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Új úton a sikeres befejezéshez
Nyíregyháza városvezetése kiemelt feladatként kezelte a szennyvízprojekt jogi anomáliáinak feloldását, a reménytelennek hitt megörökölt
program folytatását, befejezését.
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Szent Flórián szobrot avattak
Szent Flórián szobrot avattak Nyíregyházán. A köztéri alkotást az
Apáczai Csere János Gyakorló Iskola melletti téren állították fel,
melyet Flórián térre kereszteltek.

XX. évfolyam,
21. szám
2013. június 7.

Streetball
a város szívében

Elitben a nyíregyházi futball Nyomon követhetô okmányok Felújítják a Csicsergô óvodát
A Magyar Labdarúgó
Szövetség elkezdte a minôségbiztosítását a labdarúgás
akadémiáknak és utánpótlás központoknak.
Az erre vonatkozó egyeztetésre egy nagyon szûk kört hívtak
meg, ahol ez a munka megindulhat. Ez a kitüntetés az országban összesen 12 képzôközpontot érint, közöttük a nyíregyházi Bozsik akadémiát is.
Nagyon beszédes, hogy kik
nincsenek benne az elitben:
Kaposvár, Paks, Zalaegerszeg
– pedig ezekben a városokban
elsô osztályú futball van. A
szakma mégis úgy ítélte meg,
hogy az utánpótlás-nevelés tekintetében elôrébb van a helye

Nyíregyházának. A nagy lehetôség részleteirôl Kósa Árpád,
a Nyírsuli Kft. ügyvezetôje tájékoztatta lapunkat.
– Amióta megalakult az akadémia, mindig feltettük magunknak a kérdést, hogy hol
van a helyünk a magyar labdarúgás palettáján. Egy évvel
ezelôtt, amikor a Nyírsulihoz
kerültem, a szakemberekkel
közösen azt láttuk, hogy a
Nyírsuli akadémiája nincs a
„térképen”. Az ország labdarúgását vezetôk nem tudnak
rólunk, nem ismerik az itt folyó munkát. Ekkor kezdtük el
kidolgozni azt a stratégiát, hogyan lehetne ismertebbé és elismertebbé tenni az egyébként
színvonalas utánpótlás-nevelésünket. / Folytatás a 2. oldalon

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) fejlesztésének köszönhetôen az
új okmányok igénylése után
tájékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról.
Megtudhatjuk, hogy az okmányt továbbították, esetleg
már kiállították, vagy éppen
elutasították. A KEKKH honlapján (www.kekkh.gov.hu)

az „Igényelt okmány nyomon
követése” ikonra kattintva,
díjmentesen nyomon követhetô az igényelt személyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetôi engedély
aktuális státusza. Immár gyorsan, egyszerûen és kényelmesen, személyes megkeresés és
telefonhasználat nélkül lehet
tájékozódni az okmányok
helyzetérôl.

Sötétben tapogatóznak
Nagy vitát váltott ki a képviselô-testület ülésén az a 2004es keltezésû szerzôdés, melyet az akkori önkormányzat
és a Fény-Invest Zrt. kötött a város közintézményeinek
beltéri világításának korszerûsítésére. A vállalkozói díj
összegét 722 millió 500 ezer forintban határozták meg,
melynek kifizetése még napjainkban sem ért véget. A vitatott szerzôdéssel kapcsolatban dr. Kovács Ferenc polgármester és a közgyûlési frakciók képviselôi is kifejtették álláspontjukat. / 8-9. oldal

Felújítják és bôvítik a kertvárosi Csicsergô óvodát. Az önkormányzat az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében
120 millió forintot nyert a
Dugonics utcai intézmény rekonstrukciójára. A 153 és fél
millió forintos beruházás során az óvoda új foglalkoztatószobával bôvül, és megszépül az udvar is. A kertvárosi óvoda felújítási munkálatait dr. Kovács Ferenc pol-

gármester is megtekintette,
aki elmondta: Nyíregyházán
egy óvodafejlesztési program
valósul meg, amelynek keretében hét intézmény felújítását végzik el. A kertvárosi
óvoda kivitelezési munkálatai
a tervezett ütemezés szerint
haladnak. A tervek szerint
augusztus végére befejezôdik,
így az új tanévben már a felújított intézményben fogadják
a gyerekeket.

Napról napra
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A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. május 30.
csütörtök
Mozgalmas, de vidám hetük volt Nyíregyházán, a Kert közben lévô Tündérkert óvodásainak. A hagyományaikhoz híven rendezvénysorozattal búcsúztatták az évet a
nyári szünet elôtt. Volt kirándulás, közlekedési és családi nap, és még a Gombóc
együttes is ellátogatott az oviba.

2013. május 31.
péntek
Olasz és francia diákok érkeztek Nyíregyházára, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Középiskolába a
Comenius Program keretein belül. A
városházán dr. Kovács Ferenc polgármester fogadta a diákokat.

2013. május 31.
péntek
Családi napot rendezett a Sóstói Múzeumfaluban az Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola. Az egész családot megmozgató és színes programokat kínáló rendezvényt minden évben megrendezik,
melynek fénypontja az osztályok közötti
fôzôverseny, ahol kicsik és nagyok egyaránt
örömmel vesznek részt.

2013. május 31.
péntek
Napsütéses délelôttön kezdték meg a
nyugdíjasok a hagyományos sportvetélkedôjét. A 7 sportágban 119 versenyzô
állt rajthoz, hogy megmérettesse fittségét. A verseny végén Kósa Tímea alpolgármester 41 serleget és 15 érmet adott
át a helyezetteknek.

Az elitbe került a nyíregyházi futball
Elkezdôdött az
akkreditációja a Bozsik
József Labdarúgó Akadémiának. A szigorú minôségbiztosítási eljárást az a
belga cég végzi, mely az
idei BL gyôztes Bayern
München, és a tavalyi
kupagyôztes Chelsea
munkájának minôségéért
is felel.
(Folytatás az 1. oldalról)
Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetôje elmondta: – Ez a
munka akkor kezdôdött, amikor az akadémia felvette Bozsik József nevét. Bozsik Péter, a futball-legenda fiának
jóváhagyása, nagy elismerése volt az itt folyó komoly
szakmai munkának és annak
az infrastruktúrának, melyet a
város biztosít az utánpótlásneveléshez. Miután megalakult a Bozsik akadémia, elkezdtünk utánpótlással foglalkozó döntéshozókat meghívni Nyíregyházára. Ebben a
körben látogatott el hozzánk
Gelei Imre volt szövetségi kapitány, Mészöly Géza és
Tuboly Frigyes, akik az utánpótlás-válogatottak edzôi, és
felvettük a kapcsolatot Nyilasi Tiborral is. A hozzájuk eljuttatott ismertetôink, prospektusaink, az eredményeink
és a személyes tapasztalataik
alapján, végül sok-sok apró
vélemény azzá állt össze,

Kósa Árpád

hogy meghívtak bennünket
ebbe az „elit klubba.”
A hamarosan kezdôdô és két
éven át tartó minôségbiztosítási eljárást az a belga cég
végzi, mely az idei BL gyôztes Bayern München, a tavalyi kupagyôztes Chelsea minôségi munkáját is garantálja. Ezen kívül számos német
futballklubbal és a premier ligába tartozó csapattal állnak
kapcsolatban. Ha egy ilyen
cég akkreditálja a magyar
akadémiákat, akkor ez egy teljesen objektív mutatók alapján fog majd kiderülni, hogy
melyek a jó képzôhelyek és
melyek nem. De ezen kívül
számtalan elônyt is jelenthet,
ha jó minôsítést kapunk. Errôl Kósa Árpád a következôket mondta:
– Az akkreditáció során született mutatók nemcsak hazai
„ranglista” felállítására adnak
lehetôséget, hanem arra is
szolgálnak, hogy ezáltal öszszehasonlíthatóvá válunk Eu-

Sokszínû és családbarát munkahely
Családbarát intézkedéseiért és esélyegyenlôségi politikájáért elismerésben részesült a Nyírségvíz Zrt. Az országban 10 vállalat kapta meg a Sokszínû és Családbarát
szervezet Top 10 Elismerést és Díjat. A víziközmûszolgáltató 2010-ben már részesült hasonló jutalomban,
akkor a Legjobb munkahely címet kapta meg.

2013. június 1.
szombat
A Human-Net Alapítvány a Családi kör
projekt keretében az Erdei Tornapályára
várta a gyerekeket. Az alapítvány gyermeknapján játékos sportvetélkedôkön mérhették össze ügyességüket a kicsik és nagyobbak. Részt vehettek kézmûves foglalkozáson, volt lufihajtogatás és csillámtetoválás.

2013. június 2.
vasárnap
A MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezete a Sóstói Múzeumfaluban rendezte meg a CAC Nemzetközi Babicz József
emlékkiállítást. A kutyák küllemének
megmérettetésére a környezô országokból és hazánkból 420 tenyésztô összesen
109 fajtával érkezett.

2013. június 3.
hétfõ
A csapadékos idô miatt tömegesen csírázik a parlagfû. A Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság szakemberei arra hívják fel a
figyelmet, bár büntetésre csak júliustól számíthatnak a parlagfüves területek tulajdonosai, a gyommentesítést idôben el kell
kezdeni.
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rópa bármely utánpótlásképzô központjával. Nemcsak
maga a Bozsik akadémia és a
Nyírsuli Kft., hanem egyes játékosok is. Ezzel felkerülhetünk arra a térképre, amelyre
egy évvel ezelôtt még nem is
álmodhattunk.
De az összehasonlíthatóságon
és az objektivitáson túl kézzel fogható hozadéka is lehet
ennek az eljárásnak. Eddig
ugyanis a Magyar Labdarúgó
Szövetség egy inkább szubjektív szempontrendszer alapján nyújtott támogatást az
utánpótlás-nevelô központoknak. Csak azok az utánpótlásbázisok részesültek mûködési támogatásban, ahol a „kirakat” csapat, a felnôttek az
elsô osztályban szerepeltek.
Pedig egy utánpótlás-nevelô,
-képzô helynek a minôségét
nem ez az egy mutató adja
meg. A most induló akkreditáció új elbírálási alapot teremt majd, ami azt jelenti,
hogy a Bozsik József Labdarúgó Akadémia is kivívhatja
a jogot, hogy mûködési támogatásban részesüljön a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatási rendszerében. A munka tehát folytatódik, ugyanis
szeretnénk élni azzal a lehetôséggel, amit megteremtettünk
magunknak.

Dr. Tardos Katalin szakmai vezetõ (MTD Tanácsadói Közösség),
Szabó Istvánné vezérigazgató és Móricz István ny. vezérigazgató

Olyan nagyvállalatokkal egyetemben vehette át a Nyírségvíz
Zrt. a Sokszínû és Családbarát
szervezet Top 10 Elismerést és
Díjat, mint a Magyar Telekom,
a Citibank vagy a Zwack Unicum. A szolgáltató korábban
már részesült elismerésben
azért, mert figyel arra, hogy a
munkavállalók a családjukkal
is kellô idôt töltsenek. A mostani eljárásban a cég képvise-

lôinek bizonyítani kellett azt
is, hogy mennyire érvényesül
vállalaton belül az esélyegyenlôség. A Nyírségvíz Zrt.
vezérigazgatója elmondta,
többek között külön figyelmet
fordítanak arra, hogy a gyedrôl visszatérô kisgyermekes
anyukák ugyanabba a munkakörbe kerüljenek, mint gyermekük születése elôtt, továbbá fontosnak tartják azt is,

hogy az oktatáshoz, továbbképzéshez egyformán férjenek hozzá a különbözô területen dolgozó munkavállalók.
A rangos díj igazi elismerés a
víziközmû-szolgáltatónak.
Szabó Istvánné, a Nyírségvíz
Zrt. vezérigazgatója elmondta: – A díj nem önmagáért fontos, hanem azért, amit jelent.
Hiszen itt a család és munkahely összeegyeztetésérôl van
szó, arról, hogy a munkavállalók jobb teljesítményt nyújtanak, ha megbecsüljük ôket,
ha bevonjuk ôket a folyamatokba, ha ötleteiket hasznosíthatják, és ha egyenlô feltételeket biztosítunk a munkafeltételekben és a képzésekben
egyaránt. És ha úgy is elismerjük az ô teljesítményüket,
hogy lehetôség szerint jóléti
juttatásban részesítjük ôket,
akkor ôk is jobban szeretik
majd a munkahelyüket.
A Nyírségvíz Zrt. munkatársai
kérdôívben nyilatkoztak arról,
mi a véleményük munkahelyükrôl. A cég vezérigazgatója elmondta, a vállalat már
évekkel korábban rájött arra,
hogy munkavállalóik alkotják
a társaság egyik legfontosabb
értékét, akik kreatív ötleteikkel elôre tudják vinni a céget.
A mostani elismerés is ezt az
álláspontot támasztja alá.

A hét témája

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

AKTUÁLIS

Szennyvízprogram: új úton a sikerért (II.)
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,
dr. Podlovics Roland
tájékoztatta lapunkat.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

(Folytatás az elôzô lapszámunkból)
Számos kérdés és jelzés érkezett már azzal kapcsolatban,
hogy a beruházást követôen
lesz-e mindenhol új aszfaltút.
Ez mindig vitatott kérdése
volt a projektnek. Még a támogatási szerzôdés aláírása
(2009) elôtt volt egy olyan
elképzelés, mely azt tartalmazta, hogy bármilyen utat,
amit érint a program, eggyel
jobb minôségû út fog felváltani. A közbeszerzési dokumentáció támogatói minôség-

biztosítása során ezt a támogató – a támogatási szerzôdésre hivatkozva – kifogásolta és
ragaszkodott a bontási sávos,
eredeti állapot helyreállításához. Az EU álláspont egyértelmû, a szennyvízprogram
szennyvizes beruházást támogat, abból – a helyreállításon
túl – útépítés nem támogatható. Jelenleg így az a feltétel
szerepel a programban, hogy
az eredeti állapotának megfelelôen kell az utakat sávosan
helyreállítani.

szintén az elmúlt idôszakban
került sor. A külön forrás terhére a közbeszerzési eljárás
hamarosan elindul, terveink
szerint júliustól megkezdôdik
az útépítés.
Dr. Podlovics Roland arról is
beszámolt, hogy az elmúlt két

kiszivárog a szennyvíz, gyakorlatilag nem is üzemelhet a
telep, így ezen hiba kijavítására kiegészítô építési beruházás keretében kerül sor. Az
ehhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítását elôkészítették és a napokban meg-

Plusz 500 millió
az utakra
De azt is megtudtuk, hogy
amikor dr. Kovács Ferenc polgármester látta, hogy nincs
forrás a projektben az utak
jobbá tételére, parlamenti
egyeztetéseket kezdeményezett és ennek eredményeként
– kormányzati forrásból – a
szennyvízprojekthez kapcsolódóan bruttó 500 millió forintot kapott a város, kifejezetten az utak építésére. De
természetesen az 500 milliós
forrás felhasználása és a
szennyvizes projekt koordinálása és összehangolása további egyeztetéseket és tervezési
munkát igényelt, melyekre

„... szakaszos mûszaki átadásokkal, lehetôség nyílik a folyamatos
átadásokra ...”

hónapban számos tárgyalás
történt a felsorolt ügyekkel
kapcsolatban, szerzôdésmódosításra is sor került. Problémaként merült fel továbbá
a szennyvíztisztító telep meglévô biológiai tisztítómedencéjének vízzárósága, melyrôl
a kivitelezés közben derült ki,
hogy csak a 2008-as terveken
vízzáró, valójában pedig nem
az. Ha ebbôl a medencébôl

indítják. Az elmúlt idôszakban ezen közbeszerzési eljárás minôségbiztosítását menedzseltük – mondta a projektvezetô.
Dr. Podlovics Roland a közeljövô feladatairól is említett
néhányat: Egyik sürgetô határidô június 30-a, ugyanis
eddig kell a lakosság által befizetett és az OTP-nél kezelt
hozzájárulásból közel 300

millió forintot lehívni. Ahhoz,
hogy ez lehívható legyen,
jegyzôkönyvekkel kell igazolni, hogy a gerincvezetékrôl az
ingatlanokhoz megtörtént a
bekötés. A bekötési jegyzôkönyv, bár formalitásnak tûnik, többségében mégsem felelt meg az elôírásoknak, viszont az OTP csak a formailag megfelelô jegyzôkönyvek
alapján szabadítja fel az érintettek által ingatlanonként befizetett 126 ezer forintot –
mondta. Hozzátette: érzékelték a gondot és felvették a
kapcsolatot az érintettekkel,
így ez a probléma is elhárulni
látszik, az áprilisi szinthez
képest a lehívható összeg 78
millió forinttal nôtt. Ehhez a
meglévô, mintegy másfél ezer
jegyzôkönyv áttekintését és
szükség szerinti javítását kellett elvégezni. Bár elégedettek
még nem vagyunk, hiszen a
mai állás szerint 142 millió
forint hívható le, de reményteljes a lehívások ütemének
felgyorsulása – fûzte hozzá a
projektvezetô.
Megoldás született arra is,
hogy ne egyszerre történjen a
több mint 8000 háztartás bekötése – ahogy azt a menedzsment belsô ütemterve korábban tartalmazta –, hanem sza-

kaszos mûszaki átadásokkal,
lehetôség nyílik a folyamatos
átadásokra és élô bekötésekre. Amint egy-egy szakasz,
utca élôre köthetô, arról a lakosokat közvetlenül, szórólap
útján fogjuk tájékoztatni.
Dr. Podlovics Roland arról is
tájékoztatott, hogy figyelmet
fordítottak arra is, hogy a
projekt megfeleljen a kormány által kiírt önerô pályázat feltételeinek, így ezzel az
elmúlt idôszakban összeállított és benyújtott önerô pályázatuk alapján május hónapban 177 millió forintot
nyert Nyíregyháza, ennyivel
kevesebb önerôt kell biztosítania a projekthez. A projektmenedzser arra is kitért, gondoltak azokra a tulajdonosokra is, akik a program indítását követôen szereztek ingatlant a beruházás által nem
érintett területeken. Reményeik szerint a közel kétszáz
új tulajdonosnak sem kell kimaradnia a fejlesztésbôl.
– A támogatóval elvi szinten
egyeztettük a projekt bôvítésének lehetôségét, vélhetôen az
ehhez szükséges támogatói jóváhagyás megszerezhetô, az
ehhez szükséges mûszaki dokumentáció elkészítését megkezdtük – zárta tájékoztatását
a projektvezetô.

2013. június 7.
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Fejlesztik az alapellátást
Húsz orvosi praxis modernizálásához kíván támogatást adni idén az önkormányzat. A cél az alapellátás fejlesztése. A programban részt vevô praxisok 8
millió forint kamattámogatott hitelhez, valamint 400
ezer forint vissza nem
térítendô támogatáshoz
juthatnak. A fejlesztési
programot fórumon
ismertették az alapellátásban dolgozó orvosoknak.

ki a résztvevôket. Dr. Kovács
Ferenc elmondta, a forrásokból a rendelôket lehet felújítani, eszközöket, vagy akár a
gyógyításhoz szükséges jármûvet is lehet vásárolni.
Az alapellátás fejlesztése
Az alapellátás igazgatója, Csikós Péter hozzáfûzte, ezen
felül még idén szeretnék fejleszteni a gyermekorvosi
ügyeletet és a gyógyítás mi-

Kertszépségverseny

nôségét informatikai fejlesztésekkel is javítanák.
A fórumon az is elhangzott,
az önkormányzat már beadott
pályázatot a jósavárosi, a Vay
Ádám körúton levô és a Szent
István utcai városi rendelô felújítása érdekében. Az alapellátást emellett olyan intézkedésekkel javították, mint a 24
órás orvosi ügyelet bevezetése, és több defibrillátort is vettek, melyeket önkormányzati
intézményeknél szereltek fel.

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Nyíregyháza polgármestere ismertette az önkormányzat
alapellátást fejlesztô elképzeléseit. Dr. Kovács Ferenc arról
beszélt, a város modernizálni
szeretné a háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati rendeléseket. Nyíregyházán összesen 102 praxist jegyeznek az
alapellátásban, ebbôl idén 20
újulhat meg. Az önkormány-
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zati programban részt vevô
praxisok 8 millió forint kamattámogatott hitelt, valamint 400
ezer forint vissza nem térítendô támogatást kaphatnak. A
polgármester azt mondta, a fejlesztések megvalósításához
egy alapot hoz létre a város és
bírálóbizottság választja majd

A kedvezôtlen idôjárás miatt
2013. július 5-éig (péntek) lehet jelentkezni a Kertszépségversenyre. A tegyük szebbé
Nyíregyházát! elnevezésû akciót a nyíregyházi önkormányzat és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. hirdette meg
azok számára, akik színvonalasan gondozzák díszkertjü-

ket, haszonkertjüket vagy
biokertjüket, és szeretnék
megmutatni munkájuk eredményét.
Családi és társasházak kertjei,
környezettudatos kertek és virágos utcák kategóriákban
várják a jelentkezéseket!
A versenyre 5 darab fotóval
lehet pályázni, melyet a
varosuzemeltetes@nyirvv.hu
e-mail címre kell eljuttatni, illetve személyesen leadni
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 159-es
szobában.
Kérik, a nevezésen tüntessék
fel a jelentkezô nevét, címét
és a nevezési kategóriát!
A versenyen 12+1 díj nyerhetô. A kategóriák elsô három
helyezettje 70-55-45 ezer forintos kertészeti vásárlási utalványt kap, a különdíjas pedig
egy 60 ezer forintos vásárlási
utalvánnyal lesz gazdagabb.
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A hét témája INFORMÁCIÓK

A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepeltük
keztetett, a parlament 2010
májusában döntött arról, hogy
az 1920-as trianoni békediktátum idôpontját a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánítsa. Mint elmondta, a nagyhatalmak a háború után egy
igazságtalan békediktátumot
kényszerítettek a magyarokra,
szétdarabolták az országot, de
szétszakítani nem sikerült a
magyarságot. Ennek az összetartozásnak a megerôsítésére
született a kettôs állampolgárságról szóló törvény is.
Az ünnepi megemlékezésen
verses-zenés mûsorral idézték
meg a kor hangulatát többek
között az Erdélybôl érkezett

baróti Szabó Dávid Líceum
diákjai és a felvidéki Péderi
Vegyeskar tagjai.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a Nyíregyházi Televíziónak adott
interjúban az Országgyûlés
nemzeterôsítô döntéseit emelte ki. A kettôs állampolgárság
lehetôségének megteremtése
mellett a Nemzeti Összetartozás Bizottságának létrehozását, amelyben alelnökként
dolgozik. Fontos a nemzet további erôsítése a több évtizedes erkölcsi rombolás után. A
polgármester ünnepi beszédében a nemzeti összetartozást
egy olyan erôs alapokon

nyugvó katedrálishoz hasonlította, amely soha nem dôl
össze. Ha falai néhol meg is
gyengültek a történelem viharaiban, azok az építôkövek,
amelyeket a ma élô nemzedékek tesznek bele, újra megerôsítik azt. A megemlékezés
záró gondolatában Seszták
Oszkár, a megyei közgyûlés
elnöke a trianoni események
történelmi elôzményeirôl és
következményeirôl beszélt,
majd kiemelte, hogy bár a történelmen már nem tudunk
változtatni, de a jövôben való
megmaradásunk érdekében
túl kell látnunk az államhatárokon és össze kell fognunk.

Trianon a legújabb kutatások tükrében

anon nélkül teljesen más
irányt vett volna az ország fejlôdése. Egy évtizedekkel korábban végzett szociológiai
elemzésre hivatkozva azt
mondja, ha egyben marad a
Szent Korona országa, ma
körülbelül 36 millió fô lenne
a lakossága, amibôl 30 millió
magyarnak vallaná magát és
6 millió fô lenne a különbözô
kisebbségek lélekszáma. Gazdaságát, belsô piacát tekintve
pedig a lengyellel lehetne
összemérni. A történész arról
is beszámolt, hogy a kutatásai alapján Ady Endre is a radikális szabadkômûvesek tagja volt. Legújabb könyvében
a páholy és a költô kapcsolatrendszerét tárja fel.

A trianoni békediktátummal a nagyhatalmak ugyan
feldarabolták Magyarországot, de szétszakítani
nem tudták a magyarságot. Ez volt a vezérgondolata a Nemzeti Összetartozás Napján rendezett
ünnepi megemlékezésnek.
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján közös ünnepi
megemlékezést tartott a megyei kormányhivatal, valamint
a megyei és nyíregyházi önkormányzat. Dr. Vinnai Gyôzô
kormánymegbízott arra emlé-

A szabadkômûvesek egy
radikális csoportját teszi
felelôssé a trianoni tragédiáért Raffay Ernô. A
történész azt állítja, a
románok birodalomteremtô szándéka és Magyarország belsô problémái
mellett ez is hozzájárult az
ország feldarabolásához.

Szinte semmit sem tudnak arról Nyugat-Európában, miért
fáj a magyaroknak több mint
90 év után is a Trianoni szerzôdés. Ezzel kezdte Raffay
Ernô elôadását Nyíregyházán.
Elmondta, a külföldi újságírók csak akkor kapják fel a
fejüket, amikor meghallják, a
Magyar Királyság területének

kétharmadát veszítette el, a
Kárpát-medencében élô magyarság pedig egyharmada az
anyaország határain kívül rekedt a korabeli döntés következtében. A történész elmondta, természeti erôforrásokat
tekintve is súlyos károk érték
az országot. A fenyôerdôk 98
százalékát elveszítettük, ami

súlyos csapást mért az építôiparra. A Polgári Szalon elôadója a trianoni tragédia okait is feltárta. A román birodalmi törekvések mellett, a politikai elit tehetetlenségét emelte ki. Legújabb kutatási eredményei alapján pedig kifejtette, a szabadkômûvesek egy
radikális csoportja is nagyban
hozzájárult a magyarság számára végzetes eseményekhez.
Raffay Ernô ezeket a szabadkômûveseket is felelôssé teszi
azért, hogy jelenleg a magyarság többsége 10 országban
kénytelen élni. Elmondta, Tri-
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Lerakták az új tornaterem alapkövét
Új tornaterem épül a Szent
Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium és Óvodában. A
430 millió forintos beruházáshoz a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
biztosítja az önerôt.
Ünnepélyes keretek között
rakták le a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda udvarán az új tornaterem alapkövét. A 430 millió forintos beruházás az oktatási intézmény
és a Nyíregyházi Kosársuli
Utánpótlás Kosárlabda Egyesület együttmûködésének
eredményeképpen, TAO-s
pénzbôl a Bige-Holding 300
millió forint összegû támogatásával, és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 130 milliós önrészének
felhasználásával valósul meg.
A fenntartó vállalja a szükséges elôfinanszírozásokat.

Az oktatási intézményben fontosnak tartják, hogy a diákok
rendszeresen mozogjanak,
már a mindennapos testnevelés bevezetése elôtt is biztosították ennek lehetôségét. Az
iskola diákjai az atlétika szinte minden sportágában versenyeznek, de nagy hagyományai vannak az aerobiknak és
az íjászatnak is. A tanulók úszhatnak, focizhatnak, kosárlab-

dázhatnak, s emellett a röplabdába és a kardvívásba is belekóstolhatnak. Az intézménybe
több mint 630 diák jár, a mostani kis tornaterem már nem
tudja kiszolgálni a diákok igényeit. Ezért tartják fontosnak,
hogy korszerû gimnázium álljon a gyermekek és fiatalok
rendelkezésére.
A 30x40 méteres küzdôtérrel
rendelkezô új tornaterem Kul-

csár Attila, Ybl-díjas építész
tervei alapján épül fel. Az intézmény diákjainak és az
utánpótlás kosárlabdázóknak
a kényelmét 6 öltözô szolgálja majd. A tornaterem kiválóan alkalmas lesz a mindennapi testnevelés megszervezésére, a diákok megnövekedett
mozgásigényének kielégítésére, hozzájárul az egészséges
életmód kialakításához.
A többfunkciós létesítmény
otthont ad a Nyíregyházi
Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület edzéseinek,
segítve ezzel a kosárlabda
utánpótlás nevelését. A térelválasztóval kialakított 2 kosárpálya alkalmas lesz versenyek szervezésére, nyári
edzôtáborok megrendezésére
is. A többfunkciós tornaterem
építése 2013 júniusában kezdôdik, és 2014 áprilisában fejezôdik be.

Óvjuk meg környezetünket!
Környezetvédelmi rajzpályázatot hirdetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Madarak és Fák Napja alkalmából, Óvjuk meg környezetünket címmel. A felhívásra 12 általános iskolából
238 pályamunka érkezett.
Az ünnepélyes díjkiosztóra
hétfôn került sor a városházán.
A Sóstói erdô, ahogy én látom, és Mit tennék a madarak
védelme érdekében? témákban alkothattak azok az általános iskolás diákok, akik
részt vettek a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város által meghirdetett környezetvédelmi
rajzpályázaton, melynek finanszírozását a környezetvédelmi alap tette lehetôvé. Az
„Óvjuk meg környezetünket!” címû felhívásra 238 pályamunka érkezett a város 12
általános iskolájából.
Kósa Tímea alpolgármester
elmondta: – Ahhoz, hogy a
jövô környezete élhetô és
fenntartható legyen, a helyes

magatartást minél hamarabb
meg kell tanítani gyermekeinknek. Ezért fontos, hogy
már kisiskolás kortól rávegyük a gyerekeket, hogy foglalkozzanak a környezet valóságos védelmével.
A gyerekek szabadon választott technikával valósíthatták
meg elképzeléseiket. A legtöbb
pályázat a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményébôl érkezett, 69 rajzot küldtek be a tanulók. A
városháza dísztermében a jutalmazott négy korosztály elsô
három helyezettje vehette át
jutalmát. A díjazottak:

1. kategória (1-2. osztály): 1.
helyezett: Gerliczki Petra
(Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény); 2.
helyezett: Pelbárt Csilla
(Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény); 3.
helyezett: Ranyhóczki Kinga
(Bem József Általános Iskola
Herman Ottó Tagintézmény).
2. kategória (3-4. osztály): 1.
helyezett: Fodor Gitta (Túróczy Zoltán Evangélikus Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Óvoda); 2. helyezett:
Kiss Dávid Péter (Móricz

Zsigmond Általános Iskola
Kertvárosi Tagintézmény); 3.
helyezett: Tóth Ádám (Bethlen Gábor Általános Szakképzô Iskola, Óvoda Alapfokú
Mûvészeti Oktatási Intézmény).
3. kategória (5-6. osztály): 1.
helyezett: Nagy Barbara
(Túróczy Zoltán Evangélikus
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Óvoda); 2. helyezett:
Bay Kitti (Túróczy Zoltán
Evangélikus Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Óvoda); 3. helyezett: Fehér
Eszter (Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona).
4. kategória (7-8. osztály): 1.
helyezett: Mató Mariann
(Túróczy Zoltán Evangélikus
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Óvoda); 2. helyezett:
Vadilku Viktória (Túróczy Zoltán Evangélikus Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Óvoda); 3. helyezett: Fazekas
Richárd (Túróczy Zoltán Evangélikus Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Óvoda).

Országos gyôztes a nyíregyházi Bethlen csapata
A nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium csapata
gyôzött az „Egyre közelebb… – ki tud többet Izraelrôl?”
elnevezésû versenyen, amelyen 174 csapat indult hazánkban tavaly decemberben.
A tanulmányi versenyt Ilan Mor (Izrael nagykövete), valamint Princzig Péter (az Oktatási Hivatal elnöke) támogatásával, több civil szervezettel közösen indította el a Dombóvári
Magyar-Izraeli Baráti Társaság Egyesület.
Az internetes, majd területi fordulót követôen az országos
döntôre 2013. május 29-én került sor Százhalombattán, s ide
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már csak a nyolc területi döntô legjobbját hívták Szentgotthárdtól Nyíregyházáig. A verseny fôdíja egy – utazással együtt
– 5 napos izraeli út.
A nyertes csapat felkészítô tanára: Gulyás Csaba – a Bethlen
Gábor Gimnázium történelem–földrajz szakos tanára – beszámolója a versennyel kapcsolatban: – A verseny célja az volt,
hogy minél jobban megismerjék a középiskolás diákok Izrael
földrajzát, történelmét, gazdasági helyzetét. A szervezôk különösen nagy hangsúlyt fektettek az objektivitásokra és a realitásokra, fôként azért, mert rengeteg téves információ lát napvilágot Izraelrôl napjainkban.

Italdoboz visszaváltó
Alumínium italdoboz visszaváltó automatát üzemeltet az Oltalom Szeretetszolgálat Rákóczi utcai, központi telephelyén.
A kezdeményezés célja a hajléktalanok foglalkoztatása mellett a környezetvédelem. Egy italos dobozért két és fél forint
jár, az automata üzembe helyezése óta mintegy 18 ezer
aludobozt váltottak vissza.
A hajléktalanoknak a gyûjtésben a lakosság is segíthet úgy,
ha az alumínium dobozokat a hulladéktároló mellett külön
helyezik el. A visszaváltó rendszert egyébként három magyar
sörgyártó hozta létre azért, hogy saját csomagolóanyagukat
visszagyûjtsék.

Szenzációs magyar siker Svájcban
Óriási magyar siker a genfi nemzetközi étrend-kiegészítô kiállításon! A magyar tulajdonú VitaPlus Kft. által forgalmazott
MagnExpress® Forte termék nyerte a világhírû genfi Vitafoods
kiállítás „Az év legjobb új terméke” nagydíját.
A MagnExpress® Forte terméket – amely nagy dózisú, víztisztán oldódó ivógranulátumot tartalmaz – a kiállítás mellett
mûködô nemzetközi szakmai zsûri választotta meg az év legjobb új termékének.
A siker azért is egyedülálló, mivel a VitaPlus Kft. személyében, a kiállítás története során magyar tulajdonú cég elôször
részesült ebben a legmagasabb elismerésben és öregbítette
hazánk hírnevét a nemzetközi szakmai fórumokon.

Hulladéklerakók rekultivációja
Több mint száz hulladéklerakó rekultivációja kezdôdött
meg a megyében, a programra több mint hétmilliárd
forintos uniós forrást nyert a megyei szilárdhulladékgazdálkodási társulás.
240 önkormányzatot tömörít az a megyei szilárdhulladék-gazdálkodási társulás, ami több mint hétmilliárd forintból valósítja meg 108 hulladéklerakó rekultivációját. A megyében jelentôs környezeti terhelést jelentettek eddig a hatóság által
bezárt és használaton kívüli lerakók. Ezek felszámolására nyert
100 százalékos támogatás mellett forrást a társulás.
A kivitelezés már több helyen is megkezdôdött, de 50 település a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt a
mostani programból. Ezeket újabb pályázati forrásokból szeretnék bevonni a rekultivációs programba.
Az ártalmatlanítás során földdel borítják be a lerakókat, az
úgynevezett záróréteg kialakítása után ôshonos fajtákkal füvesítik a területet, aminek az utógondozása az önkormányzatok feladata lesz. Nekik kell gondoskodniuk a terület kaszálásáról, megakadályozni az illegális lerakást, és a területen kialakított monitoring kutakat is rendszeresen ellenôrizniük kell.
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Évek óta nem volt arra példa, hogy valaki interpellált
volna a nyíregyházi közgyûlésen, most ketten is jelezték,
hogy olyan súlyú témában
kívánnak szólni, mely indokolja a napirend elôtti megszólalást.
Halkóné dr. Rudolf Éva egy
etikai, magatartási kódex létrehozását javasolta. Indoklásként elmondta: – A közgyûlés tagjai mindig is fontosnak tartották, hogy betartsák az úgynevezett politikai
minimumot, azt tartották
szem elôtt, hogy a testület
tagjaként a városért tegyenek
politikai hovatartozás nélkül,
mert Nyíregyháza polgárai
arra hatalmaztak fel ôket,
hogy értük dolgozzanak. Az
utóbbi hónapokban mégis
mindenki szembesülhetett
azzal, hogy a postaládákban,
és az interneten egy hangulatkeltô politikai kampány
zajlik. „A város polgárainak
közös akaratát megtestesítô
legmagasabb fórum a közgyûlés, épp ezért minden
egyes tagjának különös felelôssége is adódik ez által. Politikai érdekeknek nem szolgáltathatjuk ki az emberi
méltóságot, nem engedhetjük
meg egyetlen politikai közösségnek sem, hogy bármilyen
szándéktól vezérelve bárkit,
bármilyen módon megsértsen, megalázzon, lejárasson.”
– Arra kérem a polgármester
urat, hogy a közgyûlési pár-

Interpellációk

A napirendek tárgyalása
elôtt, a pedagógusnap alkalmából Bencs László emlékérmet vehetett át Verdes
Lajos pedagógus, a város
legidôsebb edzôje. Az elismerést dr. Kovács Ferenc
polgármester adta át, aki
egyben 80. születésnapján is
köszöntötte a kitüntetettet.
(A pedagógus életútjáról
részletesen a 10. oldalon olvashatnak.)

Nyíregyháza város képviselô-testületének májusi
ülésén több mint 22 napirend került a városatyák
elé. A közgyûlésen többek
között megvitatták a
NYÍRVV beszámolóját és
döntöttek egy korábban
született elônytelen szerzôdés rendezésérôl – a FényInvest ügyrôl részletesen is
kérdeztük a képviselôket.

tokkal egyeztetve alkossanak
meg egy etikai kódexet, melyet valamennyi képviselô és
jelölô szervezet magára nézve kötelezônek tarthat.
Dr. Kovács Ferenc polgármester válaszában egyetértett a
felvetéssel. Elmondta: – Magam is indokoltnak és aktuálisnak érzem az interpellációban felvetett kérdést. Itt a közgyûlésen mindig a város érdekében, a problémák megoldásában tevékenykedtünk. Úgy
gondolom, valamennyi képviselônek ez a feladata. Az elmúlt két és fél év alatt többször hangsúlyoztam és fontosnak tartottam, hogy a város
ügyeivel foglalkozzunk, nem
pedig pártpolitikai programokkal és mások lejáratásával. A napokban is találkoztam
a pártok képviselôivel és mindig konszenzusra jutottunk.
Úgy gondolom, hogy ilyen
körben sikerül egy ilyen etikai kódexet létrehozni, hogy
ne egymást uszítva dolgozzon
a városvezetô testület. Ez lerombolná azt a pozitív imázst,
amelyet eddig felépítettünk.
Megkereséssel fordulok a pártok képviselôihez, hogy a nyári szünet elôtti utolsó ülésre
megtörténhessen az etikai kódex alapjainak lefektetése.
Dr. Moskovits Károly szocialista képviselô interpellációjában az egyik városi cég volt
alkalmazottja által tett feljelentéssel kapcsolatban fordult
a polgármesterhez. Arra várt
választ, hogy az említett ügy
miatt indult-e belsô vizsgálat,
tájékozódott-e a városvezetô
arról, hogy igazak-e a vádak,
és kíván-e létrehozni feltáró
bizottságot?
A polgármester, a tények pontosítása érdekében elmondta:
– A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik, csalás bûntettének gyanújával, nem pedig
konkrétan egy városi cég ellen. Sôt, a jog szerint, csalást
csak magánszemély követhet
el, nem pedig gazdasági társaság.
A feljelentés elôzményeit is
felvázolta a képviselô-testületnek. Arról is beszámolt,
hogy jelenleg az iratok bekérése zajlik. A gazdasági társaság felügyelô bizottsága – az
új vezetô bevonásával – átvilágítja az érintett szerzôdéseket és számlákat, valamint
emellett még külsô szakértô is
vizsgálja majd, hogy történte törvénysértés. A polgármester úgy véli, hogy két ilyen fo-

Nagy vitát váltott ki a képviselô-testület ülésén az a 2004es keltezésû szerzôdés, melyet
az akkori önkormányzat és a
Fény-Invest Zrt. kötött a város közintézményeinek beltéri világításának korszerûsítése tárgyában. A vállalkozói díj
összegét 722 millió 500 ezer
forintban határozták meg, amit

Fény-Invest: sötétben
tapogatózunk

Jóváhagyták a közgyûlésen a
NYÍRVV Nonprofit Kft.
2012-rôl szóló elszámolási jelentését is. A Fidesz frakciója
elismerôen szólt az elôterjesztésrôl, mely szerintük példátlanul alapos és részletes volt.
A Jobbik képviselôi azt mondták, nem tudják támogatni a
napirendet. Nem a NYÍRVV
munkájával nincsenek megelégedve, hanem a tavalyi évben a cég rendelkezésére álló
forrással.
A napirendhez kapcsolódva
dr. Tirpák György, aki 2006-tól
Oros egyéni képviselôje, érzékeltetve a különbséget a korábbi városüzemeltetés minôsége
és a mai között, a következôket mondta: – Oroson néhány
éve olyan állapotok uralkodtak, hogy csak Ady Endre, Magyar ugaron címû versébôl idézett képpel lehet leírni: „Elvadult tájon gázolok: Ôs, buja
földön dudva, muhar”. Két
közmunkás dolgozott csupán a
városrész rendbetételén, akiket
oda irányítottak, ahol a leghangosabban tiltakoztak a körülmények ellen az ott élôk. Ebben a ciklusban viszont már panasz sem érkezett a képviselôhöz a rendezetlenség miatt.
Persze van lakossági észrevétel, de többsége a most zajló
szennyvízprogramhoz kapcsolódik.

Távolodó
magyar ugar

lyamatban lévô eljárás mellett,
nincs szükség közgyûlési bizottság vagy más testület létrehozására. Hozzátette: a felügyelô bizottság vizsgálatának eredményérôl a következô ülésen tájékoztatni fogja a
képviselô-testület tagjait, ezzel is szeretné elôsegíteni,
hogy ne pletykák és rémhírek
alapján tájékozódjanak a képviselôk és a városlakók. A polgármester válaszát dr. Moskovits Károly elfogadta.

15 éven keresztül fizetett volna az önkormányzat. A közgyûlésen elhangzott: a munkát
csak részben teljesítették, mert
ugyan az izzókat energiatakarékosra cserélték, de vélhetôen sem a lámpatesteket, sem a
vezetékeket nem újították fel.
A cég 2008-ban egy zálogszerzôdést kötött a Raiffeisen
Bankkal. A város a szerzôdést
a vállalkozással 2011 novemberében mondta fel. Az önkormányzat pénzintézettel szemben fennálló tartozásának tárgyalásáról és a tartozás megfizetésének részleteirôl a polgármester fog egyeztetni a bankkal, erre hatalmazta fel a közgyûlés. (A napirenddel kapcsolatban dr. Kovács Ferenc polgármester és a közgyûlési frakciók képviselôi is kifejtették álláspontjukat.)

más esetben is a 2010 elôtti
idôszakban. Van egy szerzôdés, ahol a város érdekei nincsenek megfogalmazva, garanciák, biztosítékok nincsenek beépítve, nincs konkrétan
meghatározva a mérhetôség és
a kontroll, ugyanakkor az naDr. Kovács Ferenc polgár- gyon precízen ki van dolgozva és jogi garanciákkal körülmester:
– Az önkormányzat 2004 jú- bástyázva, ami a városra voliusában kiírt egy közbeszer- natkozó fizetési és egyéb közési pályázatot, melynek tár- telezettségeket jelenti. A cég
gya nem volt rossz gondolat. valószínûleg végzett valamiEszerint az iskolákban ener- lyen munkát, csak nem tudjuk,
giatakarékos világításra kelle- hogy milyen értékben és azt
ne áttérni, és megújítani a meg végképp nem lehet megrendszert, úgy, hogy az a jobb állapítani, hogy milyen megminôség mellett megtakarítást takarítást eredményez ez. Próis eredményezzen. Ezt meg- baképpen egy iskolát megnyerte a FényvizsgáltatInvest nevû
tunk szakér„Nem fogalmazták
cég, amelyrôl
tôvel, ahol azt
meg
a
város
érdekeit”
– ma már úgy
tapasztaltuk,
tûnik – nem
hogy az égôk
volt mögötte semmi, se meg- ki vannak cserélve, tehát azt
felelô szakmai, se pénzügyi valóban elvégezték, viszont a
háttér. Több mint 720 millió vezetékek teljesen régiek és
forintos munkát végzett, ami- elhasználtak, felújításra szorôl ma már nem megállapítha- rulnak. Ezzel egyáltalán nem
tó pontosan, hogy miben nyil- foglalkoztak, mert ezt a város
vánult meg. Ezen szerzôdés akkor a közbeszerzési pályáalapján az önkormányzatnak zatában nem kérte.
15 év alatt több mint 1,2 milliárdot kellett, illetve kell fiKármentés
zetnie. Az történt, mint sok
A legutóbbi közgyûlésen az
egyik legnagyobb vitát a
Fény-Invest ügye váltotta
ki. Ennek kapcsán kérdeztük a polgármestert, és a
testületet alkotó pártok,
szervezetek képviselôit.
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Ellenben azt viszont nagyon szerzést, elvégzett bizonyos rül, és természetesen az ilyenpontosan tudjuk, hogy a város munkálatokat, azonban ezek kor szokásos elmúlt „nyolcmennyit kell fizessen. Amikor nem lettek leellenôrizve meg- évezés” és a visszafelé mutomi ezt észleltük – két évvel ez- felelô módon, nem találhatók gatás is megjelent ebben a vielôtt –, azonnal foglalkoztunk a szerzôdésben ezen pontok. tában. De azt gondolom, a szaaz üggyel, közben kiderült, Aztán egyszer csak, váratlan vazásból egyértelmûen láthogy a Fény-Invest idôközben módon a városvezetés a szik, hogy közös célként foeladta a követelését a Raiffei- Raiffeisen Banknak egy in- galmazzuk meg azt, hogy a
sen Banknak, tehát a cég már kasszó jogot jegyeztet be lehetô legkisebb anyagi ráfordítással oldódjon meg ez a
nincs is a történetben. 20092009-ben, de nem lehet pon- probléma és ennek megfelelôig a város pontosan fizetett
tosan tudni, hogy miért? Most en az elôterjesztést mi is megmindent, de valamiért még
a jelenlegi városvezetés elju- szavaztuk.
egy feltétel nélküli és visszatott oda, hogy a Raiffeisen
vonhatatlan, azonnali inkasszót is kiadott az elôzô pol- Bankkal, amellyel nagyon jó Vass Zoltán, JOBBIK:
gármester, úgy, hogy a köz- kapcsolatunk van, leült tár- – Megdöbbentô, hogy ilyen
gyûlés felhatalmazását sem gyalni, hogyan lehetne ezt a szerzôdéseket tudott kötni az
kérte. Ennek az az eredménye, még hátralévô adósságot vala- elôzô, szocialista városvezehogy a bank bármikor bármit milyen úton-módon megolda- tés, egyszerûen szavakat sem
lehívhat, nem tehetünk ellene ni. Nem értjük a korábbi vá- lehet találni. Ez olyan károsemmit. Ebbôl a jogilag lehe- rosvezetés, a mostani ellenzé- kat okozott a városnak, hogy
tetlen helyzetbôl kell kihoz- ki képviselôk reagálását. A kér- hihetetlen. Több mint egynunk a város számára a lehe- dés az, hogy milyen megtérü- milliárdos szerzôdésrôl van
tô legjobb megoldást. Most, az lése volt ennek, mi volt a hasz- szó, ami mögött valós teljeelôterjesztés arról szólt – és ez na, történtek-e korszerûsítések sítés nem áll, ez világosan
az igazi kármentés –, hogy a vagy csak egyszerûen lámpá- látszik az elôterjesztésbôl, ilmég hátralévô több mint 440 kat cseréltek ki? Ez egy elég letve az anyagokból, ha valaki utánanéz.
milliót szeretnénk diszkont zavaros ügy!
Ehhez még jön felelôtlen
áron, egy összegben megválmagatartásként, hogy intani, hogy minél kisebb pénzJeszenszki András frakcióve- kasszót engedélyeztek a
ügyi tehervállalás érje a vábank részére, amit semmi
rost. Ez az úgynevezett kár- zetô-helyettes, MSZP:
mentés. Erre tett is a bank egy – Elég éles kritikai hang jelent nem indokolt. Úgy gondolajánlatot, ami körülbelül 110 meg a városvezetô koalíció ré- juk, hogy mindenképpen
millió forintos megtakarítást szérôl. Ennek a szerzôdésnek ezt az ügyet ki kell vizsgálni. Elképzeljelentene, mi még szeretnénk a tartalma a kohetô, hogy ez
ezen javítani egy kicsit, a tár- rábbi idôszakra
büntetôjogi
nyúlik
vissza.
gyalások folytatása elôtt pedig
elengedhetetlennek tartottam, Itt elsôsorban az „Egy régi csontváz – felelôsséget is
et,
ez
intézményi
viláhogy a jelenlegi helyzetrôl a
elég zavaros ügy!” felv
ügyben a váközgyûlésnek legyen egy pon- gításkorszerûsírosvezetésnek
tos képe, illetve a városlakók tést fogalmazta
is tisztában legyenek azzal, meg célként a korábbi város- kellene bizonyítékokat szehogy mi történt itt éveken ke- vezetés, ami egyébként telje- rezni és megtenni a feljeresztül. Kértem is az MSZP sült is Nyíregyházán. Ugyan- lentést. Az elôterjesztés arfrakciót, hogy ha tudnak se- akkor ennek a szerzôdésnek ról szólt, hogy a város meggíteni és szeretnék önmagukat már a felbontása is elindult egyezik a bankkal, tehát
is tisztázni, mutassák már ki, abban az idôszakban, és nyil- körülbelül 100 millió fohogy milyen megtakarítás tör- ván itt most célként az fogal- rinttal kell majd kevesebbet
tént itt. Jellemzô volt ez a szer- mazódik meg, hogy minél ki- fizetni a megegyezés kapzôdés, ez az ügylet abból a sebb anyagi ráfordítással tud- csán, ezért támogattuk az
szempontból is, hogy elôszed- ja ezt a szerzôdést a város fel- elôterjesztést.
tünk egy-egy részt, ahol kide- mondani, illetve tudjon ebbôl Én bízok benne, hogy hasonrült, hogy nálunk egyáltalán a szerzôdésbôl kilépni. Politi- ló ügyek már nem fognak kikai vita bontakozott ki e kö- derülni a továbbiakban.
nincsenek iratok a városházán, az 2010-ben valahogy eltûnt… Ugyanakkor a vállalkozó, a Fény-Invest pedig elôhúzott egy teljesítési igazolást,
amit itteni emberek írtak alá.
Ez egy érdekes helyzet volt,
„Megdöbbentô szocisajnos nem elôször fordult elô.
alista károkozás!”
Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetô, FIDESZ-KDNP:
– A Fény-Invest kérdés egy
újabb régi csontváz, ami kiesett a szekrénybôl. Ez egy
nagyon régre, a szocialista
városvezetés idôszakába,
2004-re nyúló ügy. A vállalkozó cég, a Fény-Invest, „Politikai vita lett belôle”
aki megnyerte ezt a közbe9
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Etikai kódexet alkot a közgyûlés Fény-Invest: a sötét múlt
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Színházi „évad” a szabadtérin
Gyermekelôadások,
nosztalgiamozi, felnôtteknek szánt könnyed színházi
darabok és koncert várja
június 7. és augusztus 17.
között a szabadtéri színpadra ellátogatókat.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Az idei nyáron az ország
egyik legszebb környezetében található teátrum gazdája a legautentikusabb, a Móricz Zsigmond Színház lett.
Mindezt Batizi Tamástól, a
nyíregyházi polgármesteri
hivatal kabinetvezetôjétôl
tudtuk meg a hét elején megtartott sajtótájékoztatón. Legfôbb törekvésük az, hogy
azok számára is elérhetôvé
tegyék a produkciókat, akik
anyagi okokból távol maradnának azoktól, így a kicsinyeknek szánt elôadásokért
és a nosztalgiamoziért mindössze 100 forintot kell majd
fizetni. Ezeken kívül lesznek
felnôtt színházi elôadások is.
Beszámolt arról, hogy a
NYÍRVV Kft. munkatársai
megszépítették a színpadot és
környékét, ezzel is hozzájárulva a városlakók kellemes
kikapcsolódásához.
Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója elmondta, szeretnék, ha a VI-

DOR Fesztivál nyitánya lenne
a Szabadtéri Nyár, ami színvonalas szórakoztatást biztosítana olyan elôadásokkal, amelyek nem igénylik a kôszínház
intimitását. Az itteni produkciókra is érvényes: a mosoly
mindenkinek kijár. Láthatja
majd a közönség az idei évad
egyik sikerdarabját, a Fekete
Péter címû zenés vígjátékot
most pénteken és szombaton
este 8-tól, hónap végén Kálmán Imre Cigányprímás címû
operettjét a Turay Ida Színház
elôadásában, Mikó István fôszereplésével, és ugyancsak az
ô jóvoltukból a Maga lesz a
férjem címû Nóti Károly–
Nemlaha György komédiát.
Az elôadások átlagára kétezer
forint alatt lesz.
Sokak vágya teljesül a nosztalgiamozival. Péntekenként
21 órától olyan filmeket nézhetnek meg az érdeklôdôk,
amelyek a VIDOR Fesztiválok valamelyikén már díjat
nyertek, vagy a nézôk számára különösen kedvesek voltak,
például a Kontrollt, a Lorát, a
Made in Hungáriát vagy az
Üvegtigris 3-at.
Szombaton 17 órára a kicsinyeket várják a hatalmas színpadra, amit naptól, esôtôl óvnak ilyenkor. Ott helyezik el az
ülôhelyeket, ahonnan a bábosok elôadásait tekinthetik meg.

Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
„Ne rakjon fejedbe fészket a kétely, fészkelj be hozzánk egész
éjjel!”

OLVASÓI LEVÉL

Évadértékelô
Levelemben szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a Móricz Zsigmond Színház összes dolgozójának! A munkámról el lehet mondani, hogy elég száraz és szellemileg fárasztó, igazi felüdülést adtak az elôadások. A Nyílt nap egy remek ötlet volt és jó volt belesni a kulisszák mögé. A változásokhoz gratulálok! Ebben az évadban az volt az érzésem (és
nem csak nekem), hogy igazi szórakozást kapunk és mindenki
azon dolgozik Önöknél, hogy a közönség úgy mehessen haza,
hogy megkapta azt, amiért fizetett. A színészek teljesítménye
az egész évadban országos szinten is kimagasló volt. (Joggal
mondhatom ezt, hiszen sok alkalommal látogattuk az ország
más színházait is.) A teátrum kommunikációja friss, aktuális és
sok oldalon elérhetô, kimagaslónak tartom Sz. Kántor Éva írásait a Naplóban és a Nyíregyházi Televízió riportjait, de minden fellelhetô médiumban hallhatunk, láthatunk, olvashatunk a
színház életérôl. A 2012-13-as évad a Móricz Zsigmond Színházban csillagos ötös! Az évadzáráshoz közeledve a jövôben is
kívánok sikerekben gazdag munkát a színház összes dolgozójának!
K. Ilona

Elismerés a kiváló pedagógusoknak
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése minden
évben, a pedagógusnapon
ismeri el azoknak a város
területén dolgozó és
nyugdíjas pedagógusoknak
a munkáját, akik hivatásukat kiemelkedô eredményességgel végzik, illetve
végezték. Az idén Bencs
László emlékérmet is
adományoztak a jeles nap
alkalmából.
A pedagógusnap alkalmából
Bencs László emlékérmet vehetett át Verdes Lajos pedagógus, a város legidôsebb edzôje. Az elismerést dr. Kovács
Ferenc polgármester adta át a
májusi közgyûlésen. Az idôpontválasztás nem volt véletlen, hiszen Verdes Lajos ezen
a napon ünnepelte 80. születésnapját, melyhez a testület
is gratulált.
Verdes Lajos, nyugdíjas testnevelô tanár, a mai napig aktívan részt vállal a város utánpótlás-nevelésében, sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában. 2012 ôszén
az MLSZ kitüntette az OTP
Bozsik-MOL Programban
végzett kimagasló színvonalú
szakmai munkájáért.
Tanári hivatása mellett, mint
sportvezetô-szervezô, számos
sportágban utánpótlás-nevelô,
diáksportkör-vezetô is volt.
Kidolgozta az általános isko10
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lák és diák sportegyesületek
közötti éves pontverseny
rendszerét, melyet a mai napig alkalmaznak.
Szinte minden sportágban tevékenykedett, volt úszásoktató, asztalitenisz-edzô, birkózóedzô és felkészítô tanár,
labdarúgó utánpótlásedzô,
sakkoktató. 50 évig szakágvezetô volt 12 sportágban, játékvezetô és vizsgázott versenybíró több sportágban. 10
évig a megyei diáksport tanács sportági szakágvezetôje
10 sportágban. 12 évig a nyári sportnapközi sikeres vezetôje, úszóoktatója.
A megyei ifjúsági sportbizottság elnökeként, illetve megyei
testnevelô- és sporthivatal elnökhelyetteseként is lelkiismeretesen látta el feladatát.
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa”

A Múzeumok Éjszakája 2003 óta indult el hódító útjára Magyarországon, melynek eredete Franciaországba nyúlik vissza,
ahol 1999-ben rendezték meg az elsô múzeumok éjszakája
programot. Ezek az éjszakák évrôl évre különleges és rendhagyó élményeket ígérnek. Ehhez az országos programhoz csatlakozva a Jósa András Múzeum ebben az évben is izgalmas és
sokszínû programkavalkáddal várja a kedves látogatókat június 15-én.

„Margócsy Emil-díj” kitüntetést három pedagógusnak
adományozott. A Pedagógusnapi Ünnepségen elismerést
vehetett át:
Dombai Katalin, a Vasvári
Pál Gimnázium igazgatóhelyettese, aki 1979 óta dolgozik fizika–kémia–számítástechnika szakos középiskolai
tanárként. A közel 40 éves tanári tevékenységét magas
színvonalon, szakmai precizitással, nagy odaadással végzi, tárgyaiból emelt szintû elôkészítôket tart, diákjai rendszeresen sikeresen versenyeznek. 1992 óta igazgatóhelyettesként látja el munkáját. A
gimnáziumban zajló oktatónevelôi tevékenységet nagy
odafigyeléssel hangolja össze
– áll a méltatásban.
Verebélyiné Tóth Marianna,
az Arany János Gimnázium,
Általános Iskola, Diákotthon,

Szôlôskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményének diákotthon-vezetôjének munkáját is elismerte a képviselôtestület. A tanárnô több mint
30 éve dolgozik pedagógusként. 1987-tôl 2005 szeptemberéig biológiát, technikát tanított, osztályfônöki teendôket látott el és öt évig az osztályfônöki munkaközösség
vezetôjeként is tevékenykedett. 2005-tôl a diákotthon
vezetôje, ahol kiemelten találkozik a halmozottan hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû tanulók problémájával – hangzott el az ünnepségen.
Méltán kapott elismerést
Zsigó Zsolt, a Bánki Donát
Mûszaki Középiskola és Kollégium tanára, akinek munkáját nemcsak pedagógustársai
és a szakemberek ismerik el,
hanem a diákok körében is
nagyon népszerû.
1991-tôl matematika–fizika
szakos tanár. Munkájának
elsô évében elindította tehetséggondozó szakkörét, melyben a kiemelkedô képességû
tanulókat ösztönözte kreatív
gondolkodásra, innovatív pályázatokban való részvételre.
Pedagógiai megújulását mindig fontosnak tartotta, eleinte
ô vett részt továbbképzéseken, de az utóbbi öt évben ôt
hívják tanártovábbképzések
elôadójának – tudtuk meg a
kitüntetés átadásakor.

15.45 Nyíregyházi Veterán Autós-Motoros Klub indul a múzeum elôtti térrôl a polgármesteri hivatal elé, majd továbbgurul a vendégekkel és visszaérkezik a múzeumhoz.
16.00 Múzeumnyitás
16.30–02.00 óráig
Új idôszaki kiállításaink:
– Vadászok, fegyverek, trófeák, „A mezô vadjai, az ég madarai…”, A guthi világbajnok szarvasagancsok, Valaczkai Erzsébet grafikus-festô kiállítása, Kiss B. Zoltán és dr. Szendrei
László fotókiállítása, Népi vadfogás eszközei, Vadász porcelánok, Válogatás a szegedi Móra Ferenc Múzeum képzômûvészeti gyûjteményébôl, Vadásszunk! Az éléskamra élôsködôire, Felújított retró lakás, Garay Béla preparátor mûhelye
Az éjszaka mûsorvezetôje: Dr. Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója
Az éjszaka hangulatfelelôse: Farkas Shulcz Tibor lemezlovas
„Ne legyen kételyed, nálunk fogyaszd ételed!” – a futtatott
szarvastól a kemencés lángosig
Vadászkutyák, sólymok a Benczúr téren; Nyíregyházi Veterán Autós-Motoros Klub bemutatója; Kis Vuk vadászik; TenX Lövészegyesület interaktív fegyverbemutatója; Tedd próbára magad! – íjászat, csúzlikészítés, népi játszótér; Csillagés bolygólesen Szent Iván havában a Nyírségi Amatôrcsillagász Egyesülettel (Iparkamara udvara); Élô szobrok, Csicsergôk, Arcfestés; Vadászok a vásznon; Csi-hu-hu kisvonat;
– Látogatás a Vízügyi Gyûjteménybe 24.00-ig
– „A halászat múltja és jelene” – idôszaki kiállítás
– Tárlatvezetés, filmvetítés, gyermeksarok
16.30 Lábita Színház
17.00 Dió Trió
17.30 Flexi-Team-Aerobik Klub táncos mûsora
18.00 Hajtogatott luficsodák Leviczky Zsuzsával
18.00–19.00 Mi van az éléskamrában?
18.30 DEAD SUBMARINE, avagy Halott Tengeralattjáró
együttes
18.30 Pregitzer Fruzsina és Gosztola Adél felolvasásai vadászírók elbeszéléseibôl
19.00 Prémvadászok zenekar koncertje
20.00 TE MEG ÉN – Détár Enikô és Rékasi Károly
19.30 Az éjszaka hangjai – Játékos túra az E-misszióval
20.30 Charlie élô nagykoncert
20.30 A naprendszer felfedezése – Tóth István, a Nyírségi
Amatôrcsillagász Egyesület titkárának elôadása
22.00 Best of Maksa – Maksa Zoltán humorista elôadása
23.00 A Szüret Utcza bemutatja „KALAND” címû új koncertmûsorát
24.00 Ropd a táncot!
00.30 Helyszíneljünk
00.30 A Nap Együttes koncertje
02.00 Bluezeum – Farkas Shulcz Tibor lemezlovassal
KÁLLAY GYÛJTEMÉNY
Az ókori ízek és kultúra jegyében
16.00–02.00 Egyiptomi, római és görög sminkfestés, Fotózási lehetôség egyiptomi öltözetben a gízai piramisok tövében,
Ismerkedés ásványokkal, Delphoi jósda, Ókori egyiptomi és
római ízek, édességek, Édes borok a Hegyaljáról
18.00–02.00 Elektronikus világzene az udvarban
21.00 Tombola
20.00–24.00 Ritka, eddig nem látott tárgyak bemutatása a közönségnek
16.30–18.30 Levéltárunk délutánja
16.30 Kapunyitás
16.50 Levéltárunk kincseibôl: címeres nemeslevelek
17.00 Nagy Dóra: Levéltárunk címeres nemeslevelei
17.20 Bánszki Hajnalka: Új módszerek a helytörténet közvetítésében
17.40 Képek a családi albumból c. pályázat eredményhirdetése
16.30–18.30 Raktárlátogatás, gyermekfoglalkoztatók, családkutatási tájékoztatás, internetes adatbázisaink bemutatói
A belépôjegyek elôvételben is megvásárolhatók, amellyel a
Jósa András Múzeum, a Kállay Gyûjtemény és a Vízügyi
Gyûjtemény programjai is megtekinthetôk.
Információ: 06-20/218-1884
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Emlékmû az áldozatoknak
Emlékmûvet állít a
kommunista diktatúra
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei áldozatainak
emlékére Nyíregyházán a
Periférián Alapítvány.
A szervezet 2014 februárjában szeretné felavatni a
szobrot, amely a Szarvas
utca–Széchenyi utca
sarkán kap helyet.
A Periférián Alapítvány régi
terve az emlékmû felállítása,
amely az emlékezés és fôhajtás méltó helyeként szolgálhat. A mûalkotás költségeihez
adományokat gyûjtöttek, abból és az önkormányzat segítségével pályázati forrásból
készülhet el a szobor, amelyet

a tervek szerint 2014. február
25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján
avatnak majd fel.
Dr. Szilassy Géza, az alapítvány elnöke a sajtónak elmondta: – Szépen gyûlnek az
adományok az alapítvány
számlájára és az önkormányzat is az ügy mellé állt. A helyhatóság pályázatot nyújtott
be, hogy elkészülhessen az
emlékmû. Így, a városlakók
támogatásának és az elnyert
pályázati összegnek köszönhetôen, a tervek szerint, a
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján felavathatjuk a
köztéri alkotást.
A mûalkotást Nagy Imre Lajos szobrászmûvész készíti.

Kié a Vigadó?
Kézenfekvô lenne a
válasz, mely szerint: a
nyíregyháziaké. De a
helyzet nem ez! Múlt heti
cikkünk nyomán több
hívás is érkezett szerkesztôségünkbe a Krúdy
Vigadóról tudakozódva.
A hányatott sorsú épület
kapcsán annyi biztos, hogy

a szezonra kinyitott a terasz,
azaz egy vállalkozó kibérelte
üzemeltetésre, így a Sóstón járók, az ott nyaralók újra birtokba vehetik – legalábbis ezt
a részt. De vajon a többit miért nem? – kérdezték többen.
Ki az, aki nem nyitja ki a kapuit a hajdan népszerû szórakozóhelynek?
Tavaly októberben már írtunk

oszlopok között áll egy dupla
vöröscsillagon. Ez szimbolizálja a bezárt szabadságot.
A Periférián Egyesület szeretné a megye lakosságának és
diákságának figyelmét ráirányítani a kommunista diktatúra idôszakára.
A témában Takács Péter történész szerkesztésében kötet
jelenik meg, a megye 11. és
12. évfolyamos tanulói számára pedig november elején
vetélkedôt
szerveznek,
amelynek témája a 20. századi diktatúrák, és ezen belül a
kommunista diktatúra.

A szobor egy gúzsba kötött
embert ábrázol, aki vasbeton
a témáról, s mint kiderült, továbbra sincs alapvetôen változás. Eszerint az épület nem
a város tulajdonában van,
csak volt, korábban. Még az
elôzô városvezetés értékesítette, 2002-ben 70 millió forint plusz áfa értékben, nyilvános pályázat nélkül, felújítási kötelezettség mellett. A
Magyar Nemzet korábbi információi szerint a KEHI
(Kormányzati Ellenôrzési Hivatal) megállapította, hogy a
vételár kiegyenlítése nagyobb
részben értéktelen üzletrészek

beszámításával, kisebb részben pedig a valóságban nem
teljesített szállodai szolgáltatások beszámításával történt.
(Az értékesítés kapcsán tett
feljelentés alapján a megyei
fôügyészség különösen jelentôs vagyoni hátrányt okozó
hûtlen kezelés bûntette miatt
rendelt el nyomozást még tavaly szeptemberben, mivel a
feltételezett vagyoni hátrány
meghaladja az 500 millió forintot. Itt a nyomozás jelenlegi határideje 2013. június 20.
napja.) Késôbb a Carion Be-

Új behajtási rend
2013. június 1-jétôl az
alábbiak szerint változik a
be- és kihajtási rend a kórházban: A Nagyvárad utca
felôli I-es kapun a 06.00–
09.00 óráig tartó, eddig két
sávon mûködô behajtás
megszûnik. Június elsô
napjától egyetlen sorompón keresztül lehetséges a
behajtás (ezt lehetôleg csak
a fizetôs és mozgáskorlátozott gépjármûvek vegyék
igénybe), a másik sorompó használatát a kimenô
forgalom számára biztosítják.
A Zalka Máté utcai II-es
kapu megnyílt a behajtó

fektetési Alapkezelô Zrt. tulajdonába került, 2007-ben.
A Carion tartotta a szavát,
ôsszel azt ígérték, hogy nyárra szeretnének üzemeltetôt
találni, hogy legalább a közkedvelt terasz kinyithasson.
Ez megvalósult, azonban ez a
kialakult helyzetnek csupán
részleges és átmeneti megoldása. Tény, hogy a városnak
egyáltalán nincs beleszólása,
hogy mi történjen a városképi szempontból meghatározó
épülettel, mivel nincs a tulajdonában. Ráadásul, mivel az

forgalom elôtt, azonban a
gépkocsibejáratot csak a
parkolókártyával, a VIP
kártyával rendelkezôk, a
mentôk, a mozgáskorlátozott igazolvánnyal behajtók, valamint a támogatószolgálat autói használhatják. A kimenô forgalom
minden, a kórház területén
parkoló jármû számára lehetséges.
A reggeli csúcs csökkentése érdekében kérik, hogy
akik behajtási engedéllyel
rendelkeznek, a Mentôállomás mellett található,
Zalka Máté utcai kaput vegyék igénybe.

egy évtizeddel ezelôtti felújításkor vendégszobákat
nem alakítottak ki, az így
szállodaként nem üzemeltethetô ebben a formájában.
Az állagmegóvást garantálja a jelenlegi tulajdonos,
akinek a hasznosítást nehezíti a mindenkire érvényes
felépítményadó. Úgy tûnik,
a hivatalos vizsgálat lezárultáig maradnak a kérdések. Bár valószínûleg az
sem változtathat majd a tényen, mely szerint van valamink, ami nem a miénk.

ÉRETTSÉGI–FELVÉTELI NYELVTUDÁS
A felsôoktatási felvételi szempontjából egyre nagyobb jelentôséggel bír az érettségi vizsgán
szerzett eredmény. Emelt szintû érettségi nélkül aligha lehet
bejutni egyetemre és fôiskolára.
Ezért különös hangsúlyt kell
fektetni az emelt szintû érettségire történô felkészülésre, mert
a felvételi pontszám múlik az
elért eredményen.
A Nyíregyházi Fôiskola
Student Stop! Nyelviskolája,
felismerve ezt a növekvô társadalmi igényt, már ezen a nyáron
érettségire történô felkészítôket
indít. Angol, német, magyar,
matematika, biológia és történelem szerepel a kínálatban.
A tanításra olyan szaktanárokat
kérnek fel, akik nagyon jól ismerik az elvárásokat.
Az emelt szintû érettségi magasabb szintû tudást követel, ezért
a középiskolában gyûjtött ismereteket elôször rendszerezni
kell, majd az emelt szintû elvárásoknak megfelelôen bôvíteni
szükséges.
A várható csoportlétszámok az
aktív tanulást teszik lehetôvé
(maximum 12 fô).
A középszintû érettségire készülôk külön csoportokban tanulhatnak.
A Student Stop! Nyelviskolában azonban a felnôttek is új
lehetôségekhez jutnak a nyáron.
Angol, német és orosz nyelvtanfolyamok indulnak a Tudásod a jövôd! államilag támoga12

2013. június 7.

tott, TÁMOP keretében megvalósuló programban. A közönség
számára úgynevezett ingyenes
nyelvtanulási lehetôségként
ismert ez a képzés. A Nyíregyházi Fôiskolán várjuk az angol, német vagy orosz nyelvet
tanulni vágyókat. Fontos,
hogy regisztráljanak a www.
tudasodajovod.hu weboldalon,
majd a Nyíregyházi Fôiskola
képzéseit válasszák, így igénybe vehetik a bruttó 90 000 forintos állami támogatást. A tanfolyamok várható indítási
idôpontja július eleje. A program 2014 augusztusában zárul,
így nem kell kétségbe esni,
hogy bárki is kimarad belôle,
hiszen 100 000 embernek ad
lehetôséget a tanulásra. A legutóbbi adatok szerint országosan 50 000 körül jár az aktív

résztvevôk száma. Szeretnénk,
ha minél többen tanulnának ily
formában nyelveket. Tanfolyamaink – Nyíregyházán kívül –
a megye különbözô pontjain elérhetôek lesznek. Ezzel a lehetôséggel minden 18. életévét
betöltött magyar állampolgár
élhet korhatár nélkül, amennyiben nem vesz részt állami finanszírozású képzésben.
Keresse az információkat a
www.studentstop.hu
weboldalon, írjon nekünk:
studentinfo@nyf.hu, vagy
hívjon minket telefonon:
06-30/382-8627!
Parragné Horváth Ilona
Student Stop! Nyelviskola
(Nyíregyházi Fôiskola)
igazgatója
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Szent Flórián szobrot avattak
Szent Flórián szobrot
avattak Nyíregyházán. A
köztéri alkotást az Apáczai
Csere János Gyakorló
Iskola melletti téren
állították, melyet Flórián
térre kereszteltek. A
tûzoltók védôszentjének
napja alkalmából a
rendvédelmi szervek
különleges bemutatót is
tartottak a Kossuth téren.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Nem csak tüzet oltanak, a baleseteknél a mentésben is segédkeznek a tûzoltók. Ezt is
bemutatták a Kossuth téren. A
tûzoltók mellett rendôrök,
pénzügyôrök, a büntetés-végrehajtás munkatársai illusztrálták, milyen komoly munkát végeznek a hétköznapokban. A rendvédelmi szervek a

látványos bemutatókkal köszönték meg, hogy az önkormányzat úgy döntött, a korábbi Apáczai teret Flóriánra keresztelik. Egy civil szervezet,
valamint a katasztrófavédelem összefogásával pedig egy
Szent Flórián szobrot is állítottak a térre. A városháza elôl
ide vonultak az ünneplôk. A
tûzoltóság szomszédságában,
ünnepélyes keretek között
szalagátvágással avatták fel a
teret. A téravatás alkalmából
Nyíregyháza polgármestere
mondott köszöntôbeszédet.
Dr. Kovács Ferenc méltatta a
tûzoltók munkáját, és azt
mondta, a térrel és az új szoborral szeretnék megköszönni áldozatkészségüket. Az
ünnepségen részt vett Kossa
György, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság dan-

dig úgy sikerült állítani, hogy
összefogott a katasztrófavédelem és a 4 For Dance táncegyüttes alapítványa.
A 4 For Dance tagjai ezzel a
gesztussal kívántak köszönetet mondani a tûzoltóknak és
Nyíregyháza önkormányzatának az eddigi támogatásért.
Gál Sándor lapunknak elmondta: rendhagyó volt ez a
támogatási forma az együttes
részérôl. A tánccsapat tagjait
az motiválta, hogy meghálálják a tûzoltóknak és Nyíregyházának azt a segítséget, me-

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Kossa
György dandártábornok leplezték le az
alkotást

dártábornoka is, aki úgy látja, Nyíregyházán a város lakói és az önkormányzat is
megbecsüli a rendvédelmi
dolgozók munkáját.
A dandártábornok és dr. Kovács Ferenc közösen leplezték le a Flórián tér új díszét, a
tûzoltók védôszentjének
Szent Flórián szobrát. Az is
kiderült, a város az ünnepségre felújította a teret, megszépültek a sétányok és füvesített
is a NYÍRVV. A szobrot pe-

lyet indulásuk óta kaptak. Úgy
vélik, ez a szobor egy maradandó dolog, amely az ô köszönetüket is kifejezi.
A tûzoltók iránti csodálatukat
fejezték ki ünnepi mûsorukkal is, usánkában járták a táncot a tiszteletükre.

Listavezetôk
SZERZÔ: TARCZY GYULA

Igen, ôk. A tûzoltók.
Évek óta ôk szerepelnek az elsô helyen a lakosság bizalmi
listáján, ami nem pusztán tapasztalat, szóbeszéd, hanem szociológiai felmérések is megerôsítik. Nem csoda, hiszen ha
baj van, rögtön ôket hívjuk. Ha kígyózni kezd a víz a pincénk felé, ha vihar tépázta a tájat, ha szakad a vezeték, ha
zuhog a márciusi hó, egyáltalán: ha bajba kerültünk, bárhol. Ma már az a ritkább, mikor vörös kakas ugrik a háztetôre, ott vannak azonban a baleseteknél, és az a jobb eset,
ha menteniük kell, nem pedig a szörnyû vég romjaitól megtisztítani az utakat. Nincs egyszerû dolguk. Vészhelyzetben
dolgoznak gyorsan, szakszerûen, egy olyan szakmában, ahol
naponta produkál kihívást az élet. Mégis, nem csak ôk népszerûek, hanem a hivatásuk is: sorban állnak az állásokért,
mely a haladást jelenti sok fiatal számára. Másfél éve a katasztrófavédelem rendszerén belül teljesítenek szolgálatot,
s miközben ôk sokan védenek minket, ôket, hitük szerint
csak egyvalaki: Szent Flórián, az „Isten tûzoltója”. A „vizes” és „tüzes” mesterségek szentje szobrot és teret kapott
Nyíregyházán. A városban, ahol a tûzoltók intézményénél
az átszervezéssel kimaradt ugyan a hivatalos névbôl az „önkormányzati”, de a támogatást, szeretetet élvezik. Gondoljunk rájuk, önfeláldozásukra akkor is, ha nincs baj! A látványon túl, ezt szolgálja az új Flórián tér és szobor, mely nagyrészt adakozás, gyûjtés, összefogás eredménye, a laktanyától pár lépésre. Így akár naponta többször, minden vonulásnál fejet hajthatnak ôk is a szent elôtt. Mi pedig – elôttük.

A Korzó Bevásárlóközpontban immár hagyományosan megrendezett Tabló Szépségverseny idén is nagy sikerrel zárult. A
második emeleti összekötõ hídon kiállított munkákból a nagyközönség szavazhatott a legszebb, legkreatívabb tablókra. A
megmérettetésre 12 oktatási intézmény 32 osztálya jelentkezett.
A legtöbb szavazatot kapott osztályok a helyszínen jutalomban
részesültek. Képünkön az elsõ helyezett Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium 13. c osztályának képviselõi
láthatók tablóképük elõtt.
(x)
2013. június 7.
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Hírek – eredmények

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

SPORT

Ötödik a Szpari, egycsoportos lesz az NB II
Az ötödik helyen zárta a
bajnokságot a Nyíregyháza
Spartacus. A csapat tizenöt
mérkôzést nyert meg,
négyszer játszott döntetlent, és tizenegyszer kapott
ki. Az együttes 49 pontot
szerzett, és jövôre az
összevont NB II-ben
indulhat. Értékeltük az
elmúlt szezont.
– Nem volt egyszerû, és még
a vége is nagyon izgalmas volt
– kezdte értékelését Sipos Zoltán, a Spartacus ügyvezetôje.
– Nekünk mindenképp nyernünk kellett Putnokon, ez sikerült, így a minimális célt
teljesítettük. Nem vagyunk
persze teljesen elégedettek
ezzel a teljesítménnyel. Ha
kimondottan a statisztikát
nézzük, 22 pontot szereztünk
ôsszel, 27-et tavasszal, és a
futballedzôk szerint az ôszi
szezonban könnyebb mérkôzéseket nyerni. Már a szezon
elején lehetett tudni, hogy rányomja a bélyegét az egész
bajnokságra az átszervezés, és
hogy kiélezett lesz a küzde-

Sipos Zoltán

lem. Egycsoportos lesz az NB
II 16 csapattal, és mindenki
megpróbált megtenni mindent, hogy bent maradjon.
Amikor télen megvoltak az
átigazolások, úgy éreztük,
megerôsítettük a csapatot. A
sportnapilap szerint is mi igazoltunk a legjobban, aztán
mégsem úgy állt össze az
együttes, ahogy szerettük volna. Nyilván ennek az okait
majd elemezni kell. Ahogy
jöttek a vereségek, kiderült,
hogy a feljutásról lemondhatunk, fôleg, hogy a riválisok
gyôztek, bár látható, hogy a

végén ôk is kaptak fricskákat.
Én már ôsszel is azt mondtam,
majd a harmincadik forduló
után nézzük meg az eredményt. Ötödikek lettünk, és
ezzel feljutottunk az összevont NB II-be, nem pedig
bent maradtunk, és fel kell
arra készülnünk, hogy ez egy
sokkal erôsebb bajnokság
lesz. Szakemberek szerint
motiváltabb emberek lesznek
az NB II-ben, mint az NB Iben, mindenki szeretné bizonyítani, hogy feljebb lenne a

számítok a következô szezonban – mondta Sipos Zoltán.
Lucsánszky Tamás vezetôedzô a tavaszi második fordulót követôen vette át a csapat
irányítását. A tréner legfontosabb célja az volt, hogy az
elsô öt közé juttassa az együttest. – Én egy ilyen bajnokságot senkinek nem kívánok.
Sem játékosnak, sem vezetônek, amikor a csapatok egyharmada elbúcsúzik ettôl az
osztálytól. Ez nyilván egy
rendkívül feszített és idegileg
nehezen bírható szezon volt.
Az elsôdleges célkitûzés az

13 meccs, 13 gól

Lucsánszky Tamás

helye, ráadásul az ellenfelek
egy részét sem ismerjük majd.
Egy kiélezett bajnokságra

Bajzát Péter télen tért vissza Nyíregyházára. A gólerôs támadó 13 meccsen lépett pályára, és 13 gólt lôtt, ezzel ô lett
az együttes házi gólkirálya. – Elnézve a tavaszi teljesítményünket, elégedett vagyok a végeredménnyel. A tavaszi
meccsek felénél már azt tûztük ki célul, hogy az elsô ötben
végezzünk, ez sikerült. Ez egy gyilkos bajnokság volt, lehetett látni a Putnokot is, hogy tét nélkül is mennyire küzdöttek ellenünk. Ami a jövômet illeti, a következô hetekben ülünk majd le tárgyalni a vezetôkkel a folytatásról –
mondta Bajzát Péter.

Szabó Tünde számít a nyíregyházi úszókra
Szabó Tünde az egyik
legismertebb úszó volt
egykoron Nyíregyházán.
Eredményesen szerepelt
olimpián, világbajnokságon. Most a Magyar Úszó
Szövetség fôtitkáraként
tért vissza szülôvárosába.
– Isten hozta szülôvárosában! Itt állunk a sóstói medence partján. Milyen érzések vannak ilyenkor önben,
hiszen életének egy részét itt
töltötte?
– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok,
hogy most is ilyen sok tehetséges gyerek úszik. Most mint
a Magyar Úszó Szövetség fôtitkára állhatok itt, és örömmel mondhatom, hogy 2013-

Szabó Tünde

ban az úszás sportág bekerült
a kiemelt sportágak közé.
Hamarosan érkezik a sportág
fejlesztési támogatása, melybôl az utánpótlás nevelését is
segíteni szeretnénk. Nyíregyháziként mindent megteszek
annak érdekében, hogy a város is minél több forráshoz

Futás az erdôben
Második alkalommal rendezik meg a Waldlaufer futást Nyíregyházán. Június 15-én reggel 9 órára várják azokat az Erdei Tornapályánál, akik szeretnének mozogni. A 3 kilométeres távot nem feltétlenül futva kell teljesíteni, lehet gyalogolni, vagy akár babakocsit tolva sétálni is. A legfontosabb, hogy mozogjanak a résztvevôk. – Tavaly közel ötszázan vettek részt a Waldlaufer futáson, legalább ennyi
résztvevôre számítunk most is. Számos kiegészítô programról is gondoskodunk, így lesz zumbabemutató, fellép a TDance, a Burattinó Bábszínház pedig a Vitéz Lászlót adja
elô. Valamennyi résztvevô tombolát kap, mellyel értékes
ajándékokat lehet nyerni – mondta Pokrovenszki Gergely
szervezô.
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Negyvennégy alkalommal örülhetett gólnak a Szpari

juthasson. Ezzel a programmal azt szeretnénk elérni,
hogy minél több gyerek tanuljon meg úszni, akik pedig versenyzôk, minél jobb körülmények között készülhessenek.
– Juthat ebbôl a pénzbôl az
infrastruktúra fejlesztésére
is? Gondolok itt az uszodák
fejlesztésére.
– Azon vagyunk, hogy javuljon a helyzet. Felmérjük az
országban az uszodák számát,
és szeretnénk ezen javítani.
25, 33 és 50 méteres tanmedencéket szeretnénk építeni,
és szükség lenne minél több
fedett létesítményre. Sóstón
régen sátor volt a medence
fölött, de egy könnyûszerkezetes megoldással télen is
használhatóvá lehetne tenni.
– Az idén világbajnokságot

rendeznek. Mit vár a magyar
csapattól?
– Készülnek a válogatottjaink,
akik most is éremesélyesek.
Sok fiatal is helyet kap az utazó keretben, és Ifjúsági VB-n
is indulunk. Nyíregyházán is
vannak feltörekvô fiatalok,
rájuk is számítunk a jövôben
a nemzetközi versenyeken.
– Mennyire nehéz egy olimpia után ismét csúcsformába
kerülni?
– Nehéz, hiszen csak egy év
telt el London óta. Az olimpia után mindenki pihent egy
kicsit, így nagyon közel van
a világbajnokság. Az olimpián jól szerepeltünk, bár sok
volt a kilencedik helyünk.
Remélem, a világbajnokságon is lesznek bôven dobogósaink és döntôseink.

MediBall
2013. június 8-án Nyíregyházán rendezik a III. MediBall
Országos Bajnokságot. A versenyre 12 klub nevezett, így
Szolnokról, Szegedrôl, Budapestrôl és Debrecenbôl is érkeznek indulók, valamint 3 nyíregyházi csapat is nevezett,
a MediBall Club, az Arany János Gimnázium és Általános
Iskola, valamint a házigazda SPIRIT SE MediBall is rajthoz áll. A sportág iránt egyre nagyobb az érdeklôdés, Nyíregyháza pedig igazi fellegvárnak számít. A bajnokságon
egyéni és páros versenyekre is sor kerül. A rendezvényt a
Zrínyi gimnázium Tiszavasvári úti sportcsarnokában tartják.

volt, hogy ezt át tudjuk vészelni. A játék az még mindig nagyon messze van attól, amit én
szeretnék, de az eredményesség az utolsó fordulókban már
látszott, ami nagyon fontos
volt. Most két hét pihenôt kapnak a játékosok, majd mindenkivel átbeszéljük a jövôt és
kezdôdik a felkészülés a következô szezonra – nyilatkozta Lucsánszky Tamás.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

06. 09., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Junior Kosárlabda
Döntô bronzmérkôzés ismétlése

Triplák és zsákolások
a Kossuth téren

Közel hetven csapat nevezett a Streetball fesztiválra. Az
utcai kosárlabda iránt ezúttal is nagy volt az érdeklôdés, a
megye különbözô pontjairól, sôt a szomszédos megyékbôl
is érkeztek együttesek a Kossuth térre. Több korcsoportban rendezték a küzdelmeket, és a legjobbak az országos
fináléba jutottak.
A napot számos kiegészítô program színesítette. Nagy sikert aratott az ideiglenesen felállított tekepálya, de volt zsákoló- és dobóverseny is, valamint bemutató mérkôzéseket
is rendeztek. – A pályák építését már reggel öt órakor elkezdtük. Összesen 63 csapat nevezett, és nagyon örülök
neki mint egykori kosaras, hogy ilyen népszerû a sportág.
Még nagyobb lehetett volna a létszám, de sokakat visszatartott a változékony idôjárás. Akik viszont eljöttek, jól érezték magukat – értékelt Sitku Ernô szervezô.

Események – érdekességek

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Programok
Nyírszôlôsi jubileumi juniális
június 7-8-án. Kiállítás-megnyitó, gálamûsor, fôzôverseny,
óvodások, táncosok mûsora,
koncertek stb. Bôvebben:
www.nyiregyhaza.hu.
A Burattinó Bábszínház elôadása: június 8-án 16.00 óra:
Nyuszikaland; 9-én 10.00 óra:
Kinek jobb a háza. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont.
A Nyíregyházi Cantemus Kórus
„Évfordulók” kórusbérletének
utolsó elôadását hallgathatják
meg az érdeklôdôk június 8-án

18.00 órától a Kodály Zoltán
Általános Iskola hangversenytermében.
Nyírségi Vágta – a Nemzeti Vágta nyíregyházi elôfutama június
9-én 11.00 órától Nyíregyháza–
Sóstóhegyen.
Bôvebben:
www.vagta.hu; www.nyirsegivagta.hu.
A „Tanuljunk egészségesnek lenni” sorozat keretében „Amit minden nônek tudnia kell a hormonháztartásról” – Amit az endometriózisról tudni kell címmel tart
elôadást dr. Szilágyi Nóra fog-

Képviselôi fogadóóra
Halkóné dr. Rudolf Éva, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. június 10., 17.00 óra
Helye: Jósavárosi Polgárôr Egyesület irodája
(Ungvár sétány 25.)
Kósa János, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. június 10., 17.00 óra
Helyszín: Mandabokori általános iskola

szakorvos, hormonegyensúly terapeuta június 10-én 17.00 órától. Helye: Napfény Életmód és
Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út
2–4. „A” épület fszt. 8.).
Az Életmód és Reiki klubban:
Azok a csodálatos antioxidánsok
címmel dr. Mihucz Mária háziorvos elôadása június 11-én
17.00 órától. Helye: Napfény
Életmód és Közmûvelôdési
Egyesület (Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.).
A Bencs Villában június 11-én
18.00 órától kezdôdik Szûk Norbert festômûvész és Dezséry
Szük Dorottya fotómûvész Bali
– az istenek szigete c. filmes-ze-

PROGRAMOK

nés estje, melyet csokoládé- és
teakóstoló, kagylóékszer-kiállítás
kísér. Fellép: Bendzsa Tamás.
Június 12-én, szintén 18.00 órától Éterikus olajok címmel tart
elôadást Brigita Holzer kineziológus és Nagy Attila természetgyógyász.
Felkészülés a nyárra, mire ügyeljünk, mire figyeljünk (megfázás,
napozás, csípések-sebek ellátása). Elôadó: dr. Czimeth István.
Idôpont: június 13-án 18.30 órától. Helye: Napfény Életmód és
Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út
2–4. „A” épület fszt. 8.).
Moondawn Depeche Mode Fan
Club Nyíregyháza, 2013. június
15-én 21.00 órától a Romkertben
(Rákóczi utca 46.).

Kötetbemutató
és dedikálás
Ferenczik Adrienne, a Nyíregyházi Televízió szerkesztô-riportere Incognito címû regényének nyíregyházi bemutatóját a 84. Ünnepi Könyvhét keretén belül június 8-án, szombaton 11.30-kor tartják meg a Kossuth téren. A kötetbemutató után a szerzô dedikálásra várja olvasóit.

Speciális állásbörze
Megváltozott munkaképességûek és fogyatékkal élôk figyelem!
Magyarországon elsô ízben
rendeznek megváltozott munkaképességûek számára állásbörzét Nyíregyházán, melyet a
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerve, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a START
Nonprofit Kft. szervez.
A rendezvényrôl Balogh Zoltán, a START Nonprofit Kft.
vezérigazgatója elmondta: –
A börzén munkaadók várják

azokat az érdeklôdôket, akik
megváltozott munkaképességûként keresnek munkahelyet. Elôadások hangzanak el
szakértôktôl, választ lehet kapni egyéni esetekre, s magán a
rendezvényen részt vesz az
Emberi Erôforrások Minisztériumából Fülöp Attila, a szociális, család- és ifjúságügyért
felelôs helyettes államtitkár.
Mindezt június 13-án 10 órától Nyíregyházán, a Tiszavasvári út 41. szám alatti Esély
Centrumban szervezik meg.
Ezen a napon 10 órától 15
óráig várják az érdeklôdôket.

Állati Ki mit tud?
Ha olyan fantasztikus trükköket tudtok együtt bemutatni, amitôl elámul a közönség, akkor az Állati Ki mit
tud?-on a helyetek. Legyen
kutyád, macskád, görényed
vagy papagájod, mutassátok
meg mit tudtok!
A Ki mit tud?-ra a 2013. június 16-ára szervezett Tanévzáró (kutya) Party rendezvényünkön kerül sor, melynek a nyíregyházi Futurobi
Játszóház ad otthont.
2013. június 10-éig várjuk a
vállalkozó szellemû gazdik

és kedvenceik jelentkezését
az allatbarat@allatbarat.com
e-mail címen! A jelentkezés
során kérnénk a produkció
témájának, idôtartamának, a
gazdi-állat páros nevének és
elérhetôségének a megjelölését. Jelentkezéseddel egyidejûleg, kérjük, add meg,
milyen technikai igényed
van (pendrive, dvd, terület
stb.). A legjobb produkciókat
természetesen díjazzuk, de
minden bátor jelentkezô
ajándékot kap!
Állatbarát Alapítvány

Borbányai Nyár
Itt a vakáció! A Borbányai Mûvelôdési Ház
szeretettel várja a vakációzó gyerekeket napközis
táborába egész nyáron.
Az elsô turnus 2013. június 17-én indul,
amelyre még lehet jelentkezni.
További táborozási lehetôséget kínálunk Jándi,
Lillafüredi és Tokaji Tehetségtáborainkban, hetente
váltakozó turnusokban.
Nyári Kézmûves Tehetség- Jándi Rehabilitációs Készségfejlesztô Napközis Tátábor Tokajban!
Tokaj Hegyalja Üdülô Kem- bor rehabilitációs utógondoping és Szabadidôközpont, zott gyermekek és felnôttek
Tokaj, Hegyalja u. 2. Turnu- részére, igény szerint több
sok: június 17–21.; július turnusban. Jándi Rehabilitá01–05.; 08–12.; 15–19.; 22– ciós Készségfejlesztô és Ok26. Augusztusi turnusokra is tatóközpont, Jánd, Dózsa
Gy. u. 12. Az elsô turnus júvárjuk a jelentkezéseket.
nius 17-én indul.
Nyári Kézmûves Tehetségtábor Lillafüreden!
Lilla Villa Üdülô és Alkotóház, Lillafüred, Losonczi u.
31. Turnusok: június 17–21.;
július 01–05.; 08–12.; 15–
19.; 22–26. Augusztusi turnusokra is várjuk a jelentkezéseket.

Mûvészetterapeuta Tábor
Tokajban felnôttek részére
váltakozó turnusokban, a jelentkezések függvényében.
A tábort vezeti Tárnoki Ferenc mûvészetterapeuta.
Elôadók: dr. Horváth Endre
pszichiáter fôorvos és további szakelôadók.

Információ és jelentkezés az alábbi elérhetôségeinken:
Art Misszió Alapítvány, Nyíregyháza, Hôsök tere 6. 1/1.
Telefon/fax: 42/400-782, e-mail: artmission@artmissionsite.com; www.artmission.hu
2013. június 7.
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SZABADIDÔ

Rejtvény

– Jól is néznénk ki, ha minden...

A rejtvény megfejtését június 12., 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: Csatlós Anita (Nyh., Sólyom u. 30.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ... a hajtókra
egész évben tilalom van.

Névnapok
Június 7. –
Róbert, Roberta
Június 8. – Medárd
Június 9. –
Félix, Annabella
Június 10. –
Margit, Gréta
Június 11. –
Barnabás, Barna
Június 12. – Villô

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

Június 13. – Antal, Anett

Távirat
A skót táviratot akar feladni:
– Szeretnék küldeni egy
táviratot a barátomnak,
amelyben értesítem, hogy
holnap érkezem. Mennyibe
kerülne ez?
– 20 penny szavanként, az
aláírás ingyenes.
– Rendben! Írja akkor,
hogy: „Üdvözlettel. Aláírás: Barátod-Joe-holnapeste-8-kor-érkezik.”

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

Tonyó: Körülbelül 2 éves keverék kan.
Éber, kedves, barátságos kutya, akit
kertes házba ajánlunk.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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