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ENIKÕ ELEM(É)BEN VAN.
A Bánki Donát Mûszaki
Középiskola tanulóját nem
a fodrász- vagy a kozmeti-
kusszakma érdekli, sokkal
inkább az, hogy a kido-
básra szánt elemeket újra
felhasználja.

SZERETNE EGY SZÉP FÁT?
Az emberek természetes
igénye, hogy minél több
zöldfelület vegye körül a
házukat. A jó idõ bekö-
szöntével egyre többen
döntenek a parkosítások
mellett. MA HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
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NYÍREGYHÁZA JÓ PÁLYÁZÓ

6

ÚJRA CSOBOGNAK

12
JAVULHAT A KÖZÉRZET.
Az arra érzékenyek már
kora tavasztól szenved-
hetnek az allergia kelle-
metlen tüneteitõl, de egy
kis odafigyeléssel gyógy-
szerek nélkül is javíthatjuk
a közérzetünket.
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Négy év alatt 6 ezerrel nõtt a bölcsõdei férõhelyek
száma Magyarországon, és a következõ négy évben
uniós forrásokból további bõvítés várható – ez derült
ki a „Kicsi vagyok én, majd megnövök én” címû or-
szágos, kétnapos bölcsõdei konferencián, melynek
Nyíregyháza volt a házigazdája.

1852. április 21-én nyílt meg az ország elsõ bölcsõ-
déje Pesten. Ennek emlékére „A Bölcsõdék Napja”
2010-tõl államilag is elismert, miniszteri rendelet által
szabályozott ünnepnappá vált. Az idén Nyíregyházára
szerveztek kétnapos országos ünnepséget ez alkalom-
ból, ahová több mint 400 gondozónõ érkezett az or-

HATVANEZER BÖLCSÕDEI FÉRÕHELY
szág minden pontjáról. A konferencia elsõ napján a
Magyar Bölcsõdék Egyesületének elnöke, Acsainé Vég-
vári Katalin, a Bölcsõdék Napjának történetérõl beszélt,
és szólt arról is, hogy ezen a rendezvényen nemcsak
szakmai továbbképzéseket tartanak a kisdedekkel fog-
lalkozóknak, hanem az érdekvédelmi szervezet tiszt-
újítása is megtörténik.

Fûrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelõs
helyettes államtitkár tájékoztatójában azt emelte ki, hogy
az elmúlt négy évben országosan 28 milliárd forintból, 6
ezerrel nõtt a bölcsõdei férõhelyek száma. 2018-ig pe-
dig uniós források segítségével 60 ezerre szeretnék nö-
velni ezt, miközben a területi egyenlõtlenségeken is ja-
vítanának.

(Folytatás a 3. oldalon.)

NYÍREGYHÁZI OLIMPIKONOK

KÚRIA: NEM TÖRTÉNT SZEGREGÁCIÓ
A Kúria szerdán kihirdetett jogerõs döntésével elutasí-
totta a keresetet, amely annak kimondását kérte, hogy
jogellenesen szegregálták a gyerekeket a nyíregyházi
Huszártelep általános iskolájában. A bírói indoklás sze-
rint, az ügyben nem volt megállapítható az egyenlõ el-
bánás sérelme, az eljárást kezdeményezõ Esélyt a Hát-
rányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány pedig sem a
görögkatolikus egyház által újranyitott egykori önkor-
mányzati iskola oktatási színvonalát, sem a pedagógiai
programját nem kifogásolta. Ugyanakkor a szülõknek
módjuk nyílt arra, hogy más iskolába járassák gyerekü-
ket, mivel az önkormányzat bérlettámogatást adott a
diákoknak, miután megszüntette az iskola buszjáratát.
Rendes Sándor, Nyíregyháza önkormányzatának saj-
tószóvivõje így reagált: – Megnyugvással vettük tudo-
másul a Kúria döntését, amely egyben igazolja azt is,
hogy az önkormányzat lépései az ügyben mindvégig
jogszerûek voltak – nyilatkozta.

A képen látható fiatalok még csak az Ovilimpián vettek részt nagy lelkesedéssel a stadionban,
ám a korábban ezen a rendezvényen szintén feltûnõ Helebrandt Máté már a riói ötkarikás
játékokra kvalifikálta magát. Nyíregyháza önkormányzata az idén újabb két ovi-foci pályával
segíti a meglévõ kilenc mellett ennek a korosztálynak a sportolását, a Sportcentrum pedig
igyekszik minden korosztályt pályára csalogatni. Aki futni szeretne egy jót, szombaton várja a
Vivicitta, aki pedig szórakozni, pénteken a Helló Nyíregyháza! (Részletek a 9., 14. oldalakon.)

SZOMBATON VIVICITTÁ!
Az országban már több megyeszékhelyen megrendezték a
Telekom Vivicittá Városvédõ Futást, ami minden települé-
sen nagy érdeklõdésre tartott számot. Nyíregyházán elõ-
ször április 25-én rendezik meg a belvárosban, ahol a részt-
vevõk 3 kilométert futhatnak a város legszebb részein át. A
nyíregyháziak köztudottan sportosak és büszkék a városukra,
ezért a szervezõk bíznak a nagyszámú regisztrációban.
Szombaton szeretettel várják minden korosztály képviselõ-
it, hogy együtt fussanak, mozogjanak Nyíregyháza legszebb
utcáin. Még aznap is lehet nevezni, s a Kossuth térrõl 11
órakor induló rajt elõtt egy közös bemelegítésre is várnak
mindenkit! Bõvebb infó: www.futanet.hu
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ÁPRILIS 17., PÉNTEK

TAVASZKÖSZÖNTÕ MULATSÁG
A Nyíregyházi Konzervgyár Nyugdí-

jas Egyesülete és a nagybányai Teleki
Blanka Nyugdíjasok Egyesülete kiváló
hangulatú tavaszköszöntõ mulatságot
rendezett a két szervezet között fennál-
ló példás együttmûködés részeként, ez-
úttal Nyíregyházán.

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

45 ÉVES AZ ÉVISZ
Megalapításának a 45. évfordulóját

ünnepelte a Vásárhelyi Pál Építõipari és
Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközép-
iskola. Az évfordulóra családi nappal
készültek, volt Old Boys kosárlabdagá-
la, fõzõverseny és gálamûsor az ÉVISZ
diákjaival.

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

FÖLDÚTKARBANTARTÁS
Megkezdõdött a mezõgazdasági mû-

velés alatt álló területekhez vezetõ utak
karbantartása. A szakemberek azokat a
fákat vágták ki, amelyek nehezítik a
gépek közlekedését, a munkálatokat
Salamonbokornál és Antalbokornál vé-
gezték el.

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

SZÛRÕNAP
Hatodik alkalommal rendezett közö-

sen szûrõnapot az országos Lions Nap ke-
retében az Elsõ Nyíregyházi Lions Club a
megyei kórházakkal. A Kossuth téren a
szûrõvizsgálatok mellett kulturális prog-
ramokkal is várták az érdeklõdõket és az
újraélesztést is lehetett gyakorolni.

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

ÖKO-HÉT A PETÕFI ISKOLÁBAN
Öko-hetet rendeztek a borbányai

Petõfi Sándor Tagintézményben, ahol a
gyerekek papírt gyûjtöttek, lerajzolták
az év védett élõlényeit, újrahasznosított
anyagokból állatfigurákat készítettek, a
szülõk segítségével pedig egészséges
ételeket készítettek és kóstoltak.

ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK

BUSZMEGÁLLÓ-FELÚJÍTÁS
Kicserélték a Debreceni úton azt a

buszmegállót, amelyet egy teherautó
rongált meg nemrégiben. De nemcsak
ez a buszváró újul meg, hanem vala-
mennyi esetében elvégzik a szükséges
karbantartást és a javításokat a NYÍRVV
városüzemeltetõ társaság munkatársai.

DOBOGÓS „MAGYAR IBIZA” SÓSTÓN
Bronz fokozatú díjjal tért haza a kö-

zelmúltban Budapestrõl, a Hungexpo
Otthon-Design kiállításáról a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. A Magyar Uszoda-
technikai Egyesület és a Magyar Für-
dõszövetség által meghirdetett pályá-
zaton a nyíregyházi Parkfürdõ termál-
medencéje és az ahhoz tartozó pool
bárja a közhasznú fürdõk kategóriában
3. helyezést ért el.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Kényeztetõ termálvíz, kellemes zene,
csillagos ég és finomabbnál finomabb kok-
télok. A nyíregyházi Parkfürdõ pool bárja
nemcsak a helyiek, hanem a turisták és a
külföldi újságírók körében is nagy népsze-
rûségnek örvend. Ráadásul a szakma is

Zrt. vezérigazgatója elmondta, 2011-ben
nyitotta meg kapuit a megújult Parkfürdõ,
azóta fogadja a termálmedencében pool
bár is a fürdõzõket. Hozzátette, ehhez
azonban a projekt során mûszaki-tartalmi
változtatásokra volt szükség. Ennek kö-
szönhetõen megbõvítették a termálmeden-
cét, bárt alakítottak ki benne, a medence
környékét beparkosították, pálmafákat he-
lyeztek ki, és így már egy sokkal barátsá-
gosabb hangulatban tudják kipihenni fá-
radalmaikat a fürdõzõk.

KÜLÖNLEGES KÖRNYEZET

A Magyar Uszodatechnikai Egyesület és
a Magyar Fürdõszövetség által meghirde-
tett pályázatra a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
„Magyar Ibiza” jeligével nyújtotta be pá-
lyamunkáját. Az elnevezés négy kanadai
fiataltól ered.

– 2011-ben, amikor megnyitott a pool
bár, egy nagyon hideg, esõs napunk volt.
Alig voltak vendégeink aznap, de négy
kanadai fiatal nagyon jól érezte magát a
termálmedence bárjánál. Akkor mondta az
egyikõjük angol nyelven, hogy ez a „Ma-
gyar Ibiza”. Ennek a kedves dicséretnek
köszönhetõen döntöttünk úgy, hogy a pá-
lyázatunkat Magyar Ibiza jeligével adjuk
le. Mostanra pedig, mint kiderült, szeren-
csét is hozott nekünk, hiszen harmadikok
lettünk – hangsúlyozta.

A pool bárt és a hozzá tartozó meden-
cét az ország legnívósabbjai közül válasz-
totta be a legjobbak közé a zsûri.

CSERÉLI A PADOKAT A NYÍRVV
Folytatódik Nyíregyházán az utcabúto-

rok felújítása. A tavalyi évben a Kossuth té-
ren állították helyre az ülõhelyeket, és 100
saját készítésû padot helyeztek ki városszer-
te. Jelenleg a Bessenyei téren 14 ülõbútort
cserél nosztalgiapadra a NYÍRVV. A város-

Forrás: www.sostort.hu

elismeri, hiszen az idei Év Medencéje pá-
lyázaton dobogós helyet ért el. Dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk

ÚJ HULLADÉKGYÛJTÕ EDÉNYEK
Új szelektív hulladékgyûjtési rend-

szert vezetnek be Nyíregyházán, a ker-
tes házas övezetekben. A zsákok he-
lyett merev falú hulladékgyûjtõ edénye-
ket kapnak a városlakók. Az új rend-
szert már tesztelik a városban, a csalá-
di házas övezetekbe várhatóan õsszel
szállítják ki a kukákat.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Nyíregyháza három utcájában már új
hulladékgyûjtõ edényekben gyûjtik a pa-
pír- és mûanyag hulladékot. A TÉRSÉGI
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. a város családi házas övezeteiben új
szelektív hulladékgyûjtési rendszert vezet
be. A jelenlegi zsákok helyett a kertes há-
zakban élõk merev falú, 240 literes sze-
lektív hulladékgyûjtõ edényeket kapnak,
ezzel javulhatna a városban a szelektív
hulladékgyûjtési rendszer hatékonysága. A
tapasztalatok szerint ugyanis sokan nem
rendeltetésszerûen használták a zsákokat,
s emellett azok kiszállítása költséges is volt,
ezért korszerûsítik a rendszert.

Nyíregyháza önkormányzata sikeresen
pályázott a Nyíregyháza települési szilárd-
hulladék-gazdálkodási rendszerének esz-

közpark fejlesztése, informatikai fejlesztése
elnevezésû projektre, ennek eredménye-
ként korszerûsödhet a városban a szelek-
tív hulladékgyûjtés. Az egymilliárd forin-

ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK

ADOMÁNY FRANCIAORSZÁGBÓL
A franciaországi tûzoltók közremû-

ködésével összegyûjtött több millió fo-
rint értékû védõfelszereléseket adott át
a Magyar Tûzoltó Szövetség a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság képviselõi-
nek.

ÁPRILIS 20., HÉTFÕ

ROBIN HOOD GYÕZÖTT
Rakamazon rendezték meg a már ha-

gyományosnak számító idegennyelvû
drámafesztivált, amelyen a Túróczy Zol-
tán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyel-
vû Általános Iskola és Óvoda negyedik
osztályos tanulói díjakkal térhettek haza
Robin Hood címû elõadásukért.

üzemeltetõ társaság a tavalyi évben egyéb-
ként 20 patinás padot vásárolt csaknem 1,1
millió forint értékben, ezen kívül 100 tám-
lás és 40 támla nélküli ülõkét szereztek be,
melyeket ugyancsak kihelyeznek. Az új pa-
dok értéke meghaladja az 5 millió forintot.

tos pályázati forrásból 22 ezer merev falú
hulladékgyûjtõ edényt, a hulladékgyûjtés-
hez használt jármûveket és a kommunális
hulladék gyûjtésének elektronikai-informa-
tikai feldolgozásához szükséges chipeket
szereznek be.

Az új szelektív hulladékgyûjtési rend-
szert jelenleg Nyíregyházán a Zerge, a
Maláta és a Bláthy Ottó utcán tesztelik. A
merev falú edény várhatóan õsszel jut el a
város összes családi házához.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

(Folytatás az 1. oldalról.)

NYÍREGYHÁZA AZ ÉLVONALBAN

A konferencia második napján
dr. Kovács Ferenc polgármester is
tájékoztatta az ország számos
pontjáról érkezett szakembereket
a nyíregyházi bölcsõdei ellátott-
ságról. Elmondta: Nyíregyháza
azon kevés városok közé tartozik,
ahol nem csökken, hanem nõ a
népesség. A gyermekszületési
szám is folyamatos emelkedést
mutat, az önkormányzat pedig a
kiemelt feladatok közt kezeli az
óvodákat és a bölcsõdéket. Jelen-
leg 716 bölcsõdei férõhelyen fogadják a gyerekeket ön-
kormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, ez
az országos átlagnál jobb adat.

Dr. Kovács Ferenc polgármester arra is kitért, hogy
Nyíregyházán kilenc bölcsõde mûködik, és az elmúlt 3
évben indított program eredményeként 11 óvodát és 6
bölcsõdét újítottak fel a szabolcsi megyeszékhelyen. A
tervekrõl szólva azt emelte ki, hogy a következõ két év-

NEM KELL VÁLASZTANI: GYERMEKNEVELÉS ÉS MUNKA
ben arra törekszenek majd, hogy valamennyi, kisgyermek-
intézményt fejlesszenek a városban. Hozzátette: Nagyon
nagy szükség volt erre, hiszen van olyan bölcsõde a vá-
rosban, mely 1967-ben épült és a nyílászárókat azóta sem
cserélték ki, és a gyermekek és a dolgozók ilyen körülmé-
nyek között töltötték mindennapjaikat.

JAVÍTANI A MEGBECSÜLÉST

A rendezvény zárónapjának vendége volt Novák Kata-
lin, az Emberi Erõforrások Minisztériumának család- és if-
júságügyért felelõs államtitkára, aki arra világított rá, hogy
fontos minden szülõnek, aki a gyermekét bölcsõdében sze-
retné elhelyezni, hogy helyben rendelkezésére álljon ele-
gendõ bölcsõdei férõhely. Kiemelte, a gyed extra rendsze-
rének bevezetése lehetõvé teszi az édesanyák számára, hogy
ne kelljen választaniuk a munka és a család között, így össze
tudják egyeztetni a munkahelyi életet a kisgyermekek ne-
velésével. – Az õ elhelyezésükben fontos szerep jut a böl-
csõdéknek, amelyek a kisgyermekes családok támogatásá-
nak kiemelt eszközeivé váltak – mondta.

Novák Katalin arról beszélt, hogy a szociális szférában
bevezetett ágazati bérpótlék célja a szakterületen dolgo-
zók munkájának a korábbiaknál jobb elismerése volt. – A
dolgozók anyagi elismerésében „nagy adósság” halmo-
zódott fel az elmúlt évtizedekben, a kormányzat jelenleg

azon van, hogy javuljon a bölcsõdei szakdolgozók anya-
gi megbecsülése is – mondta az államtitkár.

Az ünnepség alkalmából számos elismerést adtak át a
szakmailag kiemelkedõ munkát végzõ bölcsõdei szakdol-
gozóknak. Koszta Györgyné, a Magyar Bölcsõdék Egye-
sületének Díszoklevelét és Nyíregyháza polgármesterének
elismerését is átvehette. Dr. Kovács Ferenc polgármesteri
elismerésben részesítette még Szakács Balázsnét, Szána
Zsuzsannát, Molnárné Tóth Katalint és Szigligeti Éva böl-
csõdei vezetõket, szakdolgozókat.

A kitüntetettek között nyíregyházi pedagógusok is voltak

Bár a napokban a Bölcsõdék Napját ünnepelték Nyír-
egyházán, de az április az óvodás korú gyerekeket
nevelõ családoknak is jelentõs dátum, hiszen április
27-én és 28-án kell a harmadik életévüket betöltött
gyerekeket beíratni a 2015-16-os nevelési évre az óvo-
dákba.

– Nyíregyháza önkormányzata tudatosan készült a nem-
régiben életbe lépett törvényi változásra, így minden gyer-
meknek lesz helye a megyeszékhely óvodáiban – tájé-
koztatta lapunkat Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgár-
mestere. Mint ismert, a Köznevelési Törvény 2015. szep-
tember 1-jétõl szabályozza, hogy azok a gyerekek, akik
2012-ben születtek és 2015. augusztus 31-éig betöltik a
3. életévüket, óvodakötelesek és legalább napi 4 órában
óvodába kell járniuk. A törvénynek ez a változása a 2015-
16-os nevelési évtõl érinti a gyerekeket. Nyíregyházán 34
óvoda közül választhatnak a szülõk.

A városvezetõ arra is kitért, hogy a szülõk három óvo-
dát jelölhetnek meg, tetszés szerint, hogy hová szeretnék
járatni a gyermeküket. – A felvételnél a kötelezõ és leg-
fontosabb szempont a gyermek lakóhelye, tartózkodási
helye. Az, ahol életvitelszerûen lakik, annak a körzetnek
az  óvodájába kötelezõ felvenni a gyermeket. Minden más
esetben, a férõhelytõl függ, hogy felveszik-e – tette hozzá.

HAMAROSAN ÓVODAI BEIRATKOZÁS!
A városvezetõ arról is szólt, hogy a belvárosi gyer-

meknevelési intézmények leterheltsége is hozzájárult
ahhoz, hogy két új óvoda létesítésére adtak be pályá-
zatot nemrégiben. Amennyiben támogatásban részesül
a projekt, a Bánki Donát középiskola területén – a Tör-
pe utca felõl – és a Jósa András Oktatókórházban – a
Nagyvárad utca felõl – építenének két új óvodát. Ennek
megvalósítása közel 480 millió forintba kerülne. Jászai
Menyhért arra is kitért, hogy az intézmények elhelye-
zésénél figyeltek arra, hogy az ingázók, a külterülete-
ken lakók, vagy a környezõ településrõl bejárók szá-
mára útba essen és jól megközelíthetõ legyen a gyer-
mekintézmény.

A NEVELÕK IS FELKÉSZÜLTEK

Sportjátékokkal színesített szakmai napot rendeztek
az Eszterlánc Északi Óvoda pedagógusainak a Kollé-
gium utcai telephelyen. A kilenc nevelési intézmény-
bõl érkezett közel 200 dolgozó a délelõtt folyamán
szakmai elõadáson vett részt, ahol a játék szerepére
és jelentõségére hívták fel a figyelmet. Jászai Meny-
hért, Nyíregyháza alpolgármestere a nevelés nélküli
munkanapon fontosnak ítélte meg azt, hogy az óvo-
dapedagógusok folyamatosan képezzék magukat. Úgy

Jászai Menyhért alpolgármester a  szakmai napon
tájékoztatta az óvodák munkatársait is a beiratkozás

részleteirõl

fogalmazott, szükség van egymás tapasztalataira és
egymás módszereinek elsajátítására annak érdekében,
hogy a város óvodás korú gyermekei megfelelõ ellá-
tásban és nevelésben részesüljenek az oktatási intéz-
ményekben.

Dr. Kovács Ferenc
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SZERETNE EGY SZÉP FÁT A HÁZA ELÉ?
Az emberek természetes igénye, hogy minél több

zöldfelület vegye körül a házukat. A jó idõ beköszön-
tével egyre többen döntenek a parkosítások mellett,
ilyenkor a földbe kerülnek a virágzó díszcserjék, és a
késõbb dús lombkoronájú facsemeték is. Az utóbbiak-
kal azonban meggyûlhet a baj, ha nem vagyunk kellõ-
en körültekintõek. Közterületi zöldfelületre a faülte-
tés ugyanis engedélyhez kötött.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Abban az esetben, ha valaki fát szeretne ültetni a háza
elé – olyan területre, ami már a közterület tulajdonát ké-
pezi –, annak a fõkertészi irodába kell benyújtania a ké-
relmét – tájékoztatta lapunkat Sigmond Sándor fõkertész,
aki hozzátette, a városlakóknak a nyomtatványon meg kell
jelölniük a kiültetésre szánt fa pontos helyét és többek
között a fajtáját is. Az engedélyeztetésre azért van szük-
ség, mert gyakran elõfordul, hogy a rossz helyre ültetett
fák gyökerei tönkreteszik a járdát, a kerítés alapját meg-
emelik, vagy a lombkorona a lakóházak falát megrongál-
ja. Ezek elkerülése végett rendelet határozza meg a fák
ingatlanhatártól történõ megfelelõ telepítési távolságát.

ZÖLD-FELMÉRÉS

A fõkertész továbbá elmondta, hogy már javában zajlik
a kataszteri vizsgálat Nyíregyházán, ami azt jelenti, hogy
felmérik a zöldfelületeket a városban. Ennek célja, hogy
az önkormányzat pontosan ismerje és nyilvántartsa zöld-
felületeit, hiszen minden további feladat tervezését és el-
végzését ez a nyilvántartás alapozza meg. Alapvetõ fel-

adatuk ugyanis, hogy olyan fák legyenek a városban, ame-
lyek eleget tesznek a levegõszûrésnek, az oxigénterme-
lésnek, a szén-dioxid-elnyelésnek, és a klímabefolyásoló
hatásokat is tompítani, mérsékelni tudják.

A fõkertész azt tanácsolja, gondosan válasszuk meg,
hogy milyen fát ültetünk ki: Ne feledjük, a közterületre
telepítés engedélyhez kötött. Ennek célja, hogy megelõz-
zék, évek múltával a most még kis facsemeték ne rongál-
ják meg a járdát vagy a falat, a lehullott levelek se jelent-
senek baleseti veszélyforrást és a fákat se kelljen megcson-
kolni.

KÖZTERÜLETEN LÉVÕ FA KIVÁGÁSA
Amennyiben a közterületen lévõ fa veszélyezteti a

közlekedést, a városlakók kérhetik, hogy a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai eltávolítsák azt. Ehhez azon-
ban szintén egy nyomtatvány kitöltése szükséges, ame-
lyen meg kell jelölni a fa pontos helyét és a problémát
is, ami a növény eltávolítását indokolja.

Ultrahangos eljárással vizsgálják a fákat Nyíregyházán

A végzõs középiskolásokat Kõhegyi Edit, a KLIK nyír-
egyházi tankerületi igazgatója és Nyíregyháza diákpol-
gármestere is köszöntötte a városházán, a Vikár Sándor
Zeneiskola és a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai pedig
zenével, énekkel és verssel ajándékozták meg az iskolá-
iktól búcsúzó tanulókat. A középiskolás évek alatt legki-
válóbban teljesített tanulóknak Nyíregyháza polgármes-
tere egy-egy gravírozott tollat adott át.

BALLAGÁS A VÁROSHÁZÁN
Elbúcsúztatták a végzõs középiskolásokat Nyír-

egyházán. A központi ballagási ünnepséget kedden
tartották meg a városházán, ahová a város 19 kö-
zépiskolájából érkeztek érettségi elõtt álló diákok.

A központi ballagáson dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter köszöntötte a diákokat. Beszédében a végzõs hall-
gatóknak azt kívánta, miután kitûzték maguk elé a célt,
tudják megvalósítani álmaikat. – A ballagó diákoknak
egyrészt azt kívánom, hogy realista maximalistaként tûz-
zék ki a céljaikat, és valósítsák is meg, másrészt pedig
azt, hogy a kötõdés Nyíregyházához ne lazuljon, bár-
hová is kerülnek az életben.
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A JÁRDA NEM PARKOLÓ!
A Közterület-felügyelet munkatársai folyamato-

san ellenõrzik a járdán és a zöldfelületen parkoló
autókat. Vannak ugyanis olyan sofõrök, akik nem
veszik figyelembe a KRESZ egyértelmû megköté-
seit: járdán csak akkor szabad parkolni, ha erre
jelzõtábla vagy felfestés lehetõséget ad, zöldfelü-
letre pedig semmilyen esetben sem lehet ráállni.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– A Közterület-felügyelet munkatársai nemcsak a köz-
tisztaságot és a zöldterület védelmére vonatkozó elõírá-
sok betartását ellenõrzik, hanem feladataik között szere-
pel a járdán álló, zöldterületen várakozó, tilosban par-
koló autósok felszólítása is – mondta el érdeklõdésünkre
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje. Kifej-
tette, sokan nem tudják vagy egyszerûen nem veszik fi-
gyelembe azt, hogy járdán parkolni tilos, ezért fordulhat
elõ az, hogy több alkalommal is intézkedniük kell a köz-
terület-felügyelõknek, akik ilyen esetben kötelesek kiró-
ni a helyszíni bírságot, illetve az autós távollétében meg-
indítani a szabálysértési eljárást. A bírság személygép-
kocsi esetében fix 10 000, kisteherautó esetében pedig
fix 25 000 forint. Hangsúlyozta, elsõsorban a gyalogo-
sok védelmében vannak szigorú szabályai a járdára par-
kolásnak. Bordás Béla városgondnok hozzátette, a sza-
bálytalan parkolás baleseti veszélyforrás is lehet, ezért
felhívja a városlakók figyelmét arra, hogy legyenek te-
kintettel egymásra és ne parkoljanak autójukkal a jár-
dán. Gondoljanak az ikerkocsit tolókra, a mozgáskorlá-
tozott-kerékpárral közlekedõkre és az óvodás gyerekek-
re is, akik egymás kezét fogva szeretnének biztonságo-
san és akadálymentesen közlekedni a járdán.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálóza-
ta, a TISPOL, 24 órás összeurópai sebességellenõrzést,
úgynevezett Speedmarathont hajtott végre a múlt hé-
ten csütörtökön reggel hat órától másnap reggel hat
óráig. Az ellenõrzések elsõdleges célja a balesetek
megelõzése, illetve a sebességtúllépés veszélyességé-
nek tudatosítása volt.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A rendõrség a kijelölt idõszakban, a TISPOL tagálla-
mok többségében ellenõrizte a közlekedõk sebességét. Az
ellenõrzési helyek kijelölési folyamatába a lakosságot is
bevonták, tõlük várták a javaslatokat arra, hogy a 24 órás
sebességellenõrzés során hol mérjék az autósokat. Ezt kö-
vetõen a lakosság jelzései és a helyi adottságok, valamint
a közlekedésrendészeti munka ismeretében a megyei rend-
õr-fõkapitányságok jelölték ki a pontos helyszíneket és idõ-
pontokat. Megyénkben 45 helyszínre érkezett javaslat.

ÖTVENHÁROM HELYSZÍNEN ELLENÕRIZTEK

– A szakemberek a javaslatokat figyelembe véve, vala-
mint a közlekedési helyzetképet elemezve 53 helyszínt
jelöltek ki, a megye teljes területét lefedve. A helyszínek
között volt kistelepülés, fõútvonal és autópálya-szakasz is
– mondta el érdeklõdésünkre Fülöp Gergely õrnagy, a
megyei rendõr-fõkapitányság szóvivõje.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság Kommunikációs
Szolgálatának tájékoztatása szerint, a megyei rendõrkapi-
tányságok honlapjain közzétett felhívások nagy látogatott-

MÉRTÉK A GYORSHAJTÓKAT NYÍREGYHÁZÁN IS
ságot generáltak, a három nap alatt 290 ezren voltak kí-
váncsiak az ellenõrzési pontokra.

NEM TÖRTÉNT HALÁLOS BALESET

A sajtóban nagy visszhangot kapott az akció. Ennek és
a közlekedõk jogkövetõ magatartásának köszönhetõen, az
említett idõszakban nem volt halálos kimenetelû közleke-
dési baleset. Fülöp Gergely hangsúlyozta, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében mûködtetett sebességellenõrzõ
berendezések elõtt a 24 óra alatt összesen 12 650 jármû
haladt el, melyeknek kevesebb, mint egy százaléka lépte
túl a megengedett sebességet. Volt, ahol a gyorshajtókat
megállították, és volt, ahol csak felvétel készült. Hozzá-
tette, a rendõrség a jövõben más közlekedési akciók szer-
vezése során is figyelembe kívánja venni az állampolgá-
rok észrevételeit, javaslatait.
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Nemrégiben olvasó kereste meg szerkesztõségünket
panaszával, ám az arra adott választ továbbgondolva kí-
váncsiak voltunk: hogyan, merre zajlik tovább a csapa-
dékvíz-csatornák fejlesztése, karbantartása? Mint emlé-
kezhetünk: tavaly év elején zárult egy 400 millió forintos
projekt, melynek keretében öt jelentõs területen javult a
város csapadékvíz-elvezetése, a 2011-es, jelentõs belvíz
által felszínre került problémákat részben orvosolva. A
rendszer azóta többször is jól „vizsgázott”, bár a szélsõ-
séges esõmennyiségekre nem lehet felkészülni.

Szerzõ: Tarczy Gyula

KÖNYÖK-KÉRDÉS,
VÁROSÜZEMELTETÉS-VÁLASZ

„ Tisztelt Város-Kép Nonprofit Kft.! Szeretném megkérdez-
ni, hogy van-e bármilyen információ arról, hogy a Könyök
utcában végzett „csatornakiváltás” miatti útátvágás ebben
az évben be lesz-e fejezve? Ugyanis a kb. 1-1,5 hónapja
elvégzett munka óta az út nem lett eredeti állapotába vissza-
állítva. A szétszóródott kavicsokon veszélyes gyalog átmen-
ni, de az felháborító, hogy a járdán sokszor gyerekeket sétál-
tatva azt tapasztaljuk, hogy az elhaladó gépkocsik által fel-
vert kavicsok néha olyan magasra verõdnek, hogy már-már
életveszélyes a kis városlakókra nézve.”

 „A Könyök utcán a NYÍRVV Nonprofit Kft. a csapadék-
víz-elvezetõ csatorna építése miatt vágta át az utat, melyet
úgynevezett meleg aszfaltos eljárással állít majd helyre tár-
saságunk. A technológia azonban idõjáráshoz kötött, a
NYÍRVV ennek megfelelõen  e héten tudja elkezdeni a tartós
útjavítási eljárással az utak helyreállítását. A tervek szerint
május végéig a Könyök utca rekonstrukciója is befejezõdik,
addig a Tisztelt Városlakó türelmét és megértését kérjük –
tájékoztatott Szabó Edina, a NYÍRVV sajtóreferense.”

KARBANTARTÁS, ÉPÍTÉS

A városüzemeltetés sajtósától megtudtuk még, a NYÍRVV
249 ezer méter csapadékcsatornát, 5008 tisztítóaknát, 6300
víznyelõt, 168 szikkasztókutat és 22 csapadékvíz-átemelõt
üzemeltet Nyíregyházán. A társaság 2014-ben az esõzések
alkalmával rendszeresen elöntött Folyóka utcán zárt csapa-

FOLYÓ ÜGYEINK: CSAPADÉKVÍZ-CSATORNÁK
dékvíz-elvezetõ csatornát, és az ugyancsak kritikus állapotú
Tiszafa utcán átemelõt épített az ingatlanok védelme és a
közlekedés biztonságának megteremtése érdekében. Az esõ-
zések után rendszeresen víz alá kerülõ Kiss Ernõ és Árpád
utcai keresztezõdésben meghosszabbították a meglévõ csa-
tornaszakaszt. Ezen túl csapadékcsatorna épült a Család
és a Tünde utcán, a Szalag utcai víznyelõt bekötötték, elké-
szült a Fecske–Gém utca keresztezõdésében a víznyelõ akna,
leburkolták az Igrice utcai árkot, a Hunyadi utcán folyóka
létesült, és befejezõdtek a Dózsamajori csatornarészlet me-
der- és rézsûburkolási munkálatai.

Az idei évben a társaság gerincvezeték-rekonstrukciót ter-
vez a Bocskai utcán, ahol egy közel 200 méteres szakaszon

lés 69/2013. (III. 28.) számú határozatával elfogadott. A kon-
cepció végrehajtásán belül tanulmánytervek és vízjogi léte-
sítési engedélyes tervek készültek azokra a területekre, ahol
a beavatkozások a legsürgõsebbek.

Tanulmányterv szintû tervek készültek:
– Malomkert– Kert köz térségére,
– Tünde utca és térségére (északi és déli oldalra is),
– Kistelekiszõlõ és Borbánya déli része térségére,
– Mandabokor területére,
– Orosi út déli oldala (Bogyó utca, Orosi út, Felhõ utca és

a vasút által határolt) területére,
– Sóstófürdõ, Állomás u.–Fürdõ u.–Mária u.–Krisztina u.

és az erdõ által határolt területre.

Vízjogi létesítési engedélyes tervek készültek:
– Oros, Ezüstfenyõ és Tiszafa utcára,
– Kistelekiszõlõ, Meggyfa és Korong utcára,
– a VIII/1. számú fõfolyás Berenát utcától északra esõ ré-

szének mederbõvítésére (a 2013-ban elkészült Berenát
utcai áteresz bõvítéséhez igazodva, hasonlóan a Városi
I. sz. fõfolyás mederbõvítésének kialakításához),

– Lujza utcán meglévõ zárt csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer kapacitásbõvítésére, ehhez kapcsolódóan az Alma
utcának a Tünde utca–Kerékgyártó utca közötti szaka-
szára, valamint a Tüzér utcának a vasút és a VIII/1. kö-
zötti szakaszára,

– Malomkertben 2 helyszínen létesítendõ záportározóra,
– Tünde utcának a Lujza utca–Debreceni út közötti sza-

kaszára.

A záportározók céljára megjelölt területek vizsgálata kap-
csán a Malomkert került legfõképp elõtérbe, s tekintettel arra,
hogy ott rendelkezésre áll önkormányzati tulajdonú terület,
így vízjogi létesítési engedélyes tervet készíttetett a város, az
engedélyezési eljárás jelenleg még folyamatban van. Ebben
az évben tervezi még a város a VIII/1. számú fõfolyás Berenát
utcától északra esõ részének rekonstrukcióját is. Az engedé-
lyek kiadása után lehet elindítani a kivitelezõ kiválasztására
irányuló eljárást, bízunk benne, hogy a szakhatóságok köz-
remûködése nem fog túlzottan elhúzódni, így a megvalósítá-
sára mielõbb sor kerülhet. A 2014–2020-as fejlesztési idõ-
szakra tekintve – a koncepció ütemezéséhez illeszkedve –
további területekre készíttet a város terveket, és amint meg-
nyílnak a pályázati lehetõségek, valamennyi dokumentáció
benyújtásra kerül – tájékoztatott Pató István.

hiányoznak a tisztítóaknák, a fejlesztés megoldja a csatorna-
rész tisztítási lehetõségét. A társaság átereszeket épít majd a
Lovag utcán, mellyel magas vízállás esetén is levezethetõvé
válik a Rühes réti tónál a csapadék, és elkerülhetõ lesz az
árokszakasz évente többszöri kiásása, illetve visszatemeté-
se. 2015-ben is folytatódik az elöntések, illetve a víz megál-
lásának elkerülésére a szikkasztóárkok és alagutak építése,
valamint a csatlakozó vezetékek és víznyelõ aknák kialakí-
tása. A társaság folyamatosan végzi a növényzet irtásával,
kotrással és takarítási munkák végzésével a nyílt csatornák
karbantartását, mely a bel- és csapadékvíz akadálytalan le-
folyását biztosítja – tájékoztatott Szabó Edina.

FOLYTATÓDIK A TERVEZETT FEJLESZTÉS!

Megkérdeztük az önkormányzat Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Osztályát is, melynek vezetõje, Pató István adott
átfogó tájékoztatást a további tervekrõl. Mint mondta: még
korábban az osztály elkészíttette Nyíregyháza város komp-
lett csapadékvíz-elvezetési koncepcióját, melyet a Közgyû-

A csatornarendszer új elemei mûködés közben is
bizonyítottak már

NYÍREGYHÁZA JÓ PÁLYÁZÓ
A rossz idõ ellenére, több mint négyezren látogat-

tak ki a hét végén a Nyíregyházi Állatparkba, ahol az
uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából rendezett
roadshow keretében színes programok és féláras belé-
põjegyárak várták az érdeklõdõket.

Szerzõ: Sipos Marianna

– Több mint 34 milliárd euró forrásból gazdálkodhat
Magyarország a 2014–2020-ig tartó uniós költségvetési
ciklusban, ezzel Magyarország a második helyet érte el
Európában az egy fõre jutó uniós pénzek tekintetében.
Míg az elõzõ hét évben minden egyes magyar állampol-
gárra 660 ezer forint uniós támogatás jutott, ez az összeg
a következõ ciklusban 712 ezer forint lesz majd – ezt
Zsigmondné Vitályos Eszter, az európai uniós fejlesztése-
kért felelõs államtitkár mondta a Nyíregyházi Állatpark-
ban. Az uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából rende-
zett programon azt emelte ki, hogy a hazai fejlesztéspoli-
tika elsõsorban a gazdaságfejlesztésre és a munkahelyte-
remtésre fordít majd figyelmet a következõ években, me-
lyek legfontosabb célja: az ország fejletlenebb régióinak
felzárkóztatása. Az államtitkár arra is kitért, hogy ebben a
fejlesztési ciklusban megújul a pályázati rendszer is, mely
jelentõs egyszerûsítést jelent majd a célcsoport számára.

CÉLCSOPORT A KKV-K

Kiemelte: a kormány stratégiai partnerként tekint a kis-
és középvállalkozásokra:

– A tervek szerint idén 133 pályázati felhívást tesznek
közzé csaknem 2700 milliárd forint értékben – hangsú-
lyozta az államtitkár. Vitályos Eszter kifejtette, a kedvez-
ményes hitel-, garancia- és tõkeprogramok kiemelt cél-

csoportjai az induló vállalkozások lesznek, a tervek sze-
rint április-májusban 90 milliárd forintnyi pályázati forrás
nyílik meg a szektor szereplõi elõtt. Ebbõl 80 milliárd a
termelési kapacitás bõvítését, 5-5 milliárd pedig a kkv-k
munkahelyteremtõ beruházásait, illetve a piaci megjele-
nést szolgálja.

jékoztatóján. Hozzátette, az önkormányzati pályázatok
mellett, a helyi vállalkozások is jelentõs fejlesztéseket tud-
tak megvalósítani az EU-s forrásoknak köszönhetõen.

A városvezetõ a sikeres pályázatok közül kiemelte a nyu-
gati elkerülõ út építését, a körút felújítását, a Pólus-projekt-
bõl megvalósuló kórházfejlesztést, mely önmagában 15
milliárd forint. Azt is elmondta: az elnyert önkormányzati
pályázatok összértéke meghaladja a 30 milliárd forintot.
Miután az uniós fejlesztések nyílt napjának középpontjá-
ban a Nyíregyházi Állatpark Viktória-háza állt, így az állat-
kert fejlesztéseirõl is említést tett, mely szintén jelentõs
összeg, meghaladja az 1 milliárd 250 millió forintot. Ebbõl
épült az országban is egyedülálló Zöld Piramis, a Viktória-
ház és a most készülõ Andok ösvénye is, melyek a világ
különbözõ részeinek növény- és állatvilágát mutatják meg
a látogatóknak. De további fejlesztések is megvalósultak
az állatkertben annak a mintegy 2,1 milliárdos pályázatnak
a részeként, mely a Sóstó fejlesztését célozza meg. A vá-
rosvezetõ arról is büszkén számolt be, hogy a Nyíregyházi
Állatpark az országban egyedülálló módon eltartja önma-
gát, de a fejlesztésekre már nem lenne forrás.

EGYEDI ATTRAKCIÓ

Gajdos László, az állatpark igazgatója arról számolt be,
hogy a kormány által kiírt állatparki fejlesztési pályáza-
tokból egyedüliként a nyíregyházi nyert, ebbõl készülhe-
tett el a Viktória-ház, az önkormányzat segítségével, hi-
szen az elnyert 50 százalékos támogatáshoz, az önerõn
kívül további 150 millió forintot tett hozzá a nyíregyházi
helyhatóság. Érdekességként arra is kitért, hogy a parkban
ötezer állat él, ebbõl a Viktória-házban több mint ötszáz
egyedet csodálhatnak meg a látogatók.

TÍZMILLIÁRDOK A MEGYESZÉKHELYRE

– A 2007–2013-as uniós fejlesztési ciklusban Nyíregy-
háza is nagy beruházásokat tudott megvalósítani a pályá-
zatoknak köszönhetõen – ezt már Nyíregyháza polgár-
mestere, dr. Kovács Ferenc mondta a rendezvény sajtótá-

Az uniós fejlesztések napja rendezvényen Gajdos László
igazgató, Zsigmondné Vitályos Eszter államtitkár,

dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Podlovics Roland,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

2015. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és EU-s PROGRAMJAINAK
TÁMOGATÁSÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédel-
mi Bizottsága pályázatot hirdet a város köznevelési intézmények nemzetközi csere-
kapcsolatainak, és EU-s programjainak támogatására.
Pályázók köre: A pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül
mûködõ köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza Város Ön-
kormányzatának nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrend-
szerét erõsítik.
Pályázat célja: A nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak
támogatása, ezen belül is kiemelten azokat a diákcseréket, és külföldi testvérintéz-
ményi együttmûködéseket, amelyek hozzájárulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a
fejlesztéséhez, más országok kultúrájának a jobb megismeréséhez.
Támogatási keret: 1 500 000 Ft.
Maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft/program.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2015. január 1. és december 31. között megvaló-
suló programok kerülnek elbírálásra.
A bizottság mûködési költséget és kizárólagosan köznevelési projektet nem támogat.
Nem részesíthetõ támogatásban az az intézmény:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
A támogatásban részesülõ a kapott támogatási összeget csak az elõzetesen megkö-
tött szerzõdésben meghatározott célra használhatja fel, és annak felhasználásáról
hitelesített számlamásolatokkal, bizonylatokkal és szakmai beszámolóval köteles
elszámolni a program teljesítését követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2016. január
30-áig.
Minden egyes programra külön pályázatot kell beadni 1 eredeti és 1 másolati pél-
dányban kizárólag az arra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlap), a
hozzá kapcsolódó mellékletekkel postai úton a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hiva-
tala, Polgármesteri Kabinet részére címezve (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). A
borítékon fel kell tüntetni a „Nemzetközi Kapcsolatok Pályázat” megnevezést. A pá-
lyázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás Véghné Sinkovicz Ágnes külügyi refe-
renstõl kérhetõ (e-mail: sinkovicz.agnes@nyiregyhaza.hu, telefon: 42/524-527).
A pályázat beadásának határideje: 2015. május 15.
A beérkezõ pályázatokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a soron
következõ ülésén bírálja el.
A pályázati felhívás, valamint az adatlap a következõ helyeken szerezhetõ be:
– letölthetõ az alábbi honlapról: www.nyiregyhaza.hu/városháza/pályázatok,
– személyesen átvehetõ, hivatali munkaidõben: Polgármesteri Hivatal, Polgármes-

teri Kabinet (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 106/A szoba).
A bizottság a formailag hibás, hiányosan beérkezett pályázattal érdemben nem fog-
lalkozik, fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül elutasítja.

Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

ASZFALTOZZÁK AZ ARANY JÁNOS UTCÁT
Elkezdõdött a hét közepén az Arany Já-

nos utcán a kiegyenlítõ aszfaltréteg kivi-
telezése. A munkák az út bal pályáján, az
Állomás tértõl (páros házszámozású oldal)
kezdõdtek. Az aszfaltozási munkálatok
ideje alatt a korábban érvényben lévõ for-
galmi rend nem változik meg.

A keresztezõ utakról az aszfaltterítõ
gépsor elhaladásáig és az aszfaltréteg ki-
hûléséig az Arany János utcára nem lehet
behajtani (Árpád, Toldi, Deák Ferenc, Köl-
csey Ferenc, Jósa András utcák). Ezért az

említett utakon az építés idõtartamára
„Zsákutca” jelzõtáblák kerülnek kihelye-
zésre. Egy-egy útkeresztezõdést az átme-
neti forgalomkorlátozás kb. 3 óra idõtar-
tamig érint.

Az aszfaltozási munkák várhatóan egy
hét alatt elkészülnek. Az esetleges kelle-
metlenségek miatt kérik a városlakók
megértését és türelmét! Felhívják a jármû-
vezetõk és gyalogosok figyelmét, hogy az
érintett útszakaszon körültekintõen köz-
lekedjenek!
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Az arra érzékenyek már kora tavasztól szenvedhet-
nek az allergia kellemetlen tüneteitõl, hiszen idõrõl
idõre egyre több allergén növény pollenje jelenik meg
a levegõben. A szakemberek javasolják az allergia el-
leni készítmények szedését, de egy kis odafigyeléssel
gyógyszerek nélkül is javíthatjuk a közérzetünket.

Szerzõ: Sipos Marianna

Még most is érdemes elmenni egy allergiavizsgálatra,
hogy minél pontosabban tudjuk, mivel szemben kell vé-
dekeznünk, hiszen szinte hétrõl hétre más növény okoz
allergiás tüneteket az arra érzékenyeknek. Dr. Magyar Ve-
ronika, a megyei tiszti fõorvos, a megyei kormányhivatal
Népegészségügyi Fõosztályának fõosztályvezetõje arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a tavasz elején allergiás tünete-
ket okozó éger, mogyoró és szil pollenszezonja véget ért,
virágporuk már nem, vagy csak minimális koncentráció-
ban fordult elõ a levegõben, így fellélegezhetnek azok,
akik erre érzékenyek. Viszont könny szökik azok szemé-
be, akiket a kõris, a nyárfa, a fûz, a nyír, valamint a cip-
rus- és tiszafafélék pollenje irritál, hiszen ezek nagy

JAVULHAT AZ ALLERGIÁSOK KÖZÉRZETE

VESZETTSÉG ELLEN OLTÁSSAL VÉDEKEZZÜNK!
A veszettség gyógyíthatatlan és halálos betegség. Ku-

tyák, macskák, és az ember is elkaphatja. Ellene oltás-
sal védekezhetünk, hiszen így megakadályozhatjuk azt
a vírus okozta fertõzõ kórt, amely tragédiához is ve-
zethet. Magyarországon törvény írja elõ, hogy a ku-
tyákat minden naptári évben immunizálni kell.

Szerzõ: Mikita Eszter

Ha be van oltva egy kutya vagy macska, hiába harapja
meg egy veszett állat, az oltóanyag megvédi õt a beteg-
ségtõl, ezért szükséges az évenkénti védõoltás.

A Nyíregyházi Oktató Állatkórház klinikus állatorvosa,
dr. Hauberger Péter a nyiregyhaza.hu kérdésére azt mond-
ta, a veszettség elleni oltás kutyáknál három hónapos kor-
tól kötelezõ. A szérum beadását követõen, fél év múlva
az injekciózást meg kell ismételni. Ez azt jelenti, hogy
egy 9-10 hónapos kiskutyának már két veszettség elleni
védõoltással kell rendelkezni, amit utána évente egyszer
kötelezõ beadatni. A macskáknak nem kötelezõ, de aján-
lott a veszettség elleni oltás, hiszen ha a cica kijár a lakás-
ból, találkozhat veszett állattal. A betegség állatról állatra,
majd állatról emberre terjed, ezért fontos, hogy az ember
környezetében élõ cicák is immunizáltak legyenek.

OLTÁS ÉS FÉREGIRTÁS

Korábban jellemzõ volt a kutyák veszettség elleni kam-
pányszerû immunizálása. Általában áprilisban és május-

ban történt a veszettség elleni oltás, ezért jellemzõ az,
hogy sokan ilyenkor jelentkeznek az állatorvosnál. Nap-
jainkban azonban nem lehet konkrét idõponthoz kötni,
hiszen a kutyánál vagy macskánál mindig az oltás évfor-
dulóján, az adott hónapban kell a következõ védettséget
az állat számára megadni. Az oltás elõtt az állat átesik egy
rutinvizsgálaton, majd vakcina formájában megkapja az
oltóanyagot, illetve megtörténik a féreg és paraziták elle-
ni védekezés is.

BENÉPESÜLT A GYERMEKGYÓGYÁSZATI CENTRUM
Megkezdõdött a Jósa András Oktatókórház Gyer-

mekosztályának átköltözése az új Gyermekgyógyászati
Tömb épületébe. Április 13-ától már megszépült kör-
nyezetben fogadják a kis betegeket.

Szerzõ: Sipos Marianna

– Évente közel tízezer fekvõ és százezer ambuláns kis
beteget kezelnek a Jósa András Oktatókórház Gyermek-
osztályán számos olyan speciális ellátással együtt, melyek
csak ezen az osztályon érhetõek el a megyében. Éppen
ezért fontos mérföldkõhöz érkezett a gyermekellátás Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében a Tömbkórház felépülé-
sével, és a mûszerpark fejlesztésével. A költözés során a
folyamatos betegellátás zavartalanul üzemel, a betegutak
szervezésével a gyermekellátás egyetlen területe sem sé-
rül – tájékoztatott dr. Dicsõ Ferenc, a Gyermekgyógyászati
Osztály osztályvezetõ fõorvosa.

Elõször a gyermeksürgõsségi egy része, valamint 17
szakrendelõ költözik át, így április 13-ától már az új épü-
letben fogadják a kis betegeket. Ezt követõen kerülnek át
a további részlegek az új tömbbe, melynek mélyföldszint-

jén a gyermekradiológia, földszintjén a sürgõsségi részleg
és a szakrendelések, elsõ emeletén a csecsemõ-, kisded-
és gyermek-belgyógyászat, a második emeleten az újszü-
lött intenzív és a koraszülött részleg található, ahová egy
másik sikeres projektnek köszönhetõen klinikai mûszerek
kerülnek 300 millió forint értékben. A harmadik szinten a

gyermek intenzív, a sebészet, valamint a neuropszichiátria
kap helyet egy gyermeksebészeti mûtõvel és endoszkó-
pos laborral együtt.

ÜGYELNEK A NYUGALOMRA

A Gyermekrehabilitációs Osztály a gyermekszak-
rendelõk régi épületébe költözik, így ez az épületrész,
amely az Intézeti Könyvtárnak és Kápolnának is otthont
ad, megmarad. A munkálatok során fokozottan ügyelnek
arra, hogy a régi épület és az épületrészeket összekötõ
híd bontási munkálatai által keletkezõ por és törmelék ne
jusson a megmaradó épületszárnyba. A Gyermekosztály
régi épületének bontása a tervek szerint május 4-én kez-
dõdik. A helyén kétszintes, 361 férõhelyes nyitott par-
kolólemez épül, 5050 négyzetméter alapterületen. A Se-
bészeti tömb és a parkolólemez elsõ szintje között át-
kötõ folyosó is létesül.

A Gyermekosztály költözése a tizenötmilliárd forintból
megvalósuló Tömbkórház projekt részeként valósult meg.
A munkálatok során fellépõ közlekedési- és parkolásirend-
változásokról folyamatosan adunk tájékoztatást.

Fotó: MTI

Átköltözött a Gyermekosztály

IGYUNK OKOSAN!
A nyári szünetig – változatlan tartalommal – zajlik a

Mozdulj Nyíregyháza program! A szabadidõs és sport-
programnak része a „Fitt Nyíregyháza”, mely hétrõl
hétre százakat vonz, akik egészségtudatosan akarnak
élni. Ehhez mi is hozzájárulunk azzal, hogy szakembe-
reket kérünk arra: osszák meg tanácsaikat. Ezúttal a víz-
fogyasztás fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

Megfelelõ folyadékfo-
gyasztással a vese megtisztít-
ja a szervezetet a felesleges
sótól, húgysavtól, az anyag-
csere-folyamatok kapcsán
keletkezõ mérgezõ anyagok-
tól. A folyadékfogyasztással
sokat tehetünk szervezetünk,
veséink egészségének meg-
õrzéséért. Sajnos az emberek
többsége kevés folyadékot fo-
gyaszt, nem figyel oda a napi
folyadékszükséglet pótlására.
A fokozott folyadékveszteség fõleg a nyári vagy járvá-
nyos idõszakban leginkább veszélyezteti a gyermekek
és az idõsek folyadékegyensúlyát. Hazai felmérések
szerint a fiúk 15–60, a lányok 10–54 százaléka fogyaszt
megfelelõ mennyiségû folyadékot. Az idõskorúak dön-
tõ többsége gyakran folyadékhiányban szenved.

NAPI NYOLC POHÁR VÍZ

A folyadékbevitel egyensúlyának felborulása vízhiá-
nyos állapothoz, a szervezet kiszáradásához vezet,
melynek klinikai tünetei: gyengeség, fáradékonyság,
kimerültség, szédülés, fejfájás, koncentrálóképesség
csökkenése, szívdobogás érzés, izomgörcsök, vérnyo-
máscsökkenés, súlyosabb esetben pedig nyugtalanság,
zavartság. Ha keveset iszunk, a vér sói (kálium, nátri-
um stb.) nem hígulnak fel megfelelõ módon, ez klinikai
tüneteket okoz. Régi bölcs javaslat a napi nyolc pohár
víz fogyasztása, mely szakmai ajánlásként napi 2-3 li-
ter folyadékbevitelt jelent. Normál esetben a szervezet
a szomjúságérzettel jelzi a folyadékigényt, de erre nem
mindig szabad hagyatkozni, hiszen idõs korban jelen-
tõsen csökken a szomjúságérzet, ezért az idõs ember
fokozottan veszélyeztetett. A folyadékszükségletet sok-
féle itallal tudjuk fedezni. Ezek között vannak olyanok,
amelyeket naponta ajánlott fogyasztani, de vannak olya-
nok is, amelyek fogyasztása kapcsán mértékletességre
kell törekedni. A szomjúság csillapítására a víz és az
ásványvíz a legmegfelelõbb. Energiát nem, ásványi
anyagot minimálisan tartalmaz a csapvíz. Az üdítõita-
loknál figyelembe kell venni a cukortartalmat, kólák
esetén a koffeintartalmat. Teák esetén a zöld és a gyü-
mölcsteák fogyasztása javasolt.

Dr. Szegedi János fõorvos

Nyíregyházán a Magyar Állatorvosi Kamara az állator-
vosok segítségével kampányoltásokkal is szeretnék meg-
óvni a kutyákat a betegségtõl. A nyiregyhaza.hu oldalon
megtudhatják, az állatorvosi rendelõkön kívül hol immu-
nizáltathatják a gazdik kutyájukat.

mennyiségben vannak jelen. Dr. Magyar Veronika arra is
felhívta a figyelmet, hogy már megjelentek a pázsitfûfélék
elsõ pollenszemei is, pollenkoncentrációjuk azonban egy-
elõre még alacsony, ahogy a kültéri allergén gombák spó-
raszáma is.

JÓ TANÁCSOK ALLERGIÁSOKNAK

Dr. Magyar Veronika néhány hasznos tanáccsal is szol-
gált az allergiás tünetektõl szenvedõknek. Tájékoztatása
szerint, szellõztessünk késõ este, hiszen a levegõ pollen-
tartalma reggel 10 óra elõtt a legmagasabb, ilyenkor érde-
mes az ablakokat zárva tartani. Sokat segíthet, ha a sza-
badban letakarjuk a hajunkat, mely begyûjtheti az allergi-
át okozó polleneket. Mindenképpen viseljünk napszem-
üveget, hiszen ez csökkenti a kötõhártyára jutó pollen
mennyiségét. Allergiás idõszakban javasolt a gyakori zu-
hanyozás és hajmosás is. Ha erõs orrdugulástól, vagy orr-
folyástól szenvedünk, gyors segítségként mossuk ki tiszta
vízzel vagy fiziológiás sóoldattal az orrüreget. A szakem-
berek javaslata szerint, ilyenkor ajánlott a ruhákat inkább
házon belül szárítani.

ÉRDEKESSÉGEK EGÉSZSÉG
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

BOLDOG
IDÕK

Boldog idõk címmel Sik-
lódy Ferenc grafikusmûvész
munkáiból nyílt kiállítás Nyír-
egyházán, a Pál Gyula Te-
remben. A mûvész a csíksze-
redai Nagy István Mûvészeti
Középiskola tanára, aki már
gyermekkorában elhatározta,
hogy alkotásait kizárólag fe-
kete-fehérben tudja elképzel-
ni. A mûvésszel készült inter-
jút a nyiregyhaza.hu oldalon
olvashatják. A tárlat május 9-
éig tekinthetõ meg.

A nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézménynek hat
éve van testvériskolai kapcsolata a csehországi
Vodnany város nyolcosztályos gimnáziumával. Egyik
évben a cseh csoport tölt el 6 napot Nyíregyházán, a
következõ tanévben pedig a magyar gyerekek utaz-
hatnak Csehországba. Ez év áprilisában a nyíregyhá-
ziak látogathatták meg barátaikat.

A cserekapcsolatuk célja, hogy a tanulók kölcsönö-
sen megismerkedjenek a két ország természeti és kul-
turális értékeivel, az ott élõ emberek életével. Kiemelt
szerepet kap az iskolában tanult idegen nyelvek: né-
met és angol gyakorlása, hiszen a kommunikáció eze-
ken a nyelveken folyik. A diákok családoknál laknak,
így még több lehetõség nyílik az idegen nyelvek hasz-
nálatára.

VÁROSNÉZÉS PRÁGÁBAN

A magyar tanulók kirándulásuk során meglátogat-
ták a cseh történelmi óvárost, átkeltek a méltán híres
Károly hídon, és megcsodálták a várat, mely Európa
legnagyobb várkomplexumának számít. A búcsú nap-
ján a diákok vegyes érzelmekkel szálltak fel a buszra,
hiszen el kellett válniuk újonnan szerzett barátaiktól.
Megbeszélték, tartani fogják a kapcsolatot, szorosabbra
fûzve ezáltal az interkulturális szálakat. Az ott eltöl-
tött napok felejthetetlen és maradandó élményt nyúj-
tottak számukra.

A KAZINCZYSOK ISMÉT
CSEHORSZÁGBAN JÁRTAK!
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Váci Mihályra emlékeztek Nyíregyházán, a költõ ha-
lálának 45. évfordulóján. Az évforduló alkalmából egy
új Váci-kötetet is bemutattak, amely nagyrészt a költõ
eddig kiadatlan verseit tartalmazza.

A Bessenyei téren kezdõdött a költõ halálának 45. év-
fordulója tiszteletére tartott ünnepségsorozat, ahol dr. Hal-
kóné Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizott-
ság elnöke azt mondta: Váci Mihály betegsége miatt fo-
lyamatosan a halál árnyékában élt, de veszélytudata fölé
mosolygással emelkedett, miközben végigdolgozta rövid
életét. Az emlékezés a Szabadság téren folytatódott, ahol
a Váci Mihály Kulturális Központ elõtt lévõ dombormûnél
helyezték el az emlékezés virágait. Dr. Ulrich Attila, Nyír-
egyháza alpolgármestere mondott köszöntõt, melyben ki-
emelte: Váci Mihályban erõsen dolgozott a lokálpatriotiz-
mus a homokból szõtt városért, és minden idegszálával
aggódott azért a tanyavilágért, ahol felnõtt és dolgozott,
tanított.

„EMLÉKE ÕRIZETLEN NYÁJ...”

CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ A’ LA SZIBÉRIA
Túl az Óperencián, Az asszony összetör, Te rongyos

élet... Ezek a felejthetetlen melódiák is felcsendülnek
majd a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán hol-
nap este a Szibériai csárdás címû darab õsbemutató-
ján.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Az I. világháború idején játszódó zenés romantikus mû
bemutatása nem akármilyen fegyvertény, hiszen Tasnádi
István alkotásának eredeti verziójából négy országot érin-
tõ koprodukcióban It’s Showtime, Siberia! címen film ké-
szül Gérard Depardieu közremûködésével. Hogyan sike-
rült megszerezni a teátrumi bemutatás jogát? – kérdeztük
elõször dr. Tasnádi Csabától, a darab rendezõjétõl, szín-
házunk igazgatójától.

A FILMBEN DEPARDIEU IS SZEREPEL

– Néhány éve a Csárdáskirálynõt rendeztem Nyíregy-
házán, aminek a testvérem, István volt a dramaturgja. Az
elõkészületek során – sok egyéb dokumentum mellett –
megismertük a fogolyszínházak történetét is, amely hal-
latlanul érdekes, szívbemarkoló, színpadért kiáltó anyag.
Testvérem a mai napig megtisztel azzal, hogy ha megír
egy mûvet, az elsõk között mutatja meg nekem, így jó két
éve filmforgatókönyvként olvastam az ötlet nyomán írt
alkotást. Ismerem annak a cégnek a vezetõjét, aki elké-
szíttette a forgatókönyvet, s õk meglátták a színházi be-
mutatásban rejlõ reklámlehetõséget, így gond nélkül meg-
kaptuk az adaptáció jogát.

Mint megtudtuk, bizonyos átdolgozásra szükség volt

persze, amikor színpadra alkalmazták, hiszen az esemé-
nyek hol Budapesten, hol Szibériában játszódnak, amit a
teátrumban nehezebb megvalósítani, mint a filmen, ezért
bizonyos eseményeket, jeleneteket kihagytak, másokat
beemeltek... Így egy teljes értékû mû született, amely nem
egyszerûen a filmforgatókönyv színpadi megjelenítése,
lényegében a hungarikummá avanzsált legismertebb ope-
retten keresztül egy új történetet ismerhetünk meg. Mirõl
is szól a zenés játék? – kérdeztük.

san megemlékezünk egy-egy elõadással a nevezetes, ke-
rek évfordulókról: az idei, 2014/2015-ös évadban többek
között a Pillangóval Móricz Zsigmond, Az ellopott futár-
ral Rejtõ Jenõ munkássága elõtt tisztelegtünk. A mostani
premierrel a Csárdáskirálynõ bemutatásának 100. évfor-
dulójára és az I. világháború hõseire emlékezünk.

A NÕI SZEREPEKET IS
FÉRFIAK ALAKÍTOTTÁK

Akiket egykor hadifogolyként akár egészen Szibériáig
vitt a sorsuk, azoknak a mûvészettel való foglalkozás egy
reménysugarat jelentett a túlélésre. Nem volt senkinél
kotta, szövegkönyv, hangszerek, de olyan népszerûek
voltak Kálmán Imre melódiái, még az ellenséges táborok-
ban harcolók között is, hogy a katonák fejbõl vissza tud-
ták idézni azokat. Maradtak tárgyi emlékek, milyen re-
mek kellékek, parókák születtek akkor, amelyek hihetet-
len kitartásról, mestermunkáról tanúskodnak. Nõk híján
ezeket a szerepeket is férfiak alakították, akiket nem gú-
nyoltak, hanem tisztelettel vettek körül bajtársaik.

CSODÁS MELÓDIÁK

– Senki ne várja egy az egyben a Csárdáskirálynõt, hiszen
ennek más a története, ha köré építkezik is – figyelmeztet a
rendezõ. – A csodás melódiák 90 százaléka felcsendül majd,
ha egyik-másik csak egy motívum erejéig is, de alapvetõen
ez egy prózai mû. Ígéretesnek tûnnek a színészi alakítások, s
természetesen kitûnõek a zenék. A drámai helyszín ellenére
komikus jelenetekben sem lesz hiány, hiszen a bakancsokat
a foglyok lábán körömcipõk váltják fel, a kopasz fejekre pe-
dig bodros parókák kerülnek...

A Szibériai csárdás címû darab egyik jelenetében
(balról jobbra) Illyés Ákos, Varga Norbert és István István

– Egy budapesti karmester az I. világháború alatt hadi-
fogolyként elkerül egy szibériai táborba. A parancsnok
operettrajongó, ezért felajánlja, hogy a következõ
fogolycsereprogram keretében a Csárdáskirálynõt elõadó
„mûvészek” hazajuthatnak szülõföldjükre. A darab során
kiderül, sikerrel járnak-e…  Teátrumunkban hagyományo-

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Vassné Harman
Gyöngyi képviselõ is elhelyezte az emlékezés virágait

LÁJKOLNI VALÓ FIATALSÁG – TE MIT TUDSZ?

A költõ halálának évfordulóján a Váci Mihály Kulturális
Központban egy új Váci-kötetet is bemutattak, amely az

„ Emléke õrizetlen nyáj...” címet kapta. A verseskötet a
Váci Mihály Kulturális Egyesület felkérésére Karádi Zsolt
és Kövesdi Ágnes szerkesztésében jelent meg.

Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Fõiskola Irodalomtudomá-
nyi Intézet Tanszékének fõiskolai tanára, a kötet szerkesz-
tõje elmondta: a kiadvánnyal a költõ születésének 90. év-
fordulójára is emlékeznek, a könyv ugyanis Váci Mihály
90 versét tartalmazza.

Az „Emléke õrizetlen nyáj...” darabjait a Petõfi Irodal-
mi Múzeumban található Váci-hagyatékból válogatták. Az
ott fellelt kéziratok tartalmazták a már megjelent kötetek
anyagait, az ifjúkori, pályakezdõ szerzõ verseit, és ez idá-
ig még meg nem jelent mûveket is. Az ezekbõl összeállí-
tott verseskötetet nem kritikai kiadásnak, inkább ünnepi
tisztelgésnek szánták.

A kötetben szereplõ versek nem változtatják meg a Váci
Mihályról eddig kialakult képet, csupán árnyalják azt, az
önmagával, a világgal vívódó, az alkotói lét kérdéseivel
foglalkozó költõt mutatják be.

Hogy milyen volt a „Like – Te mit tudsz?” középdön-
tõje mûsorvezetõi szemmel? Maratoni, mégis tartalmas,
élvezetes. Az elsõ fellépõ szombat délelõtt tízkor állt
deszkákra, az utolsó (zenekari) produkció hat óra körül
kezdõdött a Váci Mihály Kulturális Központban...

Szerzõ: Tarczy Gyula

A munkanapnyi idõben zajló seregszemle valóban szív-
derítõ volt: 59 tehetséges szólistát, csapatot értékelt a zsû-
ri – újra. A versenyre jelentkezõ 160 fellépõ ugyanis más-
fél hete már átesett a tûzkeresztségen az elõdöntõn, szá-
zan búcsúztak, a többiek pedig a szakmai bírálatokat, se-
gítõ tanácsokat megfogadva álltak színpadra, immár kö-
zönség elõtt. A nyolcórásra duzzadt programban négy
kategóriában próbálták meggyõzni a 13–25 év közötti,
Nyíregyházához kötõdõ ifjú tehetségek a zsûrit, hogy a
döntõben a helyük: vers-próza, ének, zene és tánc. Voltak

köztük „profik”: a különbözõ iskolák és mûvészeti együt-
tesek már országos versenyeken is bizonyított táncosai,
mûvésztanároknál a hangjukat pallérozó, rivaldafényre

áhítozó énekesek, de tapsot érdemelt az a fiatal mentõ-
tisztjelölt is, aki saját (!) versével állt pódiumra.

S volt, aki életében elõször, remegõ lábakkal és szívvel
várakozott a színpadi takarásban a hívó szóra, hogy aztán
a szakmai zsûri inkább biztassa, jó szándékkal terelgesse,
mintsem lehúzza õt. Ez volt ugyanis a hozzáállás, nem
kevés tréfával vegyítve, hogy a folyamatosan cserélõdõ
közönség még inkább szórakozhasson. Így a kezdõk száj-
íze sem lehet rossz! A városunkban tanulók egyébként úgy
állhattak most színpadra, hogy a 2014-es városbál jóté-
konysági célját valósította meg az önkormányzat és a
Nyírség Turizmusáért Egyesület támogatásával a szervezõ
Váci Mihály Kulturális Központ, melynek kezdeményezõ-
je, egyben fõvédnöke, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere. Harmincan szabadjegyet kaptak a döntõ-
re, amely május 9-én, a Városnapok keretében zajlik, im-
már a Nyíregyházi Televízió kamerái elõtt. Ez a gyõzelem
napja, de itt minden induló már most megérdemel egy
nagy lájkot – helyezéstõl függetlenül...
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

FÕHAJTÁS ÉS MAGUNKBA NÉZÉS
A magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójá-

ról méltó módon megemlékezni – ez a cél vezérelte a
Magyar Kormányt, amikor az 1005/2013. számú hatá-
rozatával életre hívta a Magyar Holokauszt – 2014 Em-
lékbizottságot, mely a diplomácia, a történelmi egyhá-
zak, a civil szféra és a magyarországi zsidóság képvise-
lõinek fórumaként hirdette meg a 2014-es emlékévet.
Ennek kapcsán hazánkban tudományos konferenciák,
ismeretterjesztõ elõadások, kiállítások, filmvetítések és
könyvbemutatók százain vehetett részt az érdeklõdõ.

Mi – kicsiny csoportunk, a NYÍRI AFK (filmes) Egyesü-
let és a PegazusTv Média és Oktató Kft. munkatársai – a
megemlékezés/fõhajtás szándéka, az akkori és jelenbeli
magyar állampolgárságú zsidóság életével kapcsolatos kér-
dések felvetése mellett nem utolsósorban az önmagunkba
nézés szándékától vezérelve látogattunk el a nyíregyházi
zsinagógába. A látogatás elõtt, 2015. január 27-én
kiállításmegnyitón és kisfilmbemutatón vettünk részt, de
már akkor éreztük, hogy egy megemlékezés protokolláris
eseményébe – a holokauszt-túlélõ, és annak rokonai, a
sajtó villogó vakui és a tévékamerák kereszttüzében, a
néhány tucat megjelent érdeklõdõ mellé – nem illõ, nem
való a csendes elmélkedés, és a közben megfogalmazott
kérdéseink, érzelmeink sem.

Ezért inkább egy késõbbi délutánon, hála Somos Péter
segítségének, bejárhattuk a zsinagógát, a kertet és a gyü-
lekezeti házat, megnézhettük még egyszer, senkitõl sem
zavartatva a kiállításokat, és nem utolsósorban, miközben
elgondolkodhattunk a múltról és jelenrõl, feltehettük kér-
déseinket.

EGYÜTTÉLÉS

Magyarországon, a magyarsággal együtt a zsidó vallású-
ak már a honfoglalás óta velünk élnek. Ide, a Kárpátok nyu-
godt vidékére már az Árpád-házi királyok alatt százával és
volt, amikor ezrével érkeztek zsidók, vagy menekültként, a
„mûvelt” nyugatiak pogromjai, máglyáinak lobogása elõl,
vagy földet, munkalehetõséget és új hazát keresve maguk-
nak. Összefoglalva, amit megtudhattunk: 1865-ig a nyír-
egyházi hitközség a nagykállói rabbi felügyelete alá tarto-
zó fiókhitközség volt. Ekkor a megerõsödött, létszámában
megnövekedett közösség önálló hitközséggé alakulhatott.
Nyíregyházán két zsinagóga is állt, de a Szarvas utcai épü-
let máig tisztázatlan okokból – az elhurcoltak ruharaktára
volt ott akkor – 1944-ben leégett. Helyén ma iskola áll, a
zsinagóga alapfalainak szikláit pedig 1953-ban a Kótaji úti
zsidó temetõbe vitték át, az elhurcoltak emlékmûvét felál-
lítva. A másik (ortodox) zsinagóga az 1920-as években épült.
Ma itt mûködik a hitközség.

VÉSZKORSZAK HELYBEN

A Vészkorszak idején mintegy 4800 nyíregyházi zsidó
vallású személyt írtak össze a hatóságok, akkor, amikor

Nyíregyháza lakossága kb. 62 ezer fõ volt. A gettó terüle-
tén akkor keresztények is laktak, akiknek záros határidõn
belül ki kellett költözniük, a gettóba pedig a környékbeli
és a megyei zsidó lakosság egyre nagyobb számát zsúfol-
ták be. Akadozott az ellátás, a víz, a villany. Egyre szapo-
rodtak az éjszakai-hajnali razziák. A zsidóknak nem le-
hettek vagyontárgyaik... Mindezek száraz, hideg – máig
érzõdõen hideg – tényadatok. Ahogyan az is, hogy váro-
sunk akkori vezetése humanitárius okokból kórház-gyen-
gélkedõ felállításáról is határozott – azaz parancsba adta
a zsidóknak – a gettó területén. Erre a célra az önkormány-
zat a Síp utcai zsinagóga épületét jelölte ki. Itt máris fel-
merülhet az olvasóban a kérdés: de akkor hol folyhatott
az istentisztelet? A másik adalék, amit kalauzunktól meg-
tudtunk, hogy a zsinagógában nem volt, és ma sincs fûtés.
Tehát plusz öt fok körüli hõmérséklet volt. Gondoljunk bele:
beteg, legyengült emberek számára!

HOLOKAUSZT EMLÉKNAP

És sorjáztak más, történelmi tényadatok: mivel a nyír-
egyházi gettóba nem fértek már az összegyûjtöttek, ezért
a Nyírtelekhez tartozó Varjúlapos nevû tanyán, a
Dessewffy-uradalom majorságában zsidó gyûjtõtábort ál-
lítottak fel. A tábort a csendõrök és az SS különös szigorú-
sággal õrizte. Ide kerültek az úgynevezett, megbízhatat-
lannak nyilvánított zsidók, mind. A tábor saját csendõr-
nyomozó-részleggel rendelkezett. A táborban õrizetteket
mind Auschwitz-Birkenauba deportálták...

1945. január 27-én szabadította fel a Vörös Hadsereg
az Auschwitz-Birkenau táborokat. Az ENSZ 2005-ben ha-
tározatba foglalta, hogy ez a nap az ENSZ Holokauszt
Emléknapja. Ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kb.
150 zsidó vallású, illetve zsidó származású személy él. A
Nyíregyházi Zsidó Hitközséggel kb. 60–70 fõ tart szoro-
sabb-lazább kapcsolatot. Eddig a tények: a fentebb emlí-
tett 4800 helyett 60–70, leginkább már idõs ember. (Bár
Izrael állam megalakulásával sok zsidó döntött úgy, hogy
ott akar élni.)

Mi hallgattuk a tényeket, a tények záporát. Hallgattunk,
gondolkoztunk, elmélkedtünk, önmagunkba néztünk. So-
mos Péter megköszönte, hogy mi öten elmentünk. Mi még
egy kissé mindig szégyelljük magunk, hiszen igaz a mon-
dás: „minél többet tanulok... annál inkább rájövök, mi-
lyen keveset tudok”.  (Arisztotelész). Szándékunk, apró
csoportunk szándéka, hogy ne csak az elmúlt megemlé-
kezési évben, ne csak a megemlékezés napján, hanem
máskor is gondoljunk arra, mi mit tudunk, és mi mit te-
szünk. Mi gondolkodtunk, kérdeztünk, fejet hajtottunk,
önmagunkba néztünk és fotóztunk...  Mindez kevés, de
reméljük, hogy egy, ha aprócska is, de lépés...

Petrusák János

Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: Nemzetközi
Cirkuszfesztiválokon díjnyertes állatprodukciók: ameri-
kai törpemalacok. A Párizsi Massie Cirkuszfesztivál díja-
zottja, Picárd Andrea holland törpekecskéi, makákó és
rézus majmai, valamint indiai futókacsái. A Római Cir-
kuszfesztivál díjazottja, a Magyar Köztársaság Arany
Keresztjével kitüntetett Picárd Vilmos és a világ legki-
sebb idomított chihuahuái. Elõször az EXIT Cirkusz po-
rondján: Olaszországból Monte Carlo Cirkuszfesztivál
díjazottja „Mosly”, az 5 tonnás elefánt!!!

EXIT CIRKUSZ 2015 – KIJÁRAT A MINDENNAPOKBÓL!
NYÍREGYHÁZÁN, A TESCO MELLETT ÁPRILIS 29-ÉTÕL MÁJUS 3-ÁIG.

Akrobatika felsõfokon, Slinky, a csõember, Dzsenifer
és Gábor lábzsonglõrök, az
ikária virtuózai. Vincze Tün-
de és a Magyar Légtornász
Egyesület légtornász produkci-
ói, Richter Tibor, a humoros bû-
vész. Újdonság: elõször országos
turnén a Közkedvelt „Apród”, a humo-
ros kis ember, Hrisafis Gábor bohóc tré-
fák sokaságával.

EXIT CIRKUSZ 2015. évi új mûsora!!!
Ne feledjék: EXIT – kijárat a mindennapokból!

Elõadások idõpontjai: Hétköznapokon: 18.00 órakor
Pénteken, május 1-jén: 15.00 és 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor

Információ és jegyrendelés: 06-30/693-4632 w w w . e x i t c i r k u s z . h u

GENIUS LOCI DÍJ
A STARTNAK

2015-ben elsõ alkalommal adták át a vállalatok
és vállalkozók a tehetségekért-, Genius Loci elisme-
réseket, melynek idei különdíját – a Debreceni Egye-
tem kezdeményezésére – a nyíregyházi START Re-
habilitációs Nonprofit Kft. kapta meg. A díjat Buda-
pesten vette át Balogh Zoltán, a társaság vezérigaz-
gatója, címzetes fõiskolai docens.

A szakmai zsûri 5-5 he-
lyi, regionális és nemzeti
kategória díjat osztott ki,
melyet többek között az
IBM HUNGARY, a MOL
MAGYARORSZÁG és a
GE HUNGARY is elnyert,
különdíjas pedig a nyír-
egyházi székhelyû START
Rehabilitációs Nonprofit
Kft. lett. A nyíregyházi cég
a személyes gondoskodás
terén megvalósított és a
kiemelkedõ rehabilitációs
szakmai munkájával érde-
melte ki a díjat.

A társaság vezetõje, Balogh Zoltán egyébként a kö-
zelmúltban Louswille (USA) egyetemének külsõ terep-
oktatói kinevezését is átvehette.

Balogh Zoltán

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 25., szombat 19.00 Szibériai csárdás, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad

Április 27., hétfõ 10.00 Pöttyös Panni, Katica bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Hófehérke bérlet, Váci Mihály Kultu-
rális Központ
19.00 Pillangó, Vasvári bérlet, Nagyszínpad

Április 28., kedd 10.00 Égigérõ fû, Galiba bérlet, Váci
Mihály Kulturális Központ
10.00 Pöttyös Panni, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Döbrögi bérlet, Váci Mihály Kulturá-
lis Központ
19.00 Pillangó, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad

Április 29., szerda 19.00 Szibériai csárdás, Benczúr
bérlet, Nagyszínpad

Április 30., csütörtök 19.00 Szibériai csárdás, Hevesi
bérlet, Nagyszínpad
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ÉRDEKESSÉGEK OKTATÁS

Generációról generációra változik, hogy mi éppen
a divatos foglalkozás. Vannak azonban olyan szakmák,
amelyeket kizárólag vagy csak nõkhöz, vagy csak fér-
fiakhoz kötünk. Ezért is volt nagy öröm számomra,
amikor leülhettem beszélgetni Nagy Enikõvel, a nyír-
egyházi Bánki Donát Mûszaki Középiskola kilencedik
osztályos tanulójával, aki ellent mond a megszokott-
nak: nem a fodrász- vagy a kozmetikusszakma érdekli,
sokkal inkább az, hogy kidobásra szánt elemeket újra
felhasználjon.

Szerzõ: Keresztesi Szabina

Enikõ nevéhez az úgynevezett Joule-tolvaj szerkezet to-
vábbgondolása fûzõdik, amivel lemerült és már kidobás-

ra szánt elemeket használ fel az eszközök mûködtetésé-
hez. A beszélgetésünk során megtudtam, az év elején fel-
hívta a figyelmét a fizikatanára egy versenyre, amire pá-
lyamunkának a Joule-tolvajt választották, ekkor került kap-
csolatba a különleges elektronikai áramkörrel.

– Egy újonnan vásárolt ceruzaelem kapcsai között mér-
hetõ feszültség körülbelül 1,5 V. Ha lemerül, akkor ez az
érték már alig 1,2 V. A Joule-tolvaj nevû áramkörnek kö-
szönhetõen azonban kisajtoljuk a maradék energiát, ami-
vel zseblámpát vagy akár olvasólámpát is mûködtethe-
tünk. A szerkezet noha már világszerte ismert, Magyaror-
szágon még nem elterjedt, ezért is foglalkoztam ennek a
továbbgondolásával – tette hozzá.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Enikõ a közelmúltban Zsigó Zsolt tanár úr felkészítésé-
nek köszönhetõen Szekszárdon – a  Kutató Diákok Orszá-
gos Szövetségének szervezésében – Mûszaki és Reáltudo-
mányi Tematikus Konferencián vehetett részt, ahol bánkis
társaival együtt, sikeresen szerepelt. Enikõ a Joule Thief (Jo-
ule-tolvaj) bemutatásával bejutott a miskolci döntõbe is.

Arra, hogy miért ezt a szakterületet választotta a tehet-
séges lány, egyszerû választ kaptam: „belenõtt”. Édesap-
ja is ezen a szakterületen dolgozik, testvére pedig szintén
a fizikában jeleskedik, így nem is meglepõ, hogy Enikõ is
kedvet kapott a reál tudományokhoz.

Jelenleg a kilencedik évfolyamon õ az egyedüli lány a
Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégiumban. Na-
gyon szoros az idõbeosztása, hiszen folyamatosan készül
a versenyekre, de ez sem tántorítja el céljától: határozot-
tan, céltudatosan és töretlen lelkesedéssel készül a meg-
mérettetésekre, ahol bebizonyíthatja: egy lány is lehet ele-
mében a fizika területén.

ENIKÕ ELEM(É)BEN VAN LÉZERREL LÕTTEK
Különleges fizikaórát láthattak azok, akik szomba-

ton este szürkület után a Kossuth téren tartózkodtak.
A Nyíregyházi Fõiskola Fizika Tanszékének tanárai és
végzett hallgatói fénytani kísérleteket mutattak be lé-
zerfény és speciális eszközök segítségével. A bemuta-
tó a Fizika mindenkié országos programsorozat része
volt, amellyel népszerûsíteni kívánták a tudományágat.

Az elõadás ötletgazdái filléres eszközök, mikrokapcsolók,
tükrök, elektromotorok és lézerceruza felhasználásával egé-
szen különleges és meglepõ fénytani kísérleteket mutattak be
a Kossuth téren. Beszeda Imre, a Nyíregyházi Fõiskola Fizika
Tanszékének tanszékvezetõ fõiskolai tanára elmondta,a be-
mutatóval az volt a céljuk, hogy kedvet csináljanak a fiziká-
hoz, és bebizonyítsák, ez a tudományterület nem is olyan ne-
héz, nem kell tõle megijedni. Több százan gyûltek össze a
városháza elõtt, hogy lássák a show-t. A nyilvános fizikaóra
leglátványosabb része az volt, amikor lézerrel hullámokat raj-
zoltak a városháza homlokzatára.

Nagy Enikõ verseny közben

Összesen 9 emelet, 191 lépcsõfok. A magasba felsza-
ladva kellett megmutatniuk a tûzoltóknak, mire képesek,
ráadásul minél rövidebb idõ alatt. 13. alkalommal ren-
dezték meg Nyíregyházán a tûzoltó lépcsõfutást, amely-
nek helyszíne idén is a Bánki Donát Mûszaki Szakközép-
iskola kollégiumának külsõ lépcsõháza volt.

   
Az elmúlt napokban elõválogatón vettek részt Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye Tûzoltóságainak csapatai, akkor
ugyanezen a lépcsõsoron gyakorolhatták a futást. A leg-
jobban teljesítõk indulhattak a Lépcsõk 2015 megyei dön-
tõjén. Leskovics Zoltán tûzoltó ezredes, megyei tûzoltó-
sági fõfelügyelõ elmondta: a verseny célja minden évben
az, hogy felmérjék a tûzoltók állóképességét és felkészül-
jenek az éles helyzetekre. A megyeszékhelyeken, így
Nyíregyházán is sok emeletes ház van, ahol, ha tûz üt ki,
a tûzoltóknak – mivel nem mûködnek a liftek – nehéz
felszereléssel gyalog kell felszaladniuk az épületek leg-
magasabb pontjára is, a lehetõ leggyorsabban, mert akkor
az életmentés és vagyonvédelem a legfontosabb. Az idei
lépcsõfutó versenyen 17 csapat indult, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyébõl és Szatmárnémetibõl érkeztek verseny-
zõk. A csapatversenyen 2 fõnek egyszerre kellett teljesíte-
ni a pályát, de rendeztek egyéni versenyeket is, és a hiva-
tásos tûzoltóságok csapatai mellett az önkéntes tûzoltók
is összemérhették képességeiket. A tûzoltó csapatok átla-
gosan 50 másodperc alatt teljesítették a feladatot, de vol-
tak, akik 44 másodperc alatt futottak fel a 9. emeletre. A

LÉPCSÕT FUTOTTAK A TÛZOLTÓK
versenyen legjobban teljesítõ megyei csapat indulhat a
budapesti országos döntõn.

ÉLMÉNYDÚS ÉLETÚT
– KÖNYVBEN

A magyarországi fogászati turizmus megteremtõje mu-
tatta be önéletrajzi ihletésû könyvét Nyíregyházán. Teply
Tamás nemes egyszerûséggel Egy MAJDnem tökéletes férfi
meséi címmel írt kalandjairól, munkájáról, barátairól. A
szerzõ reméli, kellemes pillanatokat szerez az olvasók-
nak, akik általa a XX. század második felébe pillanthat-
nak be – 102 országban tett utazásai, élményei felhaszná-
lásával.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédel-

mi Igazgatóság együttmûködési megállapodást kötött a
napokban Szatmárnémetiben a Szatmár Megyei Vész-
helyzeti Felügyelõséggel. A felek rögzítették, hogy a ma-
gyar–román határátkelõhelyeken lévõ épület- és gép-
jármûtüzeknél, a határ menti települések tûzeseteinél,
a bekövetkezett baleseteknél hogyan és miként tudnak
kölcsönösen egymás segítségére lenni.

A könyv szerzõje: Teply Tamás
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

CSOBOGNAK A SZÖKÕKUTAK
Bár még a kánikula várat magára, de Nyíregyházán

már mûködik a szökõkutak többsége. Igaz, még nem
kell, hogy enyhülést nyújtsanak a nagy melegben, mégis
népszerûek a városlakók körében, sokan ülik körbe õket
az utcákon és tereken.

Már sok helyen bugyognak, csobognak a szökõkutak
városszerte. Lapzártánkkor (szerdán) azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy péntektõl már elindítják a belvárosi szökõ-
kutakat, és üzemelni fog a Bujtosi úszó szökõkút is. A
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai az indítást megelõzõ-
en elvégezték a nyíregyházi szökõkutak karbantartását,
helyreállították az esetleges sérüléseket, kitisztították az
aknákat, csöveket és fúvókákat. A próbaüzemet követõen
elkezdik mûködésüket a belvárosi szökõkutak a katolikus
templom elõtt, a Zrínyi Ilona utcán, a Hõsök terén, a Sza-
badság téren, valamint a Dózsa György utcán, és elindul
az úszó szökõkút a Bujtosi-tavon. Nyíregyháza többi szö-
kõkútját a tervek szerint május elsejétõl indítja el üzem-
szerûen a NYÍRVV Nonprofit Kft. A városüzemeltetõ tár-
saság Nyíregyházán 10 szökõkutat üzemeltet, melyek éves
költsége meghaladja a 10 millió forintot. De ezek a
vízijátékok sem egy kaptafára készültek, szinte mindegyik
rendelkezik különlegességgel. Csak néhány érdekesség:

KÜLÖNLEGES VÍZIJÁTÉKOK

– A Kossuth téri szökõkút különlegessége a vízi látvá-
nyosság mellett a fények játéka és a zene. Hétköznapokon
18 és 19 órától, hétvégén 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 és
20.30 órától 4-5 perces zene hallható (Vanessa Mae,
Bocelli, Morricone), és a vízsugarak ritmushoz alkalmaz-
kodó játékkal szórakoztatják az érdeklõdõket. A szökõkút

vízforgatós rendszerû, automata vegyszeradagolóval fel-
szerelt, és szélérzékelõje szükség szerint csökkenti a víz-
sugarak magasságát és leállítja az átlós vízijátékot.

– A Dózsa György utcán hat automata medence gejzír-
szerûen habosítja a vizet, a nagymedence pedig 11 fúvó-
kával, automata vízijátékkal és fénnyel felszerelt.

– Az Ungvár sétányon található négy gépészeti aknás
szökõkút habosítóval és sodrómedencével mûködik.

– A Bujtosi-tavon található úszó szökõkút naponta 120
percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigénel-
látottságát is javítja, ami jótékony hatással van a víz élõvi-
lágára. Az úszó szökõkút minden óra elsõ 10 percében
mûködik.

– A vízijátékok 10 órától 21 óráig üzemelnek, többnyi-
re vízforgatóval felszereltek, mely takarékosabb mûködést
tesz lehetõvé.

A szökõkutak egy része automata vegyszeradagolós, és
valamennyi medencét rendszeresen tisztítja a társaság,
ennek ellenére a kutakban nem tanácsos fürdeni, hiszen a
fertõtlenítéshez különféle vegyszereket alkalmaznak (al-
gaölõ szer, klór stb.), ezen kívül a medencébe állati ürü-
lék, szemét, por és cigarettacsikk is belekerülhet. 

MAGYAR KARD NAPJA
2015-ben is megtartják a Magyar Kard Napját

május másodikán, szombaton, Nyíregyházán. A
szervezõk idén is Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, a Jósa András Múzeum és a
nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar Szablyaví-
vó Iskola.

A tavalyi nyitórendezvénynek a városháza adott ott-
hont, az idei évben pedig a Jósa András Múzeum a há-
zigazda, így a hangsúly a magyar kard történeti áttekin-
tésén lesz. Egy korokon átívelõ kiállítás mutatja be a
magyar kard történetét, szerepét a kuruc korban, a 48-
49-es szabadságharcban, a világháborúkban és a sport-
vívásban. A kardtörténeti kiállítást a Magyar Szablyaví-
vó Iskola bemutatója fogja színesíteni.

A Magyar Kard Napjának megünneplésével Nyíregy-
háza város újból kinyilvánítja, hogy fontos a hazát védõ
katonáink és a legsikeresebb olimpiai sportágunk emlé-
keinek ápolása, így a magyar szablyát és kardot forgató
katonák és sportolók szelleme tovább él a nyíregyházi mú-
zeumban, szobrokban, utcanevekben és vívótermekben.



További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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EREDMÉNYEK SPORT

A SPORT LEGYEN
A TIED!

Huszonkét sportág mutatkozott be a Bujtosi Szabad-
idõ Csarnokban a „Sport legyen a tied!” programsoro-
zat nyíregyházi állomásán. Az ország 14 településén
népszerûsítik a sportot és a különbözõ ágait. A Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban lehetett focizni, kosarazni, ké-
zilabdázni, de különleges sportágakat is ki lehetett pró-
bálni.

– Hosszú távon az a cél, hogy mindennap legalább fél
órát mozogjanak a gyerekek. Hogy ez tanórai keretek
között, egyesületi keretek között vagy szabadidõs tevé-
kenységként történik, az mindegy, a hangsúly a sportolá-
son van. Most az a fontos, hogy a mennyiség legyen meg,
késõbb pedig a minõségre kell nagyobb hangsúlyt fektet-
ni – mondta dr. Molnár László, a Magyar Diáksport Szö-
vetség szakmai vezetõje.

A szegényebb régiókban a sport egy kitörési lehetõség
is a gyerekeknek, de egy-egy ilyen rendezvény arra is jó,
hogy a sportszervezetek tehetségeket fedezzenek fel.

Április 25-én 11 órától a
Kossuth térrõl rajtol el a
Telekom Vivicittá Városvédõ
Futás. Nyíregyháza leg-
szebb részein jelölték ki a
szervezõk az útvonalat,
mely 3 kilométer hosszú.
Nevezni a helyszínen felál-
lított sátornál lehet 9.00 és
10.45 között. A nevezési díj
800 forint, ezért valamennyi
induló egységes pólót kap.
Bár a táv rövid, nemcsak fut-
va, hanem akár gyalogolva
is lehet teljesíteni. A
Telekom Vivicittá Városvédõ
Futás ideje alatt forgalom-
korlátozás és részleges útle-
zárás várható az alábbi út-
szakaszokon:

Kossuth tér–Jókai tér,
Mártírok tere, Hõsök tere,
Bercsényi utca, Nagyposta
környéke–Bethlen Gábor
utca eleje, Egyház utca, Vay
Ádám krt., Szegfû utca,
Géza utca Bujtosi Szabad-
idõ Csarnok felõli oldala,
Hunyadi utca, Bocskai utca,
Szabadság tér–Kossuth tér.

A szervezõk kérik az au-
tósok megértését és türel-
mét!

A verseny elsõ három he-
lyezettjét díjazzák, de vala-
mennyi résztvevõ sorsolá-
son vesz részt, és értékes
ajándékokat lehet nyerni.

FUTÁS
A VÁROSBAN

MEGVAN A SZINT – IRÁNY RIÓ!

Több mint 800 gyerek próbálta ki a sportágakat
Nyíregyházán

– Öröm látni ezt a sok gyereket a Bujtosi Szabadidõ Csar-
nok küzdõterén. A mai napon több mint 800 fiatal vett részt
az eseményen. Nyíregyháza egyébként is sportos város, az
itt élõk megszokhatták, hogy számos rendezvény várja õket,
ahol mozoghatnak. Ezt a mai eseményt is csak néhány napja
hirdették meg, mégis sokan érkeztek. Nekünk, a Nyíregy-
házi Sportcentrumnak ez valóban egy jó lehetõség arra,
hogy tehetséges gyerekeket találjunk – mondta Kósa Ár-
pád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

A sportágak közül több is nagyon népszerû volt. A gye-
rekek diákolimpiai bajnokok ellen birkózhattak, nemzet-
közi versenyeken is eredményes fiatalok ellen vívhattak
asztaliteniszmeccset, illetve vívhattak is.

– Nagyon sokan kipróbálták a nap során a vívást, és kö-
zülük néhányan remélhetõleg az edzésekre is eljönnek
majd. Nem panaszkodhatunk, több mint hatvan gyerekkel
dolgozunk most is rendszeresen, akik közül sokan nagyon
tehetségesek, és szép eredményeket érnek el korosztályuk-
ban – mondta Pákey Béla, az NYVSC kardvívó edzõje.

SPORTPROGRAM
Április 25., szombat 11.00 Kossuth tér, Telekom
Vivicittá futás

Április 25., szombat 16.00 Városi Stadion,
Nyíregyháza Spartacus–MTK labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 26., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Nyíregyháza Spartacus–MTK labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

Teljesítette az olimpiai kiküldetési szintet, így ott
lehet jövõre Rióban Helebrandt Máté. A nyíregyházi
gyalogló 1 óra 24 percen belül teljesítette a 20 kilo-
méteres versenyszámot, és bár egy perccel elmaradt
egyéni csúcsától, így is tizedikként ért célba az erõs
mezõnyben. Az atléta így nyugodtan készülhet a nyári
Universiadéra és a VB-re.

– Gratulálok az eredményhez. Ez volt a cél?
– Igen, valami hasonlóra gondoltunk a téli felkészülés

során. Örülök a csehországi eredménynek, hiszen ezzel
eldõlt, hogy biztosan indulhatok jövõre Rióban. Nagyon
nagy megkönnyebbülés mindez, hiszen még 1,5 év van
hátra az olimpiáig. London elõtt csak az utolsó hónapok-
ban tudtam teljesíteni a szintet, most viszont így nyugod-
tan készülhetek.

– Pedig nem volt zökkenõmentes a március, hiszen egy
betegség miatt sokat kellett kihagyni. Érzõdött ez
Podjebrádban?

– Sajnos három héttel a verseny elõtt influenzás lettem,
egy hétig magas lázam volt, és ez rengeteget kivett belõ-
lem. Így is 15 kilométernél még az egyéni csúcson belül
voltam, de a végére elfogyott az erõ. De nem aggódom,
az országos bajnokságon esélyesként indulok majd, és
szeretnék is nyerni.

– Tegyük hozzá, címvédõként. Az eredmény tudatá-
ban lehet majd kísérletezgetni hosszabb távokon?

– Nem titok, egyeztettünk már errõl Pokrovenszki Jó-
zsef edzõmmel, hogy kipróbáljuk az 50 kilométert is. Az
biztos, hogy amit elterveztünk a versenynaptárban, az most
módosulni fog. A fõ versenyem ettõl kezdve ebben az
évben az Universiade lesz, melyet Dél-Koreában rendez-
nek majd nyáron. Ott szeretnék dobogóra állni. Az elsõ riói olimpikon: Helebrandt Máté
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Andó Károly (4. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont:  2015. április 27., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.

MAJÁLIS 2015
Sóstói Múzeumfalu
Faluvégi majális a Sóstói Múzeumfaluban 10.00 és 17.00

óra között. 2015-ben a látogatókkal közösen forgatják vissza
az idõ kerekét, hogy a manapság retrónak tartott korszak elõtti,
hamisítatlan népi mulatozástól legyen hangos a falujuk min-
den szeglete.

Programok: májusfaállítás a Kismargaréta és a Margaréta
Táncegyüttes tagjaival; barangolás a (nép)zene világában;
rendhagyó tárlatvezetéseken a népi építészettel ismerkedhet-
nek; illetve bábszínházzal és tornabemutatóval is készül a
múzeumfalu.

Bujtosi Városliget
Programok: 11.00 Megnyitó, közremûködik a Szabolcs

Koncert Fúvószenekar Tûzmadarak Majorette Csoportja. A
nap folyamán helyi kulturális csoportok mutatkoznak be, este
pedig 20.00 órától Jolly és Suzy lép színpadra. 21.00 Cs. Nagy
& Cserey Akusztik koncert. Kísérõrendezvények: egész na-
pos vidámpark, vásári forgatag, arcfestés, íjászudvar.

Mandabokor
Nyíregyháza Önkormányzata ebben az évben is megren-

dezi a mandabokori majálist. A rendezvény 13.30-kor kez-
dõdik hagyományosan májusfadíszítéssel, amit a települé-
sen élõ és rendezvényen részt vevõ gyerekek végeznek. A
nap folyamán számos kulturális csoport mutatkozik be, majd
a programok sora éjfélig tartó utcabállal ér véget.

Borbánya
A Borbányai Mûvelõdési Házban reggel 9.00 órától fõzõ-

versennyel indulnak a programok. 13.00 órától helyi kultu-
rális csoportok szórakoztatják a közönséget, majd 16.00 órától
az udvaron bál veszi kezdetét.

A programokról bõvebben: www.nyiregyhaza.hu

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja a szép versek
szerelmeseit a Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára ápri-
lis 24-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamarater-
mében. Téma: Dsida Jenõ élete és költészete.

A Bencs Villa programjai: április 24-én 17.00 óra: Almanach-
koncert (a kárpátaljai énekegyüttes mûsora megzenésített ver-
sekbõl). 29-én 17.00 óra: Fekete Katalin és Kazár Ticiána
RanDÍVÁzzunk! címû elõadása. A mûvésztanárokat Tamás Atti-
la kíséri zongorán. Mindkét mûsor ingyenes. Május 1-jéig te-
kinthetõ meg a villában Kokas Karolina Szememmel látlak c.
fotó- és Szunyogh Beáta tûgobelin-kiállítása. Információ: 42/402-
004, 30/252-0666.

A Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 14. történel-
mi elõadássorozata, amelynek témája „A 20. század meghatá-
rozó európai politikusai”. Április 24-én 17.00 óra: Vlagyimir
Iljics Lenin. Elõadó: dr. Kolontári Attila egyetemi docens, Ka-
posvári Egyetem Pedagógiai Kar. 29-én 17.00 óra: Adolf Hitler.
Elõadó: dr. Vitári Zsolt, tanszékvezetõ-helyettes egyetemi ad-
junktus, Pécsi Tudományegyetem Modernkori Történeti Tanszék.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, konferenciaterem.

Közlekedj okosan! program április 25-én 10.00–13.00 óra
között a Csodavárban. Bõvebben: www.csodavarfc.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 25-én 11.00 óra:
Mese délelõtt, 16.00 óra: Többet ésszel, mint erõvel. A délelõtti
programok magyar népmese felolvasást tartalmaznak. Árnyjá-
tékos illusztrációval a mese után kézmûves foglalkozást tarta-
nak. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti bábszínház-
terme (Mókus játszóház mellett).

Irodalmi Kávéház Magazin bemutató április 27-én 16.30-tól
a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Közremûködik:
Olajos Gábor gitármûvész.

Önismereti Klub várja az asztrológia, a horoszkóp iránt ér-
deklõdõket április 27-én 17.30-tól a VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban. Információ: 42/504-490.

A Tánc Világnapja április 29-én a Kossuth téren. Kezdési idõ-
pontok: 17.00, 17.30, 18.00 óra. Közremûködnek: Mûvészeti
Szakközépiskola, néptánc tagozat, Igrice Néptáncegyüttes, Nyír-
ség Néptáncegyüttes, Szabolcs Néptáncegyüttes.

városfilm és templomok
A jubiláló Nyíregyházi Televízió ünnepi mûsorsorozatá-

nak e heti adását is érdemes lesz megnézni a hétvégén. Az
elsõ részben Nyíregyháza templomait járhatjuk végig, az
akkor, a ’80-as évek második felében már nyugalmazott fõis-
kolai fõigazgató, helytörténész, Margócsy József segítségé-
vel, majd egy Szent György napi búzaszentelésre kalauzol-
juk el Önöket, Újfehértóra. Azaz, vissza a ’90-es évek elejé-
re... A második részben igazi csemegét kínálunk: Nyíregyhá-
za elsõ városfilmjét, negyedórában. Különleges látvány tárul
elénk, ma már teljesen másképp kinézõ helyszínekrõl! S leg-
alább ilyen érdekes lehet a szemnek az akkori mûvelõdési
központot bemutató kisfilm is, mely már a ’80-as években is
a most 30 éves televízió székhelye volt. Kellemes idõutazást
szombaton 19.30-kor és vasárnap reggel 8.30-kor!

FEJLESZTÕ BIBLIOTERÁPIA
 
Április 28-án 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyvtári

teadélutánján dr. Vaczóné Antal Erika, a Móricz Zsigmond
könyvtár könyvtárosa, biblioterapeuta tart elõadást  „Hátrá-
nyos helyzetûek fejlesztõ biblioterápiája”  címmel. Szeretet-
tel várnak mindenkit a teázással egybekötött ismeretterjesztõ
elõadássorozat kéthetente megrendezett programjaira a fõis-
kola Központi Könyvtárának rendezvénytermébe, amely meg-
közelíthetõ a „B” épület Mozaikterme felõl.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

„EMLÉKÉT, NEVÉT ÜNNEPELJÜK MEG KEGYELETTEL,
DE SZELLEMÉT KÖVESSÜK”

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE

Széchenyi Hitel címû munkájának
programján felbuzdulva alakult meg vá-
rosunkban 1832-ben az Olvasó Egylet. Az
egylet jogutódjának tekintette magát a
városi polgárság találkozóhelyéül is szol-
gáló Kaszinó, amely 1897-ben Ábrányi
Lajos festõmûvésszel megfestette és szék-
házában elhelyezte Széchenyi arcképét.
„A legnagyobb magyar” halálának évfor-
dulóján, április 8-án a Kereskedõ Ifjak
Egylete minden évben kegyelettel gyúj-
totta meg az „emlékezet fáklyavilágát”,
hogy tagsága és az érdeklõdõk leróhas-
sák tiszteletüket Széchenyi emléke elõtt.

1860-ban a Bujtos területén kialakított
gondozott részt Széchenyi-ligetnek nevez-
ték el, míg az 1880-as évektõl egy szálloda
is viselte Széchenyi nevét. A szálloda kb. a
mai Tudomány és Technika Háza elõtti ré-
szen állt és a 20. század elejéig mûködött. Ekkor Jurás Lajos
nevezte el Orosi (ma Bocskai) utcai vendéglõjét Széchenyirõl,
majd 1916-ban Friedmann Hermann nyitott egy éttermet a
Nyírvíz-palota épületében, szintén Széchenyi nevével.

Amikor 1890 végén a Nyírvidék közölte az esedékes nép-
számlálás területi beosztását, akkor az elsõ kerületben sze-
repelt a Széchenyi tér elnevezés. Geduly Henrik 1896-ban

megjelent várostörténeti monográfiájában
is e néven szerepel a városnak e forgal-
mas tere, amely egészen 1928-ig õrizte
Széchenyi nevét, mert ekkor Horthyról
nevezték el, ma pedig az Országzászló
tér elnevezést viseli. 1900 júniusában a
város képviselõ-testülete „a vasúthoz ve-
zetõ idáig Vasúti útnak nevezett utat a ma-
gyar közlekedésügy legelsõ apostolának:
gróf Széchenyi Istvánnak emlékezetére
Széchenyi útnak” nevezte el, ahogyan ezt
1986 óta Balogh Géza bronz utcanévtáb-
lája is jelzi.

1918-ban nyitotta ki kapuit a Felsõ
Kereskedelmi Iskola, amely arra töreke-
dett, hogy „közgazdaságilag fegyelmezett
lelkû magyar ifjúságot neveljen a magyar
gazdasági és kereskedelmi élet számára”.
1938-ban méltán vette fel Széchenyi ne-

vét és õrzi ma is. A névadó mellszobrát, Balogh Géza alko-
tását (képünkön) az iskola alapításának 75. évfordulója al-
kalmából, 1993-ban leplezték le.

Egy idõben a város szakképzõ iskolája, a „110-es” is
viselte Széchenyi nevét, ennek õrzi emlékét az iskola
mellett felállított kõszobor, Papi Lajos alkotása.
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