások
száma azonban csökkent. A
Magyarország jobban teljesít
címû, június végéig tartó konferenciasorozat tovább folytatódik. Miniszterek és államtitkárok látogatnak majd el az
ország tizenegy pontjára, és
beszámolnak egyebek között a
nyugdíjasok, a nôk, a devizahitelesek és a fogyatékossággal élôk érdekében hozott lépésekrôl, a földvédelemrôl, valamint a gazdasági függetlenség kialakításáról is.

Egységes sóstóhegyi fellépés a tervek ellen

amelyen a sóstóhegyiek kérdéseikre szerettek volna választ kapni. A Hajdúdorogi
Egyházmegye pályázaton elnyert összegbôl ezen a telepü-

kosok a megvalósítás ellen
eddig 1500 aláírást gyûjtöttek,
és nehezményezték azt, hogy
az egyház a terveirôl elôzetesen nem tájékoztatta ôket. A

lakossági fórumot is ezért hívták össze.
Petneházy Attila, önkormányzati képviselô elmondta: – Azt
gondolom, hogy egy ilyen
méltósággal megmutatott kívánalom a lakosság részérôl
hatásos lehet mindenképpen.
Én itt élek 14 éve Sóstóhegyen. Ilyen jellegû megmozdulás annak érdekében, hogy
a helyiek véleményét is figyelembe vegyék valamilyen
ügyben, még nem volt.
A lakossági fórumon a
Hajdúdorogi Egyházmegyét
Kocsis Fülöp, megyés püspök
képviselte, aki kifejtette: – Arról tudom tájékoztatni az ittenieket, hogy keressük a megoldást. Jó lehetôségek vannak
erre. Afelôl is megnyugtatom
a lakosságot, az ittenieket,
hogy az ô akaratuk ellenére
ezt nem fogjuk keresztülvinni, hiszen abból mindenki
vesztesen jönne ki, elsôsorban
a gyerekek.
A görög katolikus püspök elmondta, más helyen is keresik a lehetôséget, hogy a lakóotthonokat felépítsék. Reményét fejezte ki, hogy
amennyiben sikerül megoldást találni, akkor nem sérülnek érdekek.

A hét témája AKTUÁLIS
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Szennyvízprogram: új úton a sikerért (I.)
Nyíregyháza városvezetése kiemelt feladatként kezelte a
szennyvízprojekt jogi anomáliáinak feloldását, a reménytelennek hitt megörökölt program folytatását,
befejezését. Számos akadály feloldása történt meg az
elmúlt idôszakban, melynek részleteirôl, a nemrégiben
kinevezett új projektvezetô tájékoztatta lapunkat.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Március 28-án dr. Podlovics
Rolandot bízta meg Nyíregyháza képviselô-testülete, hogy
a „Nyíregyháza és Térsége
szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja” címen
zajló projekt menedzsmentjét
irányítsa. Szükségessé vált a
problémák feltárása, így az
elmúlt két hónapban a nagyszabású beruházás átvilágítása zajlott. Az új menedzser az
elsôdleges tapasztalatokról
nemrégiben tájékoztatta a
Víziközmû Építô Társulat küldöttgyûlését, melyrôl részletesen számolt be lapunknak is.
Azzal kezdte: amikor a projekt átvétele megtörtént, látható volt, hogy van számos
olyan pont a beruházásban,
amely határidôket és mûszaki tartalmat is érint, vagy változtatást jelent az alapvetô
tenderhez képest, de számos
kezelendô vállalkozói követelés is megjelent. Ennek nem
mindig van költségvonzata –
tette hozzá –, viszont szinte
valamennyi érintette, módosította a határidôket, így szükségszerû volt egyeztetni a támogatót képviselô közremûködô szervezettel.

Szigorúak a dokumentálás szabályai
Fontos tudni – emelte ki –,
hogy az európai uniós pályázatok esetében nagyon körültekintôen kell eljárni a projektmenedzsmentnek, hiszen
a beruházás minden egyes elemét dokumentálni kell. Nem
lehet egyetlen esetben sem
eltérni a legutóbb jóváhagyott

projektelemektôl. Bármilyen
probléma vagy anomália merül fel – amely mûszaki tartalmat, költséget, vagy akár
határidôt érint –, azt minden
esetben szükséges és célravezetô egyeztetni a támogatóval.
A folyamat részét, például
egy vállalkozói követelés esetében, röviden így vázolta fel:
van a kedvezményezett – esetünkben a megrendelô Nyíregyháza –, akinek van egy támogatási szerzôdése a támogatóval (NFÜ-IH), és van egy
vállalkozó, akinek van egy
közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján megkötött vállalkozási szerzôdése. Amennyiben a vállalkozói követelés
mûszaki tartalmat, költségeket és határidôket érint, akkor
a vállalkozási szerzôdést az
EU-s pályázatoknál megszokott eljárási rend szerint – módosítani kell. Az eljárási rend
során a közbeszerzési, a támogathatósági és végül, de nem
utolsósorban a polgárjogi
szempontoknak is érvényesülni kell. Többek között ezen
folyamatok, illetve a változások kezelése jelenti a projektmenedzsment fô feladatát –
mondta. Ha ez nem történik
meg, könnyen kerülhet a megrendelô olyan helyzetbe, hogy
jogos a vállalkozó követelése, a polgári törvények szerint
meg is lehetne ítélni, ugyanakkor elôfordulhat, hogy valamely támogathatósági vagy
közbeszerzési szempontból
elszámolhatatlanná válik.
Ezért nagyon fontos, hogy
minden nem egyértelmû kérdés, elôzetesen egyeztetésre
kerüljön a támogatóval, hogy
lehetôség szerint ne fordulhasson elô a fenti helyzet.

Elégtelen képek
Amikor átvette a projektet, a
vitatott kérdések száma közel
nyolcvan volt, ezek közül kiemelkedô fontosságú közel
harminc – mondta el. Az elmúlt idôszakban a kiemelkedôen fontos kérdéseket koncepcionális egyeztetéseken
vitatták meg a támogatóval,
elôzetesen megismerve szakmai álláspontját. Az egyik
nagy probléma, mellyel szembesültek, hogy jelentôs eltérést mutat Nyíregyházán az ismert közmûtérkép és a valós
helyzet. Nemcsak helyi sajátosság ez, hanem országos
probléma, hogy nagyon rossz
a közmûtérképek valóságtartalma – jegyezte meg dr. Podlovics Roland. Nem mindig
ott vannak a közmûvek, ahol
fel vannak tüntetve. A projekt
tervezési szakaszában – érthetô módon – csak ez lehetett a
kiindulási pont, hiszen feltárásra nem volt lehetôség, így
csak a kivitelezés során szembesültek számos nehézséggel.
Több jellemzô eltéréssel is
találkoztak a szakemberek.
Egyik, hogy eltérô nyomvonalon helyezkedik el egy ismert közmû, de olyannal is
szembesültek, hogy az üzemeltetô tudta nélkül, magánvezetékek kereszteznek ismert közmûvezetékeket. Hasonló közmûprobléma volt a
Csaló köznél, melynek kiváltását meg kellett oldani. A
közmûtérkép problémái, pontatlanságai valamennyi közszolgáltató vezetékeit érintik,
hiszen ezek szorosan egymás
mellett haladnak a földben.
De miután a közmûproblémák
érintik az adott projektrész befejezésének idejét és költségeit
is, így ezeket egyeztetni kellett
a támogatóval. De hasonló
problémák merültek fel a
Simai út környékén is. Itt sem
volt pontos a közmûtérkép. A
szorosan elhelyezkedô közmû-

vek és a szükséges védôtávolságok betartásának kényszere
további megoldandó feladatokat jelentett.

esetben nagyobb mértékû talajcserét kell végezni – vázolta fel a vállalkozói követelések
egy másik jellemzô okát dr.
Podlovics Roland. Ahogy azt
korábban leírtuk, ilyen esetben
is meg kell vizsgálni a vállalkozói követeléseket, amennyiben jogos és támogatható, akkor az a szerzôdés tartalékkeretének terhére kifizethetô.
(A témát a következô lapszámunkban folytatjuk.)

Veszélyeztette
a projektet
A folytatásban dr. Podlovics
Roland egy olyan áthúzódó
problémáról adott tájékoztatást, mely az egész projekt
megvalósulását hátráltatta, ez
pedig az átemelôk esetében
jelentkezett. Az átemelôk fô
feladata a mélyen fekvô területeken összegyûjtött szennyvíz átemelése a gravitációs
vezetékekbe. Ezek üzemelése
elektromos áramot igényel, de
nem csak egy-, hanem kétoldalú (biztonsági) betáplálást
igényel, a folyamatos és biztonságos üzemeltetési körülmények biztosítása érdekében. A második betáplálás kivitelezése akadályokba ütközött, határidôben nem volt illeszthetô a projekthez. Az egyoldalú energiaellátás mindenhol biztosított volt, viszont a
rendszerekkel szemben elvárás
a kétoldalú táplálás, mely azt
biztosítja, hogy egy esetleges
áramkimaradás során szennyvízelöntés nem következhet
be. Az eredeti tervekben az
szerepelt, hogy a kétoldalú
betáplálást úgy oldják meg,
hogy az áramszolgáltató két
egymástól független „oldalról”
biztosítja majd az elektromos
áramot. A márciusi rendkívüli
idôjárással együtt járó áramkimaradás viszont azt is bizonyította, hogy jobb megoldás lenne helyi áramforrással, aggregátorokkal biztosítani az áramellátást hiba esetén. Ez újabb
tervmódosításokat tesz szükségessé, viszont a megvalósítás nem függ a szolgáltató ütemezésétôl, amelyre a második
oldalú betáplálás vonatkozásában jövô év közepére tettek
ígéretet. A támogató elôzetesen elfogadhatónak tartja az új

Dr. Podlovics Roland

javaslatot, egy biztonságosabb megoldás lesz megvalósítva, ami esetlegesen költséghatékonyabb és idôben jobban kezelhetô lesz – mondta
a projektmenedzser.

Nehezíti a munkát
Az utóbbi idôben tapasztalható szélsôséges idôjárás nem
csak a program módosítását
teszi szükségessé, de számos
nehézséget is jelent nap mint
nap. A város alacsonyabb részein évrôl évre probléma a
belvíz. Bár száraz idôvel köszöntött ránk a tavasz áprilisban, a talajvízszint soha nem
látott magasságokban van. A
szennyvízberuházás munkálatai többségében négy-öt méterrel zajlanak a földfelszín alatt.
A folyamatban lévô munkák –
sok helyen – csak úgy végezhetôk el, ha kétsoros vákuumszivattyúzással eltávolítja a vizet a kivitelezô és azt követôen tudja csak a tényleges munkát kezdeni. Már ez is többletköltséggel járhat, de sok helyen még ehhez társul az a
tény, hogy néhány földtípus,
különösen nedvesen, tömöríthetetlen. Bár az elsôdleges talajmechanikai szakvélemény
alapján számíthatott rá a vállalkozó, hogy nehezen tömöríthetô lesz a talaj, viszont arra
nem számíthattak, hogy sok
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Zeneszó hallatszik a Krúdy Vigadó teraszáról
Régi vágya teljesült a
nyíregyháziaknak, amikor
2003-ban átadták az
eklektikus stílusban épült
Krúdy Szálló örökébe lépett
Krúdy Vigadót, hiszen
hosszú évekig csúfította
Sóstót a leromlott épület.
Néhány évi mûködés és
többszöri tulajdonosváltás
után, 2010-tôl senki nem
hasznosította a létesítményt,
viszont néhány hete újra
zeneszó hallatszik hétvégenként a teraszról.
A vigadó tulajdonosa nem a
város, hanem a Carion Befektetési Alapkezelô Zrt., 2007
nyara óta. A társaság képviseletében Mándi Roland arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a
vigadó közel három éve nem
üzemel, ugyanis nincs bérlô,
aki vállalná az üzemeltetését.
Kevesen tudják, de a vigadóban egyetlen vendégszobát
sem alakítottak ki a felújítás-
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kor, így az szállodaként egyáltalán nem üzemeltethetô. A
hatalmas épületet jelenlegi
formájában, egyszerûen nem
lehet gazdaságosan fenntartani. Egyelôre nem látunk ebbôl a helyzetbôl kiutat –
mondta. Már azt is pozitívan
értékeljük, hogy jelentkezett
olyan vállalkozó, aki a vigadó teraszát kívánja élettel
megtölteni a nyár folyamán.

Tanúkihallgatásokkal
zajlik az ügyészségi
vizsgálat a vigadó ügyében
Tavaly októberben írtunk arról, hogy a Kormányzati
Ellenôrzési Hivatal által a Krúdy Vigadó értékesítése
kapcsán tett feljelentés alapján a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Fôügyészség különösen jelentôs vagyoni
hátrányt okozó hûtlen kezelés bûntette miatt rendelt
el nyomozást 2012. szeptember 20. napján.

Megtöltik élettel
A Krúdy Vigadó teraszának
üzemeltetését ezen a nyáron
a Kelet Pub Kft. végzi, de a
társaságnak hosszú távú elképzelése is van a vendéglátóhellyel kapcsolatban.
Szakács László a cég képviseletében elmondta: sajnos megtréfálta ôket az idôjárás és el kellett térniük a
tervezett napi nyitva tartástól, így jelenleg csak hétvégén várják a vendégeket.
Június közepétôl a tervek
szerint délelôtt 11 és éjfél

között tartanak majd nyitva.
Péntek és szombat esténként élôzene szórakoztatja a
hozzájuk érkezôket, de ha
igény van rá, a hét többi
napján is fognak zenét szolgáltatni a kikapcsolódni vágyóknak. Azt is megtudtuk,
hogy jelenleg büfé jellegû
italszolgáltatást tudnak biztosítani, de június közepétôl meleg ételeket is kínálnak az ide betérôknek. Hozzátette, hogy nem kell kuli-

náris remekmûvekre gondolni, de kész ételeket –
mint például a babgulyás
vagy a halászlé – fel tudnak
szolgálni a vendégeknek.
De lesznek frissen sültek és
lángos, lapcsánka, valamint
gyros is. Azt is elárulta, hogy
hosszú távon terveznek a
Krúdy Vigadó teraszával, ha
minden jól megy, akár fejlesztést is el tudnak képzelni a vendéglátás színvonalának növelése érdekében.

A nyomozás jelenlegi állásáról dr. Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fôügyészség sajtószóvivôje
tájékoztatta lapunkat: „A nyomozást a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendôr-fôkapitányság folytatja. Az ügyben
ez ideig a rendôrség iratokat szerzett be, illetve igazságügyi könyvszakértôi véleményt, valamint ingatlanszakértôi véleményt készíttetett. Ezen túlmenôen 11 tanút hallgatott ki ez ideig a nyomozó hatóság. Az ügyben gyanúsítotti
kihallgatás még nem történt. A nyomozás jelenlegi határideje: 2013. június 20. napja. Figyelemmel arra, hogy a
nyomozás még folyamatban van, így a beszerzett bizonyítékok ismertetése, azok tartalmának értékelése sértené a
nyomozás érdekeit, ezért bôvebb felvilágosítás jelenleg nem
adható az ügyben.”
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Kétszeres Helyi Érték Díjas az
Két Helyi Érték Díjat is
nyert a Nyíregyházi
Televízió. A vidéki televíziók versenyén négy kategóriából kettôben is díjnyertes lett az NYTV. A szakmai zsûri több mint 70
beküldött pályamunkát
értékelt. Magazin kategóriában Ferenczik Adrienne
riportmagazinja, a Mesél a
Híradó elnyerte a fôdíjat,
hírmûsor kategóriában
pedig az NYTV Híradója a
harmadik helyet szerezte
meg. Az ünnepélyes
díjátadót a Helyi Televíziók Országos Találkozóján,
Egerben tartották.
Több mint 70 alkotást küldtek be a vidéki televíziók a
helyi televíziók versenyére. A
pályázatot négy kategóriában,
a hírmûsorok, magazinmûsorok, dokumentumfilmek és
hírportálok kategóriájában írták ki. A közel száz helyi televíziót tömörítô Helyi Televíziók Országos Egyesülete
Egerben tartotta meg tavaszi
találkozóját, ahol a televíziósok a zsûri szakmai értékelé-

se után vettek részt az ünnepélyes díjkiosztó gálán. A
Nyíregyházi Televízió az idén
két kategóriában is Helyi Érték Díjat is nyert. A hírmûsorok kategóriájában az NYTV
Híradója a harmadik legjobb
vidéki híradó lett. A zsûri – értékelése szerint – a nézôközpontú megközelítésekért, a riporteri igényességért, a jószemû operatôri munkáért,
valamint a nézôi felvételek
formabontó felhasználásáért
ítélte a díjat a nyíregyházi Híradónak.
Rendkívül sok olyan eszköz
és téma volt a Nyíregyházi Televízió Híradójában, ami egy
helyben lakót érdekelhet –
mondta Bernáth György zsûritag –, ez a legfontosabb a helyi televíziókban, hogy az szerepeljen benne, ami helyben
fontos. Külön tudtam értékelni például én azt, hogy a televízió képes volt elmenni az
ország egy másik részébe is
akkor, amikor ott egy, a helyi
nézôket érdeklô téma szerepelt, tehát nem elégedett meg
azzal, hogy helyben leforgatta a jó és érdekes riportokat,

hanem elment akár Budapestre is.
A Helyi Érték Díjas Híradó
szerkesztôje, Ferenczik Adrienne elmondta: amellett,
hogy egy szerkesztô úgy értékeli, hogy tartalmas és érdekes hírmûsort sikerült létrehozni, és a nézôktôl is érkeznek elismerések, néha szük-

ség van arra is, hogy a szakmától is érkezzen pozitív
visszajelzés, ezért nagy öröm
a Helyi Érték Díj. Az elismerést az egész stáb sikerének
tartja. Az pedig, hogy ebben
az évben két Helyi Érték Díjat is sikerült a televíziós találkozóról elhozni, nem mindennapi siker.

A magazinok között Ferenczik Adrienne Mesél a Híradó
címû riportmagazinja kategóriájának legjobbjaként lett
Helyi Érték Díjas. A fôdíjas
alkotás alcíme: Oltalom a bántalmazottaknak. A riportmûsor a Magyar Vöröskereszt
Anya-Gyermek Segítôotthonában készült azokról a nôk-

rôl, akik a családon belüli erôszak elôl gyermekeikkel elmenekültek otthonról, és a
nyíregyházi intézményben találtak menedéket.
Egy ilyen témát nagyon nehéz
feldolgozni – mondta Horváth
János, a zsûri elnöke –, de itt
sikerült úgy megragadni,
hogy nem sajnálkozott az
ember azokon, akik a bántalmazásokat elszenvedték, hanem inkább drukkolt nekik, és
látott emberi erôfeszítést, ez
esetben a Vöröskereszt oldaláról, hogy ezeket az embereket ismét felemeljék abból a
mélységbôl, amelybe belezuhantak. És ehhez megtalálta a
film az eszközöket, a jó fényképezést, megtalálta azokat a
jó riporteri kérdéseket, és azt
a logikát, amely ezt az egészet
végigvitte, úgyhogy nagyon
tetszett mindnyájunknak.
A díjkiosztóval egybekötött
konferencián elhangzott: erôsödik a helyi televíziók szerepe a kisközösségek információval való ellátásában, a
tájékoztatásban.
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Hosszú hétvége a polgármesterrel
A cím az utazási irodák szóhasználatát sejteti, és pihenôs
három napra utal. Az alábbi, képes összeállítás azonban épp
ellenkezôleg: munkás idôszakot tükröz. Kíváncsiak voltunk
arra, hogy a polgármesteri teendôk részeként – az egyéb,
kevésbé látványos tennivalók mellett – mi minden fér bele
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Most valóban többször szerepelt az átlagosnál egy lapszámon belül a polgármester – ez is volt a cél. A városvezetô élete úgyis a nyilvánosság elôtt zajlik, ám mindig máshol.
Így most egyben volt látható egy találomra kiválasztott, valóban hosszú hétvége.

Események – érdekességek AKTUÁLIS
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„Integrációtól az inklúzióig” Turisztikai vendégek
Nyíregyháza adott otthont
annak a rendezvénysorozatnak, amelynek keretein
belül német, szlovák,
lengyel és magyar szakemberek cseréltek tapasztalatokat a fogyatékkal élôk
társadalomba való integrálásáról. A projekt
második állomásán
oktatási, nevelési és
szociális intézményekbe
látogattak el a résztvevôk,
hogy gyakorlati példákon
keresztül tapasztalják,
hogyan mûködik Nyíregyházán az integráció és az
inklúzió.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A konferencia része annak a
hároméves projektnek, amelynek során a testvérvárosok
közös programokon vesznek
részt annak érdekében, hogy
megismerjék az egymás intéz-

Négy ország öt városának képviselõi a konferencián

ményeiben zajló ellátó munkát. Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
alpolgármestere elmondta: –
Azt gondolom, nagyon hasznos az, hogy a szociális kérdésekkel, fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek kiszakadjanak a saját közegükbôl, kitekintsenek a világba és megismerjék azt,
hogy más ezt hogyan csinál-

ja. Ez a tapasztalatszerzésen
túl ismereteket is adhat át és
akár közös projekteket is generálhat.
A nyíregyházi programsorozat a projekt második állomása. 2012 ôszén Iserlohn adott
otthont a rendezvénynek, ott
a lakás és a lakhatás témakörében cserélhettek tapasztalatokat a szakemberek. A szabolcsi megyeszékhelyen az

oktatással kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésre fókuszáltak a résztvevôk.
A háromnapos rendezvényen
nem csupán elôadásokat hallhattak az érdeklôdôk, hanem
lehetôségük nyílt arra is, hogy
tapasztalataikat kötetlen beszélgetés formájában megosszák egymással.
Szilvásiné Bojda Márta, a
Szociális Gondozási Központ
igazgatója szerint: – A kiscsoportos foglalkozásokon kiderült, hogy óriási igény van
arra, hogy a szakemberek
egymás között egyeztessék
azt, hogy hogyan zajlik a fogyatékosok és az egészséges
emberek közötti együttlét az
oktatásban és az élet minden
területén.
A közös projekt folytatódik:
a következô állomás Lengyelországban lesz, ahol a foglalkozás és a munkába való bekapcsolódás lesz a téma.

A kerékpárosok nem biciklizhetnek a járdán!
A kerékpárosok tévesen
hiszik azt, hogy szabályosan közlekednek a
járdákon – ez a tapasztalatuk a rendôröknek.
A KRESZ egyértelmûen
megfogalmazza, hogy
tábla vagy útburkolati jel
teszi lehetôvé a biciklizést a járdákon.
A legbalesetveszélyesebb
helyzet, amikor a
kerékpárosok lendületesen áttekernek a gyalogosátkelôkön, pedig ott
csak tolhatnák a jármûvüket.
A statisztikák szerint a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek legalább
egyharmadánál kerékpáros
is érintett. Ezekben a hely-

zetekben is élen jár az a szituáció, amikor a biciklis leszállás nélkül átteker a gyalogátkelô helyeken, ahol
egyébként a jármûrôl leszállva, azt tolva mehetne csak át.
Egy másik konfliktus oka,
hogy a bringások nyugodt
lelkiismerettel közlekednek
minden járdán, pedig az a
gyalogosoké és alapvetôen
ott tilos kerékpározni. Ez alól
csak a 12 évnél fiatalabb gyerek kivétel. Lakott területen
pedig csak akkor lehet a járdán biciklizni, legfeljebb 10
kilométer/órás sebességgel,
ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. A
KRESZ jó okkal tiltja a járdán kerékpározást azért is,
mert a gyalogosok mozgása
kiszámíthatatlan, de a kapu-

Nyíregyházán rendezték a IX. Országos TDM Konferenciát. A találkozón kiemelt figyelmet kapott a
desztinációk piaci megjelenése és a márkaépítés.
Utóbbiról a helyi sikeres vállalkozások képviselôi is
tartanak elôadást. Nyíregyháza mellett a térség több
városa is bemutatkozik.
Mintegy kilencven TDM (Turisztikai Desztinációs Management) szervezet mûködik az országban, a szövetség 2011ben alakult. Ötven tagja van és három év alatt már a kilencedik konferenciájukat tartják. A turisztikai szakemberek
nyíregyházi ülésezése annak is köszönhetô, hogy a város
az elmúlt idôszakban jelentôs sikereket ért el ezen a területen is.
A konferencia elôtt dr. Kovács Ferenc polgármester azt
mondta, ki kell használni Nyíregyháza adottságait, mert a

Somossy Eszter, a TDM magyarországi szövetségének alelnöke

turizmus komoly bevételi forrást jelent Nyíregyházának. A
szezon végén kezdôdik a több mint kétmilliárd forintos,
sóstói pályázati beruházás, ami további fejlesztéseket, ezen
keresztül pedig elôrelépést jelent az idegenforgalomban.
A konferenciát pályázati forrásból finanszírozták, a Turisztikai Nonprofit Kft. az Észak-Alföldi Operatív Programban nyert pénzt a helyi turisztikai desztináció versenyképességének növelésére. A kétnapos ülésezésre az ország
minden pontjáról érkeztek szakemberek.
A kétnapos konferencián az állatpark, a fürdô és az egyik
Nyíregyházához közeli pálinkafôzde is bemutatkozott. A
térség több városából, például Nyírbátor és Máriapócs képviseletében is sikeres projektfejlesztésekrôl tartottak elôadást.

A munka becsülete
Egyre több helyen van kerékpárút, így ott már egyszerûbb a kérdés

aljakból kihajtó autósok sem
számítanak rájuk, így nagy a
balesetveszély.
Nyíregyháza önkormányzata
az elmúlt idôszakban több
tízkilométernyi kerékpárutat
épít és épített, megkapta a

Kerékpárosbarát Település
kitüntetô címet, és élen jár
a Bringázz a munkába! elnevezésû mozgalomban is,
tehát a gyalogosok és a biciklizôk békés egymás mellett élésére törekszik.

Fasortelepítés városszerte
Több tucat facsemetét ültettek a NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai. A Lobogó utcán 14 ezüst hársfát, a
Móra Ferenc Általános Iskola elôtti téren pedig két
virágos kôriscsemetét telepítettek.
A csemeték 8–10 év múlva
illatos virágú, dekoratív, árnyat adó fákká cseperednek. A Csemete lakóparkban 20 szilfát telepített a
társaság, a fasor célja, hogy
8
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az ipari és lakóövezetet elválassza egymástól. Az
ültetôgödrökben a talajt
komposztos termôföldre
cserélték.
A NYÍRVV az elkövetkezendô hetekben folytatja a
növények telepítését a
Móra Ferenc Általános Iskola elôtti téren, a Posta
közben a tujákat tiszafára
cserélik, és a belvárosban is
kihelyezik a dézsás növényeket.

Új közösségi szolgálatnak kell eleget tenniük 2013. január 1jétôl a középiskolásoknak. A nemzeti köznevelésrôl szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet elsô alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkezô tanulóknak kell elvégezniük. A sikeres lebonyolításhoz segítséget, támogatást nyújt az Emberi Erôforrás Minisztériuma is.
Tehát az idén 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már ez az
elôírás aktív tevékenységre ösztönzi. A nyíregyházi Eötvös
József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kilencedikesei nagy-nagy szorgalommal akarnak eleget tenni e közösségi
szolgálat által elôírtaknak. Butola Sándor, a Jósavárosi Polgárôrség vezetôje elmondta, hogy a gimnázium tanulóinak elsô
csoportja a napokban kezdte meg a közösségi szolgálat munkavégzését és a polgárôrök lehetôségeik függvényében mindenben segítik a tanulókat.
Hajzer Andrea
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Környezetvédelmi
Világnap
2013. június 5.
Hulladékáért ajándék jár!
AZ AKCIÓ HELYSZÍNEI:
Hulladékudvar – Kerék u. 1.
Hulladékudvar – Korányi F. u. 3.

Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

Romániában Az özvegy Karnyóné
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Társulata, Csokonai Vitéz Mihály remekmûvével turnézott május utolsó napjaiban, Romániában. Az elôadás meghívást kapott május 26án Szatmárnémetibe a Sorompók Nélkül elnevezésû fesztiválra. A romániai vendégszereplés további állomásai voltak:
Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely.

Az akció keretében az elkülönítetten gyûjtött
csomagolási, valamint elektronikai hulladékokért
ajándékot adunk.
Az akció a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
szervezésében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja
támogatásával valósul meg.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft.
Tel.: 42/594-508, E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Lengyel és ukrán turisztikai szakembereket láttak vendégül
a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.-nél, akikkel tárgyalásokat folytattak a külföldi vendégforgalom további élénkítése céljából.
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Eredményes évadot zárt a Móricz Zsigmond Színház Teltházas koncertek
A nehézségek ellenére
eredményes évadot tudhat
maga mögött a Móricz
Zsigmond Színház társulata, amit az is bizonyít,
hogy 493 elôadásukat
közel 100 ezer nézô tekintette meg.

Sikeres évadot zárt a Filharmónia Kelet-Magyarországi
koncertsorozata. Az évadzáró hangversenyen a Kodály
Filharmonikusok léptek fel, Somogyi-Tóth Dániel vezényletével.

te naponta küldenek. A társulat hírnevét is öregbíti, hogy
az elmúlt év végén Horváth
László Attila – akit idén Kaszás Attila-díjra is jelöltek – a
Katona József Színházban
Bezerédi Zoltán helyére ugor-

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

SZERZÔ: SZABOLCSI RICHÁRD

Mindezt Tasnádi Csaba igazgató mondta el a múlt hét végén megtartott évadzáró társulati ülésen. Ez az elsô évad,
amikor a teátrum egyedüli
fenntartója Nyíregyháza városa volt. A jelentôs átalakítás
nem bomlasztotta a társulatot,
a szakmai munka színvonala
a már megszokott magas szinten maradt. Az igazgató kiemelte, hogy a teljes évad viszonylatában a nagyszínpad,
a kamara és a Mûvész Stúdió
együttesen átlagban 105 százalékos kihasználtsággal mûködött. A magas elôadás- és
tekintélyes nézôszám mellett
örömteli hír, hogy az eladott
óvodásbérletek száma nôtt az
elmúlt évadhoz viszonyítva.
Ezt azért is fontosnak tartja,
mivel így lehetôségük van a
legifjabb generációt színházszeretô és -értô közösséggé
nevelni. A különféle támogatások segítségével a megyében több mint 4600 hátrányos
helyzetû fiatalhoz hozhatták
közelebb mûvészeink a teátrum világát. A tavalyi VIDOR
Fesztivál, az idei Táncfarsang
és a legutóbb a Móricz Zsigmond Színházban megrendezett, országos hírû Kaleidoszkóp VersFesztivál is sok nézôt vonzott. A színház honlapjának folyamatosan növekvô
látogatószáma nagyon sokat
jelent számukra, akárcsak az
a sok köszönôlevél, melyet a
város színházbarát lakói szin-

hatott be egy idôre, valamint
öröm számukra, hogy a nyári
fôvárosi Városmajori Színházi Szemle nyitóelôadása a társulat Black Comedy címû elôadása lesz.
Változatos mûsorterv
Megtudtuk, hogy a következô évad mûsorán szerepel
majd Tamási Áron Énekes
madár címû mûve, melyet a
Csík Zenekar zenéjével gazdagítva mutatnak be, Shakespeare Coriolanusa, Weöres
Sándor Csalóka Pétere, színpadra állítják Max Frischtôl a
Biedermann és a gyújtogatókat, továbbá Lengyel Menyhért Lenni vagy nem lenni
címû mûvét. A következô
színházi évad szinte borítékolhatóan legnagyobb sikere az
Anconai szerelmesek 2. címû
produkció lesz, amelynek
szövegkönyvét a Móricz
Zsigmond Színház kérésére

veti papírra a Vajda Katalin–
Fábri Péter szerzôpáros.
Színpadra állítják továbbá A
nyugati világ bajnokát John
Millington Synge-tôl, Lôrinczy Attila Balta a fejbe
címû drámáját, de látjuk majd
Tomku Kinga–Kardos Tünde–
Kazár Pál darabját, a Jonatán
visszavágott és – a Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulatával közösen
megvalósított – Segítsd a királyt! címû színmûvet is.
A város mindenkit
elismert
Nyíregyháza polgármestere,
dr. Kovács Ferenc megköszönte a színészek és a stáb egész
éves munkáját. Hangsúlyozta,
döntéseikkel a Móricz Zsigmond Színház javát kívánják
szolgálni, az intézmény közelgô nonprofit kft.-vé alakulása
is feszültségektôl mentesen
zajlik majd. Új feladatként

határozta meg a színház számára, hogy a jövôben lássák
majd el a belvárosi szabadtéri
színpad mûködtetését, mely a
szakmai munkájuk elismerésének jele, s a VIDOR Fesztivál
megrendezésére pedig az idén
is lehetôség lesz. Ezt követôen elmondta, fenntartóként
nem akarják csupán egyetlen
tag munkáját Nívó-díjjal jutalmazni, hanem elismerésük jeleként az egész társulat számára kétheti munkabért és
cafetériát biztosítanak. Reményét fejezte ki, hogy ezzel
2013 végén még élhetnek egyszer.

– A 2012/13-as évad valamennyi koncertjén megtelt a nézôtér, hiszen különleges elôadásokat hoztunk Nyíregyházára –
mondta Boronkay Ferencné, a Filharmónia megyei vezetôje.
– Az évadnyitó hangversenyen orosz estet adott a Miskolci
Szimfonikus Zenekar, Kovács László vezényletével. Az elôadáson fellépett Baráti Kristóf hegedûmûvész is. Novemberben egy különleges férfikórus, a Szent Efrém Férfikar Bizánci
Mozaikok címû, egyházi énekekbôl álló elôadását hallhatta a
közönség. Ez igazi különlegesség volt, hiszen ôk Nyíregyházán eddig még nem léptek fel. Decemberben Hauser Adrienne
látogatott Nyíregyházára, Chopin és Debussy mûveket adott
elô, hiszen 2012-ben ünnepeltük Debussy születésének 200.
évfordulóját. Idén, januárban egy születésnapos koncerttel nyitottunk, a Liszt Ferenc Kamarazenekar 50 éves jubileumi koncertjével kápráztatta el a nyíregyházi közönséget. Márciusban
felléptek a Szabolcsi Szimfonikusok, francia esttel kedveskedtek az érdeklôdôknek, Philippe de Chalendar vezényelt
az elôadáson. Az évadzáró hangversenyre május 21-én került
sor, a Kodály Filharmonikusok Somogyi-Tóth Dániel vezényletével Wagner és Beethoven darabokat adtak elô.

Móricz-gyûrû: Fridrik
Noémi
Az évad zárásaként – ahogyan
az elmúlt években – most is díjak átadására került sor. Az idei
Móricz-gyûrût – a kollégák
szavazatai alapján – Fridrik
Noémi, a Kelet Színésze díjat
Pregitzer Fruzsina, míg a mûszaki stáb tagjainak járó
Aranykalapács-díjat Balogh
Zoltán vehette át. A háttérmunkát végzô csapat Lipót-díja
Dankó István mûvészeti titkárhoz, az Aranyceruza-díj Agyagási Edithez került.

Gyermeknap a városligetben
Az elmúlt két évben növekedett a gyermekáldás Nyíregyházán, így van mit ünnepelni a gyermeknapon. Ezt mondta dr. Kovács Ferenc polgármester vasárnap a Bujtosi Városligetben. A városi gyermeknapon sztárok, kézmûves foglalkozások és különbözô játékok várták a kicsiket.

Nyíregyházi a közös verselés rekordja
Nyíregyházán megdöntötték az egyszerre, legtöbb
résztvevôvel történô közös
versmondás rekordját.
Április 11-én, a Költészet
Napján a Bujtosi Szabadidô
Csarnokban közel 2000 ember szavalta együtt Váci Mihály Én szôke városom címû
költeményét. Magyarországon ennyien, egyszerre, egy
helyen még nem mondtak
verset. A korábbi rekordot
Miskolcon állították fel, ott
760-an verseltek egyszerre.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: – Igazából nem
a rekord az érdekes, hanem,
ami mögötte van. Az az összefogás, az a közösség, ami
Nyíregyházát jellemzi. Ami
megnyilvánult szerdán a Kihívás Napján, vagy a Helló
Nyíregyházán, egészen a Föld
Órája fôvárosa, vagy a Magyar Dal Fôvárosa címig.
10
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Ezek mérôszámok, indikátorok. De igazán a tartalom a
fontos. Nagyon örülök, hogy
ez egy újabb megerôsítés, ami
természetesen inspiráció a városvezetésnek is.
A nyíregyházi sikert tanúsító
díszdiplomát Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke adta át a városházán, aki szerint: – Valóban
rendkívüli teljesítménynek
voltunk tanúi a Költészet Napján, hiszen a korábban fennálló magyar rekordot, amely

a tömeges, egyszerre történô
versmondás rekord kategóriája volt, Miskolc mellett, 760
fôvel állították fel jó néhány
évvel korábban. Ezt nemcsak
megduplázták, hanem meszsze-messze túlszárnyalták,
néhány fô híján 2000-en voltak azok, akik egyszerre
mondtak verset Nyíregyházán.
A közös versmondást a Váci
Mihály Kulturális Központ és
a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár szervezte. A

cél nem csupán a magyarországi rekord megdöntése volt,
hanem az is, hogy felhívják a
résztvevôk figyelmét az irodalom fontosságára.
Cservenák László, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója kifejtette: – Mind a két
intézmény megtett mindent,
hogy meglegyen ez a Guinness-rekord közeli állapot.
Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy sikerült ezt a gyönyörû diplomát, oklevelet átvenni.

Szandi mozgatta meg a kicsiket és nagyokat vasárnap délelôtt
a gyermeknapon. A háromgyermekes anyukáról kiderült, kora
reggel ébredt és már akkor ajándékokkal köszöntötte csemetéit. Aztán útnak indult, például Nyíregyházára. A Váci Mihály Kulturális Központ által szervezett gyermeknapon nem
csak sztárok, de kézmûves foglalkozások és játékok is várták
a legkisebbeket. A rendezvényre ellátogatott dr. Kovács Ferenc is. Nyíregyháza polgármestere a gyermeknapon azt mondta, Nyíregyházán a következô években is biztosan lesz gyermeknap. A Bujtosi Városligetben színpadra lépett Antal Timi
is. Az X-Faktor sztárjáról kiderült, zenekart alapított és a szerelemben is rámosolygott a szerencse.
A gyermeknapon számos nyíregyházi és környékbeli tánccsoport is bemutatkozott a nagyközönség elôtt.
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Események – programok – érdekességek AKTUÁLIS

A pedagógusokat ünnepeljük
Június elsô vasárnapja
pedagógusnap. Ilyenkor
emlékezünk meg azokról,
akik hivatásszerûen
foglalkoznak a jövô
generációjával. Nyíregyházán, szerdán tartották a
városi és tankerületi
pedagógusnapi ünnepséget, amelyet idén elôször
közösen szervezett Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete.
Verssel és zeneszóval köszöntötték a megye és a város pedagógusait a Vikár Sándor Zeneiskolában. A hála és a megbecsülés virágai után átadták
a díjakat azoknak a pedagógusoknak, akik lelkiismeretesen,
több éve részt vesznek az oktató-nevelô munkában. „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa”
Margócsy Emil-díjban részesült: Dombai Katalin, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatóhe-

lyettese, aki 1979-tôl dolgozik
az intézményben fizika-kémiaszámítástechnika szakos tanárként. A kitüntetés büszke tulajdonosa lett még: Verebélyiné
Tóth Marianna, a Szôlôskerti
Diákotthon vezetôje, illetve
Zsigó Zsolt, a Bánki Donát
Szakközépiskola pedagógusa.
Az ünnepségen az „Oktató-nevelô Munkáért” Vietórisz József-díjban részesült: Bakosi
Béláné, Bandik Liliána, Bodnár Lászlóné, Csók Csabáné,
Darainé Pethô Ildikó, Farkas
Tiborné, Haraszti Béláné, Hegedûs Kálmánné, Keczkó

Mihályné, Nagyné Takács Klára, Nádorvári Béla, Rózsa
György, Szabó Judit, Torda István Tamásné Nagy Ildikó és dr.
Valkovics Ferencné. Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesült továbbá Lengyel Jánosné,
a Gárdonyi Géza Tagintézmény nyugdíjba vonuló pedagógusa.
Az ünnepségen dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza MJV
polgármestere elmondta: – A
város szeretne a szülôk és a
pedagógusok mellett egy biztos pont lenni a gyerekek
életében. A városvezetés arra
épít, ami Nyíregyháza szellemi erôforrása. Ez pedig ott
kezdôdik, hogy az óvoda, az
általános iskola és az érettségiig hogyan készülnek fel a
gyerekek lelkileg és érzelmileg, és nem csak tudásukban.
Ez pedig a pedagógusok nagy
munkája, amit meg kell köszönni. Az itt végzett gyerekek, ha felnôttként itt maradnak Nyíregyházán, vagy
visszajönnek ide, és itt vállal-

nak munkát, az jó a városnak.
A munkahelyteremtés sikeressége a pedagógusok sikere is
egyben, amit az is bizonyít,
hogy Nyíregyházán számít a
humán erôforrásra a Lego és a
Raiffeisen Bank is.
Kôhegyi Edit, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Nyíregyházi Tankerületének
igazgatója szerint: – Nagy öröm
az, hogy az idei pedagógusnapot közösen ünnepelhetjük. Ez
is az összetartozást fejezi ki, illetve azt, hogy méltóképpen
elismerjük a pedagógusok oktató-nevelô munkáját.

Vendégkönyv szállásadóknak
2013. június 1-jétôl – a
nyíregyházi közgyûlés
döntése alapján – egységes
vendég- és idegenforgalmi
nyilvántartást kell vezetniük a nyíregyházi szállásadóknak.
A döntésnek köszönhetôen
pontosabb statisztikai nyilvántartás áll majd mind a szállásadók, mind az önkormányzat rendelkezésére. A vendégéjszakák egységes regisztrálása megteremti annak a feltételét, hogy a város megnövekedett idegenforgalma az
idegenforgalmiadó-bevallások
tartalmából is mérhetô legyen,
és a Nyíregyházán vendégéjszakát töltô turisták az idegenforgalmi adót minden esetben
megfizessék. Ez azért is fontos, mert a központi költségvetés 1,5 forinttal járul hozzá
minden, az idegenforgalmi
adóból befolyó forinthoz.
Az egységes vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást az
önkormányzat ingyenesen
bocsátja a szállásadók rendelkezésére, amelyet legkésôbb

2013. június 30. napjáig kötelesek átvenni a Nyíregyházi Turisztikai Információs
Központ Irodájában (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Ezzel egyidejûleg a régi vendégkönyveket záradékolás céljából be kell mutatni.
A kezdô szálláshely-szolgáltatóknak a tevékenység megkezdését megelôzôen kell beszerezni a nyilvántartást.
Amennyiben a szálláshelyszolgáltató elektronikus módon kívánja nyilvántartását
vezetni, a szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadásával egyidejûleg
errôl nyilatkoznia kell.
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya felhívja a szállásadók
figyelmét a nyilvántartás pontos vezetésére. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az
idegenforgalmiadó-bevallás
nyomtatvány adataiban változás következett be, ezért kérnek minden érintettet az új
nyomtatvány használatára,
mely az önkormányzat honlapján (www.nyirhalo.hu) érhetô el.

Elkezdôdtek a közösségi szolgálatok
Ötvenórás közösségi
szolgálaton kell részt
venniük a középiskolásoknak az idei évtôl. Nyíregyházán több iskola kötött
együttmûködési megállapodást a katasztrófavédelemmel.
A diákok olyan elméleti és
gyakorlati képzésen vehetnek
részt, ahol bemutatják nekik,
milyen munkát végeznek a
tûzoltók, és hogyan lehetnek
segítségükre a szakemberek-

nek különbözô katasztrófahelyzetekben. Az ÉVISZ diákjai elméleti és gyakorlati képzést kaptak a katasztrófavédelemnél, sôt szimulált bevetéseken is kipróbálhatták magukat.
A diákok azt mondják, hasznos, használható tudást szereztek a közösségi szolgálaton.
Konrád Elvira, az intézmény
igazgatónôje hozzáfûzte, mivel az idei tanévtôl kötelezô a
közösségi szolgálat, olyan
szervezeteket kerestek, amelyeknél hasznos tudást kap-

hatnak a diákok, így jutottak
el a helyi katasztrófavédelemhez. A középiskola vezetése
azt mondja, diákjaiknak profilba vág mindaz, amit a tûzoltók például egy árvíz esetén
végeznek.
Kozák Attila tûzoltó alezredes,
a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója hozzáfûzte, továbbra is várják a diákokat, mivel olyan tudást
szereznek a közösségi szolgálaton, amelyre nagy szükségük lehet az életben.

Kire ütött ez a gyerek?
Kedves
A Gyermekkönyvhónap
Iskola (felkészítô tanár:
keretében, „Kire ütött ez a Szamosné Kulcsár Edit); Tóth
Olvasóink! gyerek?” címmel tartottak Fruzsina Petra, 4. o., Bethlen
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
központi könyvtár 2013.
június 3. és augusztus 31.
közötti idôtartamban a következô nyitvatartási rend
szerint várja olvasóit:
Hétfô:
13.00–17.00
Kedd:
09.00–17.00
Szerda: 09.00–17.00
Csütörtök: 09.00–17.00
Péntek: 09.00–17.00
Szombat: 09.00–13.00
Vasárnap: Zárva
A Vécsey utcai és a Fazekas János téri fiókkönyvtáraink a megszokott nyitvatartási rendjük szerint üzemelnek:
Hétfô: 13.00–17.30
Kedd–péntek: 10.00–17.30
Szombat-vasárnap: Zárva
Ebédidô: 12.30–13.00

városi hangos olvasási
versenyt.
Az idei évben Janikovszky
Éva halálának 10. évfordulójára emlékezve hirdették meg
a megmérettetést. A város 8
iskolájából, több mint félszáz
4-5. osztályos tanuló mérte
össze a tudását. A tanulóknak
Janikovszky Éva „Kire ütött
ez a gyerek?” c. meséjébôl
kellett felolvasniuk egy részletet.
A díjazottak: I. Lakatos Erik,
5. o., Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézmény (felkészítô tanár: Brecskáné L. Nagy Éva);
II. Láng István Ádám, 4. o.,
Kodály Zoltán Általános Iskola (felkészítô tanár: Szamosné
Kulcsár Edit); III. Király Evelin, 5. o., Kodály Zoltán Általános Iskola (felkészítô tanár: Bur Ildikó).
Különdíjak: Katona Zsófi, 4.
o., Kodály Zoltán Általános

Gábor Gimnázium, Általános
és Szakképzô Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény (felkészítô tanár:
Kunsági Zsuzsa).
Minden versenyzô emléklapban részesült. A díjazott tanulók oklevelet és értékes
könyvajándékot kaptak.

2013. május 31.
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A holokauszt áldozataira emlékeztek Hôsök napja
A holokauszt nyíregyházi
áldozataira emlékeztek
vasárnap. A helyi zsidó
hitközség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége, és az Eötvös
Károly Magyar-Izraeli
Baráti Kör a Holokausztemlékmûnél tartott
koszorúzást, melyre a
túlélôk és a leszármazottak
mellett politikai szervezetek, közéleti személyiségek
is eljöttek. Az önkormányzat részérôl dr. Kovács
Ferenc mondott beszédet.
Miután megkoszorúzták az
emlékmûvet, a résztvevôk
gyalog vonultak a Kótaji
úti zsidó temetôbe, ahol
zsidó szertartás szerint
tartottak istentiszteletet.
Kadisht, azaz imát mondott
Leitner Dezsô, a holokauszt
nyíregyházi túlélôje a második világháborúban elhurcolt
és meggyilkolt zsidókért. A
férfit 1944-ben több ezer társával együtt elôször a város
közepén felállított gettóba
zárták, majd a megyeszékhely
közelében létrehozott gyûjtô-

12
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A helyi zsidó hitközség vezetôje, Sárosi György a megemlékezésen azt mondta, a II. világháború annyira borzalmas
volt, hogy igazából nem országok és hatalmak nyerték
meg, hanem azok, akik életben maradtak a végére.
Magyarországról összesen 437
ezer zsidót hurcoltak haláltáborokba 1944-ben, többségük

táborba vitték. Innen néhány
hét múlva családtagjaival
együtt Auschwitzba hurcolták. A halál-munkatáborban
több ezer nyíregyházi és szabolcsi zsidó pusztult el a szeme elôtt. Édesanyját és édesapját, valamint lánytestvéreit
is itt látta utoljára. Több haláltábort is megjárva került
vissza Nyíregyházára, ahol
világossá vált számára, csupán egy fiútestvére élte túl a
borzalmakat. Mivel külföldön
él, évek óta tervezte, hogy
imát mond az elhunytakért.
Politikai szervezetek, közéleti személyiségek és magán-

emberek helyezték el az emlékezés virágait az egykori
nyíregyházi gettó helyén felállított Holokauszt-emlékmûnél. Dr. Kovács Ferenc beszédében felelevenítette a 69 éve
történt eseményeket.

soha nem térhetett vissza. A
megemlékezésen a túlélôk és a
leszármazottak arra is felhívták
a figyelmet, hogy mindent meg
kell annak érdekében tenni,
hogy a borzalmak ne ismétlôdhessenek meg.

Magyar hôsökre emlékeztek Nyíregyházán szintén vasárnap. A
Hôsök temetôjében zászlókkal és emlékbeszédekkel tisztelegtek
a soknemzetiségû, többek között magyar, orosz, német és lengyel elsô világháborús katonák elôtt. A program a Hôsök terén
folytatódott, az I. világháborús emlékmûnél bárki elhelyezhette
koszorúit. Ezt követôen a megyeháza elôtt Emléktáblát avattak a
II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred hôseinek emlékére,
akiknek többsége a Don-kanyarban vesztette életét. A közel 4500
hôsbôl mindössze alig több mint 700-an tértek haza. Tisztelegtek
Oroson is, ahol az Orosért Közéleti Egyesület által szervezett ünnepségen emlékeztek a hôsökre.
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HIRDETÉS

Szent Flórián szobor Szegedrôl Nyíregyházára 1905-ben
A nyíregyházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület (ÖTE) 1905.
június 30-ai választmányi ülésén jelentette be dr. Konthy
Gyula parancsnok, hogy a
Magyar Országos Tûzoltó
Szövetség a soron következô
kongresszusát és versenyét
Szegeden tartja augusztus 10.
és 15. között, egybekötve a
szegedi ÖTE zászlószentelési ünnepségével. A XVI.
kongresszuson való részvételre a választmány 1000 koronát szavazott meg. A versenyeken 11 testület csapata indult, közöttük a nyíregyháziak is, akik egész júliusban
Antal János alparancsnok irányításával állandóan gyakorlatoztak és elindulásuk elôtt
bemutatták tudásukat is a város közönségének.
Tûzoltóünnep
A 35 fôs versenycsapat dr.
Konthy Gyula parancsnok,
Antal János alparancsnok vezetése alatt indult el, s csatlakozott hozzájuk Bogár Lajos
alelnök, Orsovszky Gyula
szertárnok és Oltványi Ödön
városi tanácsnok. A négynapos rendezvény augusztus 12én, szombaton kezdôdött. E
napon érkeztek meg a kongresszus és a versenyek résztvevôi, akik számára este a szegediek ismerkedési estet

rendeztek a Próféta vendéglôben. Másnap reggel a tûzoltózenekarok zenés ébresztôvel köszöntötték a nagy napot,

a szegedi ÖTE zászlószentelési ünnepségét, melyet délelôtt a Szent Demeter templomban tartottak. Délután
díszközgyûlésen emlékeztek
meg a szegedi testület 25 éves
fennállásáról.
Nyíregyházi siker
Hétfôn, augusztus 14-én reggel kezdôdtek a versenyek a
tûzoltólaktanyával szembeni
régi csapatkórház udvarán. A
zsûri elnöke, gr. Széchenyi
Viktor a Magyar Országos
Tûzoltó Szövetség elnöke
volt. A megmérettetésre a következô városok egyesületei

neveztek be: Székesfehérvár,
Detta, Zenta, Battonya, Nagylak, Futak, Nyíregyháza,
Szôreg, Törökszentmiklós,
Eger, Törökkanizsa. Azon a
napon a négykerekû billenô
fecskendô szerelésében az I.
díjat, Szeged városa által felajánlott ezüstözött Szent Flórián szobrot a nyíregyháziak
nyerték el. A majdnem 10 kilogramm súlyú bronzszobor
római katonai egyenruhában
ábrázolja a tûzoltók védôszentjét, lábán saruval, bal
kezében zászlóval, a jobb kezében tartott edénybôl pedig
vizet önt a lábánál álló égô
épületre. Szent Flórián köpenye szintén dúsan ezüstözött
vörösréz lemezbôl domborított. A szobor talpán lévô
ezüstözött vörösréz lemezre
az alábbiakat vésték: Szeged
város díja a szegedi országos
tûzoltói versenyeken, 1905.
VIII. 14.
A versenyek szünetében a
szegedi városháza nagytermében szakelôadások hangzottak el a különféle tüzekrôl,
újfajta tûzoltó készülékekrôl,
tûzjelzôkrôl.
A keddi zárónap fô programja az országos tûzoltó szövetség nagygyûlése volt. Itt jelentették be József fôherceg
halálát, s azt is, hogy helyét

fia, ifj. József fôherceg tölti
be. Ekkor kezdeményezték a
József fôherceg alapítványt,
melynek kamatait olyan szegénysorú tûzoltók családjai
kapják, akik nem tagjai a segélyezôpénztárnak. Az est
fénypontja pedig az újszegedi
Erzsébet ligetben megtartott
népünnepély és tûzijáték volt.
A nyíregyháziak azonban
nem csak a Szent Flórián
szobrot hozták el Szegedrôl.
A kongresszuson megtartott
értékelésen derült ki, hogy „az

összes versenyekben elért legsikeresebb eredmény, szabályszerû munkásság és kiváló ügyességért az országos
tûzoltó szövetség nagydíját,
egy kürt alakú értékes ezüst
kelyhet” is a Nyíregyházi
ÖTE csapata nyerte el.
A 800-as finomságú ezüstbôl
öntött, díszítetlen serleg felsô
pereme alá vésett feliraton ez
olvasható: A magyar országos
tûzoltó-szövetség díja a szegedi országos tûzoltói versenyeken, 1905. VIII. 14.

Élvonalban
E fényes eredményekkel a
Nyíregyházi ÖTE egy csapásra az ország legelsô tûzoltó
egyletei közé emelkedett. A
gyôztes csapatot hazatérte
után a város megvendégelte,
a díjakat pedig a Kubassy-ékszerüzlet kirakatában tették
egy idôre közszemlére.
Dr. Bene János
múzeumigazgató

Téravató Szent Flórián napján
Lapunk megjelenésével egy idôben zajlik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendvédelmi szerveinek részvételével, a hagyományos Rendvédelmi Napi rendezvénysorozat Nyíregyházán, melynek keretében ünnepélyesen átadják a városlakóknak az új
Szent Flórián teret és felavatják a névadó szobrot.
A szervezôk – 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-SzatmárBereg Megyei Adóigazgatósága – várnak minden érdeklôdôt 2013. május 31-én a Kossuth
térre a „Ne légy áldozat” jelmondattal megrendezett közös Rendvédelmi Napi Ünnepségükre.
A délelôttöt térzenével a Katasztrófavédelmi Zenekar és a Jonatán Majorett Csoport nyitja,
valamint fellép a 4 For Dance. A rendvédelmi szervek idén külön-külön tartanak bemutatókat, így lesz kommandós bemutató, diszkóbaleset-szimuláció, a kicsik nyitott gépjármûvel
kocsikázhatnak, de beszállhatnak emelôkosárba is. A bemutatókat követôen 11 óra körül a
rendvédelmi szervek a Kossuth térrôl a Kossuth utcán keresztül átvonulnak a mai Apáczai
térre, mely ezt követôen a Szent Flórián tér nevet viseli majd. A teret ünnepélyesen átadják
a városlakóknak és felavatják a névadó szobrát is.

Cseréli a melegvíz-mérôket
a Nyírtávhô Kft.
2013. június közepétôl közel 8000 darab, lakásokba beépített ISTA típusú használati melegvíz-mérô cseréjét kezdi meg a Nyírtávhô Kft.
A mérôcsere ütemezetten, év végéig tart, melyrôl az érintett fogyasztókat idôben
tájékoztatjuk. Kérjük, hogy a megjelölt idôpontban tegyék lehetôvé a lakásba való
bejutást a mérôcsere lebonyolítása érdekében. Amennyiben a jelzett idôpont nem
felel meg, úgy az értesítôn szereplô telefonszámon jelezzék ezt kollégáinknak egy új
idôpont egyeztetése végett.

A mérôk a Nyírtávhô Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérôk helyett új, rádiómodullal rendelkezô mérôket építünk be. A
mérôk adatai a helyszínen közvetlen a mérôrôl, illetve épületen kívülrôl egy rádióvevôvel rendelkezô adatgyûjtô segítségével olvashatók ki.
Ennek elônye, hogy a számlázáshoz szükséges adatok leolvasásáért nem kell a lakókat zavarni.
A mérô az elfogyasztott meleg víz mennyiségén kívül jelzi az esetleges szivárgást,
amirôl tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat, tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve
megjeleníti a mérôvel történô bármilyen manipulációs beavatkozást. A hibajelentések így minden esetben dokumentálva lesznek.
Társaságunk mindezekkel biztosítja a korrekt, akár gyakoribb elszámolás lehetôségét is.
A mérôcserét végzô munkatársaink minden esetben megbízólevéllel,
kitûzôvel rendelkeznek.
Együttmûködésüket és megértésüket kérjük!
Tisztelettel:
NYÍRTÁVHÔ KFT.
2013. május 31.
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SPORT

Aranyat érô bronzérem!
Az elôzményekrôl: Bevallom,
sokat hezitáltam, amikor kértek a kállósemjéni sportvezetôk, segítsük ki ôket játékosokkal, és vállaljam el a csapat edzôi feladatát, mert az eligazolások miatt a megszûnés
határára került NB II-es nôi
kézilabdacsapatuk. Mégis elvállaltam, mert egyrészt sajnáltam volna, hogy ismét
csökken a szabolcsi NB-s nôi
csapatok száma, másrészt új
kihívást jelentett, hogy a Kölcseyvel ebben az osztályban
eltöltött 19 év tapasztalatával,
négy év szünet után mire leszünk képesek. Huszonkét átigazolt kölcseys játékossal kiegészítve, megerôsödve nekivágtunk, és végleg megerôsíthetem, nem bántam meg, jó
döntést hoztam-hoztunk, minden tekintetben eredményes
évet zártunk!
A bajnokságról: Minden várakozást felülmúlóan jól szerepeltünk a bajnoki küzdelmekben. Annak ellenére, hogy teljesen új csapatot kellett építeni, az elsô perctôl sikerek kísérték szereplésünket. Pedig a
csapatépítés sok buktatót is
rejt, fôleg nôi csapatok tekintetében. Már a jól sikerült nyári
edzôtábor alatt lehetett érezni,
sokra hivatott ez a társaság.
Szerettem volna a gyors, modern mai kézilabdát játszatni

csapatommal, amire igen fogékonyak voltak a lányok. A
szakmai teendôkön túl a nagybetûs CSAPAT építése volt az
elsôszámú célkitûzés. Nagy
öröm, hogy mindkét feladatot
sikerült megvalósítani. A húsz
bajnoki mérkôzésen szerzett
15 gyôzelem mellett mindössze 1 döntetlen és 4 vereség
szerepelt a nevünk mellett, úgy
vélem, erre büszkék lehetünk!
Mi kaptuk a második legkevesebb gólt és mi lôttük a harmadik legtöbbet. Végeredményben a tervezett középmezôny helyett sikerült végig az
élmezônyben tanyázni és a
megszerzett bronzéremmel
legszebb álmunk vált valóra.
A teljesítményekrôl: Nem szí-

Sportprogram
06. 01., szombat: 9.00 Kossuth tér, Streetball fesztivál

vesen emelnék ki senkit név
szerint, ezt a belsô értékeléseknél megteszem. A CSAPAT a fontos, így, csupa nagybetûvel! A sok kiváló egyéni
teljesítmény mellett a jó játékhoz mindenkinek sikerült
hozzátenni, a szerkezet jó
mûködéséhez minden alkatrésznek jól kell mûködni, nálunk ezt sikerült elérni! Itt szeretném minden játékosomnak
és a szakosztályvezetésnek
megköszönni a nagyszerû
munkáját! Az elismerés hangján kell szólni Nyíregyháza
város és Kállósemjén önkormányzatának részünkre nyújtott segítségéért!
A folytatásról: A levezetô
edzések után lesz még egy

nálunk már hagyományos
szakosztályi záró kirándulás,
közös fôzéssel, illetve a nagyszerûen csillogó bronzérem
átadása is hátravan még. A
jövô még most formálódik. A
szép idény után a folytatás
szinte kötelezô. Hogy milyen
névvel indulunk, lesz-e folytatása a Kállósemjénnel elkezdett közös munkának, vagy
önállóan folytatja a Kölcsey
DSE, még megválaszolásra
vár. Egy biztos: kell egy csapat, és lesz is reményeim szerint egy ütôképes csapat!
Most ezen munkálkodunk.
Hadobás István,
a Kölcsey DSE vezetôedzôje

Különdíjas (is)
lett Nyíregyháza
Reggel kezdôdött, és egészen 21 óráig tartott május 22-én
a Kihívás Napja. Nyíregyháza a VII. kategóriában indult,
és a nagyvárosok közötti rangsorban 115 675 regisztrációval (amely a korábbiak duplája) a harmadik helyen végzett
Budapest IV. kerülete és Székesfehérvár mögött. A mostoha idôjárás ellenére negyvenezer nyíregyházi közös sportolásáról, összefogásáról szólt a nap.A kiírás szerint az elsô
három helyezett között sorsoltak, és Nyíregyházának kedvezett a szerencse, így a szabolcsi megyeszékhely kapta a
kétszázezer forintos vásárlási utalványt. Országszerte több
mint 57 millió percet sportoltak a különbözô településeken. A Városi Stadionban egész nap várták a teniszcsarnokban a mozogni vágyókat különbözô sportágakkal, de
lehetett tekézni és bokszolni is. A rossz idô ellenére nagyon sokan mozogtak. A Kihívás Napjához 30 óvoda, 24
iskola, a Nyíregyházi Fôiskola, a Nyírsuli 6 szakága, a
Monbebé ezer ovifocistája, nyugdíjasklubok és cégek csatlakoztak.

Három pályázó
két helyre
Még egy forduló vár a csapatokra az NB II-ben, és bár
tisztult a kép, még mindig sok a kérdôjel. A legutóbbi
Szeged–Balmazújváros döntetlennel ugyanis a Szeged már
biztosan osztályozót játszik, és a Balmazújváros sem dôlhet hátra.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00: Lelátó, benne: Putnok–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkôzés közvetítése

Ezrek kerekeztek együtt Nyíregyházán
A változékony idô sem tántorította el a Michelin Bringafesztivál résztvevôit, csaknem háromezren indultak el a szombati kerékpáros eseményen. A
sort a legkisebbek kezdték a

Junior Bike futamaival. A nagyobbak számára két versenytávot tûztek ki a szervezôk. A
bátrabbak a bringarally keretében Tokajig kerekezhettek ki és
vissza. A közel hetven kilométeres távot alig több mint egy
óra alatt teljesítette a gyôztes.
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A legnagyobb érdeklôdés a Vidám kerekezést kísérte. Kétezren bicikliztek a Sóstóig tartó
több mint 10 kilométeres szakaszon. – Harmadik alkalommal szerveztük meg a Miche-

lin Bringafesztivált Nyíregyházán. A Michelin eltökélt a biztonságos közlekedés mellett, a
mai rendezvényen is felhívtuk
a gyerekek és a felnôttek figyelmét a biztonságra. Örülünk,
hogy ismét ilyen szép létszámban vettek részt a város lakói,

így jövôre is szeretnénk megrendezni az eseményt –
mondta Nehéz Katalin, a Michelin kommunikációs igazgatója. – Örülünk, hogy egy
ilyen cég, mint a Michelin,
fontos szerepet vállal Nyíregyháza közösségi életében.
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a bringafesztivált,
és a város lakóit is megmozgatja. A magunk részérôl mi
kerékpárutak építésével próbáljuk segíteni azok életét,

akik kerékpárral közlekednek,
és szerencsére egyre többen
vannak – mondta dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A város vezetôje
maga is teljesítette a Vidám kerekezés távját, a Michelin vezetôivel együtt. A nap során
számos kiegészítô program is
szórakoztatta a Kossuth térre
látogatókat, így voltak közlekedésbiztonsági szimulátorok,
vetélkedôk és koncertek is.

A profikra hetven kilométeres táv várt

Az újvárosiaknak ugyanis a negyedik helyen 47 pontjuk
van, azaz még ôk is kicsúszhatnak az elsô ötbôl. A záró
fordulóban a hazai pályán már többször meglepetést okozó Újpest B lesz az ellenfelük. Az ötödik helyen jelenleg a Szpari áll 46 ponttal, és ha Putnokon nyer, biztosan
az elsô ötben végez, így Lucsánszky Tamás is azt kérte a
játékosoktól, csak magukkal foglalkozzanak. A Putnok
a hétvégi szolnoki vereségnek köszönhetôen már biztosan kiesett, ráadásul vasárnap Zabost és Kovácsot is kiállították, így ôk nem szerepelhetnek a Nyíregyháza ellen.
A Szolnok 3–0-ra nyert a Putnok ellen, bár az eredmény
még nem hivatalos, mivel a világítás miatt a 88. percben
félbeszakadt a találkozó. Ettôl függetlenül a három pontot elkönyvelhetjük a szolnokiaknak, akik a záró fordulóban Ceglédre látogatnak. Egy biztos, izgalmas lesz az
utolsó forduló. A Nyíregyháza Putnok elleni mérkôzését a Nyíregyházi TV is közvetíti vasárnap este 18 órától.
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Események – érdekességek

ni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.).

Programok
VII. Világvándor Találkozó
május 31–június 2. között a
Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium rendezésében (fotókiállítás-megnyitó, vetélkedôk, vitafórum stb.). A programokról bôvebben: http://
www.zrinyinyh.hu/06_hirek/
2012_tanev/vilagvandor/
reszletes_program.pdf
A Burattinó Bábszínház elôadása: június 1-jén 16.00 óra:

Kukta kutya ôrségben; 2-án
10.00 óra: Aranyos tarajos.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.
Az Életmód és Reiki klubban:
Miért választottam a reikit,
hogyan élem meg és hogyan
tudok segíteni másokon? Elôadó: Szondy György. Idôpont:
június 4-én 17.00 óra. Helye:
Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület (Debrece-

Zongora tanszaki hangverseny június 5-én 15.00 órától
a nyíregyházi Mûvészeti Középiskola Hangversenytermében.
IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap. Helye: Megyeháza, díszterem (Nyíregyháza, Hôsök tere 5. I. em.). Idôpont: június 6-án 10.00 órától.
Magyar Rotary Clubok Szövetségének Közgyûlése és
Konferenciája június 7–9-éig
a Polgármester Hivatal dísz-

Ifjú tehetségek hangversenye
A múlt évben másodszor megrendezett nagy sikerû koncert folytatása az Ifjú tehetségek hangversenye a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral, melyet 2013. június 1-jén 18
órától tartanak a Kodály Zoltán Általános Iskolában (Nyíregyháza,
Vay Ádám krt. 18.).
Az ötletgazdák, vagyis a zenekar és

TÁBORAJÁNLÓ

a Vikár Sándor Zeneiskola AMI ezzel a hangversennyel akarják kifejezni, láttatni, hallatni azt a fontos törekvésüket, mely a zenei tehetséggondozásról, a tehetségek felismerésérôl és támogatásáról szól. A közös
kezdeményezés apropója a megye és
Nyíregyháza város fiatal zenészeinek
patronálása, valamint bemutatása.

PROGRAMOK

termében (Nyíregyháza, Hôsök tere 5.).
A Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete várja az érdeklôdôket jótékonysági hangversenyükre június 9-én 19.00 órától.
Helye: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus
Társszékesegyház. Közremûködik a Nyíregyházi Cantemus
Kórus.
Fekete Péter a Szabadtéri Színpadon – a Nyíregyházi Szabadtéri Nyár elsô programjaként. Idôpont: június 7-8-án
20.00 óra, esônap június 9.

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. június 3., 17.00 óra
Helyszín: Felsôsima, általános iskola
Jeszenszki András, az MSZP önkormányzati képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. június 3., 17.00 óra
Helyszín: Városmajori Közösségi Ház

Már csak néhány hét, és véget ér az iskola. A hosszú nyári szünet hasznos eltöltése érdekében múlt heti lapszámunkban azt
kértük, küldjenek információkat a szervezôk azokról a táborokról, melyek tartalmas elfoglaltságot kínálnak gyermekeinknek a
nyár folyamán. Lapzártánkig a következô jelzéseket kaptuk.

Az önkormányzat által támogatott táborok
Négy napközis táborban, az úszótábor mellett a sóstói Kis Vakond
Táborban és a múzeumfaluban is eltölthetnek egy-egy hetet az iskolások. Idén már egy nyelvi tábor is várja a gyerekeket Sóstóhegyen. 8 turnus vehet majd részt a napközis táborokban, az elsô csoport június 17-én kezd. A nyíregyházi napközis táborok augusztus
9-éig tartanak. A szülôknek a már jelzett térítési díjon felül csupán azt kell megoldaniuk, hogy a gyermek eljusson a tábor helyszínére. Segítségképpen a szülôk kérésére egyébként ezt is szervezik központilag, minimális hozzájárulás fejében.
A szigligeti tábor június 9-én nyit és egészen augusztus 30-áig
fogadja a gyerekeket.
AQUA SE úszó- és vízilabdatábor
Helye: Sóstó-Gyógyfürdô strand, idôpont: 2013. június 17–21., 24–
28., július 01–05., 08–12., 15–19. Érd.: Urbin Tamás, 70/378-9158;
Hajnal Mária, 70/770-9168; Kántor Gábor, 70/378-9157. Bôvebb
információk megtalálhatók az AQUA SE facebook oldalán.
Csiperke Erdei Iskola és Tábor
Helye: Márokpapi, E-misszió Egyesület, idôpont: 2013. június
23–29., július 01–05., 14–19., 21–27. Bôvebb információ: http://
www.csiperkeerdeiiskola.hu.
Eszperantó tábor
Helye: Nyíregyháza, Sóstói Lovasklub, idôpont: 2013. június 30–
július 07. További információ: enimyster@gmail.com;
www.ijl3.swhu.tk; www.esperantohea.hu.
„Fürge lábak” mozgásfejlesztô nyári napközis tábor
Helye: Vasutas Mûvelôdési Ház, idôpont: 2013. július 01–05., 08–
12. Bôvebb információ: 42/504-490, 30/2181-021; e-mail: vmh@tonline.hu.
Fürge Vidra úszó napközis Tábor
Helye: Ibrány, idôpont: 2013. június 17–augusztus 9., 1 hetes turnusokban. Érd.: 70/613-1225; www.facebook.com/furgevidratabor.

Kreatív kézmûves napközis tábor
Helye: Sóstó, idôpont: 2013. június 24–28., július 15–19. Érdeklôdni: Kreatív Hobbysarok, Nyíregyháza, Szarvas u. 5–7.; 42/422008, 70/230-8430. Részletek: www.nyirpont.hu; kreativhobbysarok1.blogspot.hu.
„Lovakrúl” – lovas nemzet a magyar, lovas napközis tábor
Helye: Nyíregyháza, Bihari Lovastanya, idôpont: 2013. június 24–
28. Érdeklôdni: 20/470-7891.
Lovas tábor
Helye: Sóstóhegy, Bodóhegyi út 16. (Kemecsei út), Kistáltos
Lovasudvar, idôpont: 2013. július 08–12., 15–19., 22–26., július
29–augusztus 02. Jelentkezés: Hoffmann Kinga, 70/423-4904;
kingus3333@freemail.hu.
Országos egészségmegôrzô és önvédelmi nyári tábor
Helye: Nyírbátor, Sárkány Fürdô és Kemping, idôpont: 2013. június 26–30. Részletek: Bodó László, 70/776-9176, Nézô László,
70/776-8098.
Tenisztábor
Helye: Nyíregyházi Tálentum Tenisz Egyesület, Tiszavasvári úti
teniszpályák, idôpont: 2013. június 17–21. További információk:
30/433-2888.
„Vakáció a múltban” – honismereti és históriás tábor
Helye: Nyíregyháza, Bihari Lovastanya, idôpont: 2013. június 17–
21. Érdeklôdni: 20/470-7891.
Vidám Delfin Úszótábor
Helye: Sóstói Strand- és Élményfürdô, idôpont: június 17–július 12-éig, heti turnusokban. Jelentkezés: Vidám Delfin Utazási Iroda, Nyíregyháza, Szent Miklós tér 7., 42/443-519; Dallos
Sándorné, 30/913-4907.
2013. május 31.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Rossz hírem van Elemér bácsi,...

A rejtvény megfejtését június 5., 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: Glatz György (Nyh., Garibaldi u. 16.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: Akkor plusz
kétszáz forintot kérek!

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
Milkó: 2012
szeptemberében
született keverék
kan. Aktív, pörgôs, játékos kutya, akit nagy
mozgásigénye
miatt elsôsorban
kertes házba
ajánlunk. 2013.
06. 04-étôl örökbe fogadható.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

16

2013. május 31.

Névnapok
Május 31. –
Angéla, Petronella
Június 1. – Tünde, Kund
Június 2. –
Kármen, Anita
Június 3. – Klotild, Kevin
Június 4. – Bulcsú
Június 5. –
Fatime, Ferdinánd
Június 6. –
Norbert, Cintia

Bizonyítvány
Pistike lelkendezve rohan
haza a bizonyítványával:
– Papa, papa, óriási mázlid van!
– Na mesélj!
– Képzeld, jövôre nem
kell új tankönyveket venned!
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