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KÉT ÚJ DEFIBRILLÁTOR.
Két új defibrillátort vásárolt
a Nyíregyházi Cantemus
Kórus annak a jótékonysági
hangversenynek a bevételé-
bõl, amelyen vendégmûvé-
szekkel együtt léptek
közönség elé.

FITT NYÍREGYHÁZA!
A program zárásához
közeledve, eljött a
második körös mérések
ideje. Május utolsó
foglalkozásain a szakem-
berek újra felkeresik az
elsõ mérések résztvevõit. NAPKÖZIS TÁBOROK
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FÕHE FESZTIVÁL

1210
LEGO.
A Város-Kép Nonprofit
Kft. munkatársai a
közelmúltban testközelbõl
is megtekinthették,
hogyan készülnek az
építõkockák a tavaly
átadott LEGO gyárban.
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ORVOS NEPÁLBAN.
Dr. Kiss Csaba, nyíregyházi
orvos, három társával együtt
küzdött a nepáli földrengés
áldozatainak életéért. A
munkájukra nagy szükség
volt, hiszen az áldozatok
számát több ezerre becsülik.

HOVÁ LETT A MAJDNEM 300 MILLIÓ FORINT?
Mikó Dániel számoljon el azonnal a nyíregyházi
lakosok által rábízott csaknem 300 millió forint-
tal, amelyet a jelenlegi információk szerint bizony-
talan kötvényekbe fektetett. Dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza MJV polgármestere vizsgálóbizottsá-
got állított fel, a kialakult helyzet tisztázásának
és a város részérõl meghozandó intézkedések elõ-
készítésének érdekében – áll a városháza sajtó-
közleményében.

A Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálko-
dási Társulat (továbbiakban: Társulat) a tagjaitól beszedett
érdekeltségi hozzájárulásokkal, önálló jogi személyként
gazdálkodott. A hozzánk eljutott információk szerint a

Társulat intézõbizottságának elnöke, Mikó Dániel a tagok
(a Szennyvízprogramban érdekelt lakosok) által befizetett
pénzösszeg jelentõs részét, saját hatáskörében eljárva –
összesen több mint 293 millió forintot – nagy kockázatot
rejtõ Quaestor és Hungária értékpapírokba (kötvény-
portfóliókba) fektette.

Erre akkor derült fény, amikor az önkormányzat kezde-
ményezte a tagok befizetéseinek soron következõ lehívá-
sát, de ezt a Társulat nem teljesítette Nyíregyháza MJV
Önkormányzata számára. Mint ismert, a fenti pénzügyi
társaságok tevékenységi engedélyét a jegybank visszavon-
ta, illetve a kötvényeiket zárolták, így a Társulat likviditási
gondjai miatt nem tudja, illetve csak kis részben képes
teljesíteni vállalt kötelezettségeit a nyíregyházi Szenny-
vízprogram megvalósítása kapcsán.

Dr. Kovács Ferenc polgármester azonnali hatállyal el-
rendelte egy szakértõkbõl álló vizsgálóbizottság felállí-
tását a kialakult helyzet tisztázásának érdekében. A há-
rom tagból álló bizottság azonnal megkezdte munkáját
és részletes jelentést készít május 26-áig a polgármester
számára.

A jelentést, illetve a jelentésre épülõ intézkedési ter-
vet a május 28-án sorra kerülõ Közgyûlésen ismertetik
majd a képviselõ-testülettel, és a közvéleménnyel. A bi-
zottság feladata annak megállapítása is, hogy a további
jogi következményeket felmérje és megvizsgálja egy, a
felelõsség megállapítására irányuló büntetõ eljárás meg-
indítását.

Az ügy fejleményeit bõvebben lapunk 3. oldalán olvas-
hatják.

Nyíregyháza mára a legnevesebb fürdõvárosok közé tartozik.
Ezért is tartotta itt kétnapos tavaszi közgyûlését a Magyar Für-
dõszövetség. Az ülés megnyitóján dr. Kovács Ferenc polgár-
mester azt hangsúlyozta: a szakmai elismerés annak köszön-
hetõ, hogy felismerték: kihasználatlan lehetõségek vannak
Sóstógyógyfürdõn. Ennek eredménye, hogy az összes kutat
gyógyvizessé minõsítették és megkaptuk a Nemzeti Gyógy-
hely címet is. A nyíregyházi közgyûlést követõen Ruszinkó
Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelõs
helyettes államtitkára itt jelentette be, hogy az európai uniós
lehetõségek megszûnése után hazai pályázati forrásból kap-
nak fejlesztési támogatást a fürdõk. A gyógyhelyi fejlesztések-
hez maximum egymilliárd forint összegû támogatásra pályáz-
hatnak, melyeket várhatóan augusztusban hirdetnek meg.

MILLIÁRDOK HAZAI FORRÁSBÓL
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Soha nem látott bizánci egyházzenei fesztiválnak ad otthont Nyíregyháza szerdától pün-
kösdvasárnapig, a Filharmónia Magyarország és a Görög Katolikus Egyházmegye szervezésé-
ben. / Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.
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TESZEDD!
teri Hivatal alkalmazottjai ötödik alkalom-
mal csatlakoztak a szemétgyûjtõ akcióhoz.

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
vezetõje a szemétgyûjtés után azt mond-
ta, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala elkötelezett híve an-
nak, hogy a városban rend és tisztaság le-
gyen. A Közterület-felügyelet vezetõje hoz-
zátette, úgy véli, a város szép és élhetõ,
ezt az állapotot pedig fenn kell tartani.
Ezért is vesznek részt szívesen az akció-
ban a dolgozók.

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

MAJÁLIS MÁJUS IDUSÁN
Nagyszerû majálist szervezett a

Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Általános Iskola szülõi munkaközössé-
ge és pedagógusai. A nap folyamán étel-
ital, remek mûsorszámok és kiváló han-
gulat fogadták a vendégeket az intéz-
mény dísztermében.

MÁJUS 15., PÉNTEK

LEANDEREK A BELVÁROSBAN
Félszáz dézsás növényt, leandereket

és pálmákat helyeztek ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai a belváros-
ban. A fehér, rózsaszínû és lila virágot
bontó mediterrán növények hangulato-
sabbá teszik Nyíregyházát a meleg év-
szakban.

MÁJUS 15., PÉNTEK

GALLYAZÁS
Nyárfát gallyaztak a NYÍRVV Non-

profit Kft. munkatársai az Ibolya utcán,
mellyel a teljes útszakaszon befejezõ-
dött a távhõvezetéket veszélyeztetõ fák
visszavágása. A munkálatokat a Nyírtáv-
hõ megrendelésére végezte el a város-
üzemeltetõ társaság.

MÁJUS 15., PÉNTEK

ÚT/SZAKASZ
Ezt a címet adta nyíregyházi tárlatá-

nak Horváth János festõmûvész. Azt
mondja, betöltötte a 70. életévét, s ilyen-
kor a mûvészek rendszerint összegzõ
kiállítást rendeznek. Õ viszont alkotó-
munkájának csupán egy kis szeletét
mutatja be, mert most is dolgozik, alkot.

MÁJUS 16., SZOMBAT

ÉLETMÓDNAP
Tavaszköszöntõ Életmód Napot tar-

tottak a Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskolában. 12. alkalommal
tartották meg a rendezvényt, amelyen
az egészséges életmód és a tavaszi tes-
ti-lelki feltöltõdés fontosságát hangsú-
lyozták.

MÁJUS 16., SZOMBAT

ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ
Elsõ alkalommal tartottak Öregdiák

Találkozót a Bánki Donát Mûszaki Kö-
zépiskola és Kollégiumban. A rendez-
vény ünnepélyes megnyitója után az
iskola volt diákjai bebarangolhatták az
alma matert, és kipróbálhatták, mennyi-
re sportosak.

KÖNYV ALAKÚ VIRÁGÁGYÁS

A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal
több mint 40 dolgozója is csatlakozott
a TeSzedd elnevezésû, szemétgyûjtõ ak-
cióhoz. A hivatal munkatársai már ötö-
dik éve tisztítják meg a város egyes ré-
szeit az önkéntes szemétgyûjtési napon.

Több mint 40 hivatali dolgozó húzott
védõkesztyût és megfelelõ óvintézkedések
betartása mellett, a TeSzedd országos moz-
galom keretein belül megtisztították a
Bujtosi Városliget területét. A Polgármes-

Egy könyv alakú virágágyás kialakí-
tásával kezdõdött el a Szabadság téren
az egynyári virágok ültetése Nyíregy-
házán. A Móricz Zsigmond könyvtár
elõtti tér jelképét csaknem 900 bár-
sonyvirágból, salviából és begóniából
formázzák.

Az ültetéseknél és a virágfajták kiválasz-
tásánál egyébként is meghatározó szem-
pont a virágágyak mintázottságának kiala-
kítása, a geometriai, organikus és figuratív
formák az ültetés helyének hangulatához
igazodnak. A színház elõtti teret például a
komédia és tragédia szimbóluma, az Eöt-
vös József Általános Iskola elõtti ágyást egy
játékvonat, a Kálvin teret pedig organikus
minták díszítik majd. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. a kompozícióknál a különleges színek
kiválasztására is törekedett, élénk és pasz-
tell árnyalatok, mosott hatású és áttört szir-
mú virágok teszik még színesebbé a vá-
rost.

A társaság az idei évben minden eddi-
ginél több, 56 550 tõ egynyári virágot ül-
tet el városszerte, közöttük olyan újdon-
ságokat, mint a pillangóvirág, a díszdohány

és különféle zsályafajták. Jelentõsen növek-
szik a virágosított felület nagysága is, szá-
mos külterületi városrészen új virágágyá-
sokat alakítanak ki a szakemberek, mely-
nek köszönhetõen a díszágyak nagysága
eléri majd a 3000 négyzetmétert. 

A virágosítás a Hõsök terén folytatódik
majd, és elõreláthatóan 3 hét alatt fejezõ-
dik be a városi virágágyások beültetése. Az
egynyári virágok csaknem 6,5 millió fo-
rint értékûek.

Újdonság a virágok
között a zsályafélék

Készül a könyv alakú virágágyás

MÁJUS 18., HÉTFÕ

JUBILEUM
Húszéves jubileumát ünnepelte a

Nyugodt Életet Nyugdíjas Klub. Az ün-
nepi összejövetelre sok régi, alapító tag
is hivatalos volt. Egy évforduló mit sem
ér születésnapi torta nélkül, mellyel
Nyíregyháza önkormányzata lepte meg
a szépkorúakat tömörítõ szervezetet.

MÁJUS 19., KEDD

NEKÜNK 11!
Újabb 2 ovi-foci pálya kivitelezése in-

dult meg Nyíregyházán, mellyel már a
vidéki városok közül az országban egye-
dülálló módon, 11 multifunkcionális
sportpályával büszkélkedhetünk. A ter-
vek szerint gyermeknapra a kicsik már
birtokba is vehetik.



2015. MÁJUS 22. 3

A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

(Folytatás az 1. oldalról.)

HOVÁ LETT A MAJDNEM 300 MILLIÓ FORINT?

Az üggyel kapcsolatos nyilatkozatok teljes terjedelmükben megtalálhatóak a www.nyiregyhaza.hu oldalon, ahol a témával kapcsolatos híreket folyamatosan frissítjük!

MIKÓ DÁNIEL ELISMERTE, A MAGASABB
HOZAM MIATT DÖNTÖTT A KOCKÁZATOS

BEFEKTETÉS MELLETT

Mikó Dániel az MTI megkeresésére azt mondta: a Társu-
lat pénzügyi vezetõjével közösen a jó gazda gondosságával
döntöttek a nagyobb kamatokat fizetõ Quaestor és Hungária
értékpapírok vásárlásáról, hiszen más bankoknál a pénzre
csak alig valamivel több mint egy százalékot kaptak volna.

VÁLLALNI KELL MIKÓNAK A FELELÕSSÉGET!

A Nyíregyházi Fidesz Szervezet közleménye

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA
INTERJÚ DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTERREL

– Mikor értesült arról, hogy a Társulat vezetõje Hungá-
ria és Quaestor értékpapírokba fektette a városlakók által
a Társulatnak befizetett csaknem 300 millió forintját?

– Május 14-én értesítettek errõl munkatársaim. Mélysé-
gesen felháborított az ügy, és azonnal azon kezdtünk el
dolgozni, hogy megtudjuk, mi történt valójában. Azonnal
látszott, hogy komoly a probléma. Ezért hoztam létre a
vizsgálóbizottságot, hogy a lehetséges lépéseket megha-
tározza és minden megismerhetõ tényt feltárjon, hogy
menthessük, ami még menthetõ.

– Mi az, amit már most lehet tudni?
– Elõször is rögzítsük a tényeket. Ez a bizonyos Társulat

nem önkormányzati szerv, nem a város cége, nem ren-
delkezik felette a város semmilyen módon, még csak nem
is felügyeli. Ez a szennyvízberuházásban érintett lakosok
által létrehívott szerv, amelynek irányítását a lakosok által
megszavazott intézõbizottság és annak elnöke – aki egy-
ben a Társulat elnöke is – irányítja és felügyeli.

A Társulat elnöke és pénzügyi vezetõje – ahogyan az a
sajtóban is megjelent – személyesen döntött arról, hogy a
lakosság által befizetett összegeket, tavaly év végén össze-
sen 293 millió forint értékben államilag nem garantált ér-
tékpapírokba fekteti a Quaestornál és a Hungária Zrt.-nél.

– Volt errõl tudomása Önnek?
– A Társulat nemhogy nem kérte az önkormányzat hoz-

zájárulását, de nem is tájékoztatta a várost errõl. Egyéb-
ként ebben megakadályozni sem tudtuk volna, hiszen
ahogyan mondtam, semmilyen módon nem vettünk részt
a Társulat mûködtetésében, döntéseinek meghozatalában.
De még akkor sem kaptunk semmilyen értesítést, amikor
kiderült, hogy baj van ezekkel a kötvényekkel és a Társulat
nem tudja majd teljesíteni az önkormányzat számára a kö-
telezettségét, a lakossági önerõ befizetését a Szennyvízprog-
ramba. Azt gondolom, elvárható lett volna a Társulat részé-
rõl, hogy márciusban kiáll az emberek elé és elmondja,
elúszott a pénzük, vagy esetleg küldenek egy levelet a pol-
gármesternek, hogy baj van, nem tudunk fizetni.

– Egyáltalán, hogy jött mégis felszínre az ügy?
– Úgy, hogy munkatársaim több alkalommal próbálták

elérni a Társulat elnökénél, hogy utalja át a városnak járó

tartozását, de õ folyamatosan kitért ez elõl, mindenféle
mondvacsinált ürüggyel, míg végül csak kibökte május 14-
én, hogy mi a valódi helyzet.

– Mi lesz a megoldás, egyáltalán van-e megoldás?
– A Szennyvízberuházás semmilyen módon nincs ve-

szélyben, azt a város képes befejezni, de mint az az el-
múlt években már sokszor megtörtént, más hanyagsága
és hibás döntései miatt az önkormányzatnak kell sokszor
nagy nehézségek árán is a mások által elõállított problé-
mát eltakarítani. Nekem nincsenek illúzióim, a Társulat
fizetésképtelen, ez a valóság. A város és az itt élõk érde-
ke, hogy amit lehet, kármentsünk ebbõl a helyzetbõl, hogy
hogyan, arról a közgyûlésnek kell majd határoznia.

– Néhány ellenzéki politikus a városvezetés felelõssé-
gét is felvetette, mit szól Ön ehhez?

– A politikai térben ez természetes, de ettõl még nem
tartom normálisnak ezt. Ezek az ellenzéki önkormányzati
képviselõk csak a tényekrõl feledkeznek meg, illetve ar-
ról, hogy nem azért kapják a fizetésüket, hogy ártsanak a
városvezetésnek vagy a saját politikai pecsenyéjüket sü-
tögessék, hanem azért, hogy az itt élõk problémáival fog-
lalkozzanak. A probléma pedig adott. A Társulat vezetõi-
nek hibás döntése miatt hiányzik 300 millió forint. A fele-
lõsöket pedig a hatóságok kérdõre fogják vonni. A nyír-
egyháziak pedig a következõ közgyûlésen részletes be-
számolót kapnak arról, hogy mi és hogyan is történt való-
jában ennél a Társulatnál.

– Ha az önkormányzatnak nem volt befolyása a Társu-
lat döntéseire, akkor most miért foglalkozik ezzel az
üggyel?

– Én polgármesterként a nyíregyháziakért vagyok elkö-
telezve, most pedig az a helyzet, hogy több ezer nyíregy-
házi család pénze úszott el. Szerintem joggal várhatják el
tõlem ezek az emberek, hogy lépjek fel az érdekükben.
Ismét bebizonyosodott, hogy akikre a pénzüket bízták, al-
kalmatlanok voltak a feladatuk ellátására. Én nem szok-
tam kitérni a feladatok elõl, most sem fogok. De azt is
elvárom, hogy aki ilyen minõsíthetetlenül hanyag módon
bánt a nyíregyháziak pénzével, vállalja is a rossz döntése-
inek felelõsségét és következményeit.

ELSZÁMOLÁS
Hétfõ óta kapkodjuk a fejünket, amióta kiderült, hogy

a lakosság által befizetett pénzzel a társulásként emle-
getett cég vezetõje tõzsdézett és elbukta. Az nem kér-
dés, hogy nem döntött jól, ez ma már világosan látszik,
hiszen csaknem 300 millió forint lóg a levegõben. A
nyíregyházi polgárok által létrehozott társulás pedig
gyakorlatilag fizetésképtelen. Az viszont kérdés, hogy
milyen felhatalmazás alapján vette a bátorságot magá-
nak a társulás elnöke és a pénzügyi vezetõje, hogy koc-
kára tegye a rábízott tetemes összeget? Tud közülük va-
laki mutatni egy olyan papírt, meghatalmazást, pénzügyi
szabályzatot, ami erre feljogosította õket? Volt ennek a
társaságnak felügyelõ bizottsága? Az elnök úr megsza-
vaztatta zseniális befektetési ötletét az intézõbizottság-
gal, vagy bárkivel? Egy biztos, elszámolták magukat ren-
desen, most elszámolhatnának a Nyíregyháziaknak is.

Például azzal, hogy nyilvánvalóan a magán megta-
karításaikat is hasonlóan körültekintõ módon intézték
a brókereken keresztül. Köszönjük!

Egy, a hozzájárulást pontosan fizetõ károsult

MI IS AZ A NYÍREGYHÁZA VÁROSI CSATORNAMÛ ÉPÍTÕ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT?
A Társulatot a szennyvízprogramban érintett lakosok

hozták létre tagokként, abból a célból, hogy az a beru-
házáshoz kapcsolódó lakossági önerõ biztosításához
szükséges befizetéseket összegyûjtse és a program meg-
valósítása során az önkormányzat számára kifizesse. 

A Társulat 2007-ben jött létre. Az alakuló közgyûlés –
többek között – megválasztotta a társulat vezetõ tiszt-
ségviselõit, így az Intézõ Bizottság (5 fõ) és az Ellenõrzõ
Bizottság (3 fõ) tagjait. Az Intézõ Bizottság tagjaként meg-
választott Mikó Dánielt a közgyûlés egyúttal megválasz-

totta a társulat elnökévé. A Víziközmû Társulatot Nyír-
egyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Tár-
sulat néven a cégbíróság 2008. február 21-én jegyezte
be.  A Társulat elnöki feladatait a Társulat megalakulásá-
tól kezdõdõen folyamatosan Mikó Dániel látja el.

A Társulat befektetései:
Quaestor értékpapír (2016. 01. 16. lejárattal) 123 057

534 forint összegben, Quaestor értékpapír (2015. 12. 10.
lejárattal) 70 000 000 forint összegben, Hungária értékpa-
pír (2015. 04. 13. lejárattal) 100 000 000 forint összegben.

„Kinek ajánljuk: Akik alacsony (illetve közepes) kockázat
mellett a banki betéteknél rugalmasabb megtakarítást keresnek.”

„A kötvényekben foglalt kötelezettségekért a kibocsátó
felel. Az állampapírok biztonságos befektetések. A QFH köt-
vényeket és a Q Kötvényt a kibocsátó szintén biztonságos
befektetésnek sorolta be, de a hatályos jogszabályok alapján
azok a szokásostól eltérõ kockázatúak. Természetesen a nem-
fizetés kockázata minden kötvénynél létezõ kockázat...”

RÉSZLET A QUAESTOR
AJÁNLÓ KIADVÁNYÁBÓL:

Közös sajtótájékoztatójukon Hunyadi János, a DK és Lövei
Csaba, az EGYÜTT önkormányzati képviselõje kijelentet-
ték: szerintük a városban senki nem gondolja azt, hogy Mikó
Dániel, a Társulat intézõbizottságának elnöke egyszemé-
lyes döntés alapján tõzsdézte el a közel 300 millió forintot.

– A vizsgálóbizottság felállítása a felelõsség keresése szem-
pontjából teljesen értelmetlen – mondta Hunyadi János, a
DK önkormányzati képviselõje. – Ebben az ügyben nem a
befektetõket kell felelõsségre vonni, hanem azokat az em-
bereket, szervezeteket és hatóságokat, amelyek ezek tevé-
kenységét ellenõrizték, felügyelték, és hagyták, hogy ilyen
fedezet nélküli értékpapírok kerüljenek kibocsátásra.

AZ EGYÜTT-DK SZERINT
FELESLEGES A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje saj-
tótájékoztatón elmondta, Mikó Dániel, volt szocialista
önkormányzati képviselõ, a Nyíregyháza Városi Csa-
tornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat intézõbizottsá-
gának elnöke tavaly decemberben a társulat jegyzõ-
könyve szerint többek között a Quaestornál kötött le
150 millió forintot értékpapír formájában, valamint 70
millió forintot egy évre 9 százalékos kamatra.

– Reméljük, a bizottság szakmai, pártpolitikától men-
tes lesz, és munkája a nyilvánosság elõtt fog folyni. Bí-
zunk benne, hogy Nyíregyháza történetében elõször
valóban megtörténik a felelõsségre vonás.

JOBBIK: QUAESTORBA
CSATORNÁZVA NYÍREGYHÁZÁN

Nagy László, az MSZP nyíregyházi elnöke szerint a tár-
sulat pénze törvényesen, a jegybank által is felügyelt esz-
közökben volt elhelyezve. Egyetért annak a vizsgálóbizott-
ságnak a felállításával, amelyrõl Nyíregyháza fideszes vá-
rosvezetése döntött. Ugyanakkor hozzáfûzte, feljelentést

AZ MSZP EGYETÉRT A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁVAL

Elképesztõ az a magyarázkodás, amelybe Mikó Dániel
kezdett. Elvárjuk, hogy nyíltan és õszintén vállalja a felelõs-
séget döntéséért és adjon válaszokat az alábbi kérdésekre!

Miért nem államilag garantált betétben helyezte el a
nyíregyháziak által rábízott 300 millió forintot? Mi volt
annak az oka, hogy az általa lekötött értékpapírok lejára-
ta a 2015. év végére, illetve a 2016. év elejére lett idõzít-
ve? A Társulat vezetõjeként tisztában volt vele, hogy a la-
kossági hozzájárulások lehívására idén májusban sor ke-
rül és semmi sem indokolta, hogy magasabb hozamú, de
kockázatot rejtõ kötvényekbe fektesse a pénzt?

Mikó Dániel, illetve hozzátartozója vett-e fel üzletkö-
tõi jutalékot a lekötések kapcsán? Fûzõdött-e személyes
érdeke, anyagi haszna a kötvényügylethez? Mit tett a Hun-
gária-botrány kirobbanása után annak érdekében, hogy a
Quaestornál akkor még meglévõ, általa lekötött 197 mil-
lió forintot kimentse? Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem
fér hozzá az elbrókerezett 300 millió forinthoz, miért hall-
gatott errõl csaknem két hónapig?

Ezek a valódi kérdések. Felkérjük ezért Nyíregyháza MJV
Közgyûlésének minden frakcióját, hogy az eddig tapasztalt
politikai haszonszerzés és a valódi probléma elkenése, ta-
kargatása helyett, a nyíregyházi polgárok érdekében azt se-
gítsék, hogy ezen kérdésekre válaszok születhessenek! Hagy-
janak fel azzal a törekvésükkel, hogy egy, a várostól függet-
lenül mûködõ Társulat vezetõjének hibás döntését összemos-
sák Nyíregyháza önkormányzatával, amely a teljes nyilvá-
nosság mellett azon dolgozik, hogy ezt a mások által elõállí-
tott problémát kezelni tudja. Ne hátráltassák, hanem segít-
sék ezt a munkát városunk polgárainak érdekében!

Nyíregyházi Fidesz Szervezet

tesz ismeretlen tettes ellen, hogy az ügyészség segítségével
kiderüljön, hová került a nyíregyházi lakosok pénze és ho-
gyan kaphatja azt vissza a vízgazdálkodási társulat. A poli-
tikus szerint a pénz eltûnéséért a Quaestor felelõs, mert szán-
dékosan tévesztette meg a társulatot és a többi befektetõjét.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

„NE ADD FEL A KÜZDELMET!”
Nyíregyházára is ellátogatott az a sclerosis multi-

plexben szenvedõ biciklista, aki 16 nap alatt körbe-
járja az országot. Ternován Zoltán így kívánja felhív-
ni a figyelmet az SM betegségre és arra buzdítja tár-
sait, hogy ne adják fel a küzdelmet.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Ternován Zoltánt népes fogadóbizottság várta a város-
háza elõtt. A nyíregyházi ViniBike Egyesület kerékpárosai
mellett dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Adorján Gusz-
táv, a megyei kórházak fõigazgatója, valamint dr. Dió-
szeghy Péter, a neurológiai fõosztály vezetõje üdvözölte.
Tervei szerint több mint 1600 kilométert letekerve hívja
fel a figyelmet arra, hogy sorstársainak nem szabad felad-
ni. Szerinte helyes terápiával, egészséges életmóddal van
esély a gyógyulásra.

– Az ember, amikor megtudja, hogy egy gyógyíthatatlan
betegségben szenved, akkor hajlamos azt gondolni, hogy
most vége. Én is azt gondoltam, mikor megkaptam, hogy
két hét múlva tolószékben leszek. Aztán egy szteroidkúrát
kaptam, ennek hatására szerencsére jobban lettem és ak-
kor eldöntöttem, minden másképp lesz. Elkezdtem sportol-
ni és most itt tartok, hogy 16 nap alatt körbe tudom bicikliz-
ni az országot.  És ezzel akarom megmutatni a sorstársaim-
nak, ne adják fel – mondta Ternován Zoltán.

FEJLESZTIK AZ ALAPELLÁTÁST

Dr. Kovács Ferenc a fogadáson arról beszélt, hogy Nyír-
egyházán nagy hangsúlyt fektetnek a betegségek megelõ-
zésére. Ezért fejlesztik az alapellátást, és az aktív mozgás-
ra ösztönzik a városlakókat.

– Már több mint 52 kilométer kerékpárút van Nyíregy-
házán. Építettünk 10 szabadidõ-kondiparkot, két éve zaj-
lik a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat és a sportolási

lehetõségeket folyamatosan javítjuk – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Dr. Adorján Gusztáv hozzáfûzte, a megyében 300–400
sclerosis multiplexben szenvedõ beteget tartanak nyilván.
Õket dr. Diószeghy Péter, osztályvezetõ fõorvos vezeté-
sével, legmodernebb eszközökkel látják el. A fõigazgató
szerint Szabolcsban minden eszköz rendelkezésre áll,
amivel javítani lehet az SM betegek életminõségét.

– A kórházunk a múltban is, most és a jövõben is arra
fog törekedni, hogy ezeknek a betegeknek a lehetõ leg-
jobb ellátását biztosítsa – tette hozzá dr. Adorján Gusztáv
fõigazgató.

Ternován Zoltán Nyíregyházáról Mezõkövesdre tart,
majd Kecskemét és Szolnok után visszaérkezik indulási
pontjába, a fõvárosba. Ha minden a tervek szerint alakul,
május 23-án pedig Székesfehérvárra megy, ahol az SM
világnap alkalmából szerveznek országos rendezvényt.

Dr. Kovács Ferenc polgármester is ellátta aláírásával
Ternován Zoltán pólóját

FITT NYÍREGYHÁZA!
Nyíregyháza önkormányzata által életre hívott

Mozdulj Nyíregyháza! mozgásformáit egy komplex,
egészségtudatos életmódra nevelõ programmal egé-
szítették ki nemrégiben a szervezõk, ugyanis márci-
usban elindult a Fitt Nyíregyháza!.

A program részeként március elején szakemberek kap-
csolódtak be a három leglátogatottabb Mozdulj Nyíregy-
háza! – hétfõi gerinctorna, szerdai zumba és szombati
jóga – foglalkozásokba, melyek elõtt ingyenes egészség-
ügyi és fizikális állapotfelmérést biztosítottak az érdeklõ-
dõk számára. A lehetõséggel élve, közel kétszázan mé-
rették meg magukat, képet kapva aktuális testtömeg-
indexükrõl, vérnyomással és tüdõkapacitással összefüg-
gõ állapotukról, valamint az alapvetõ fizikális szintjük-
rõl a hajlékonyság, izomerõ és egyensúly területén. Az
elsõ méréseket követõen a Napló oldalain keresztül nyolc
héten át szakemberek tanácsait közvetítettük az olvasók
felé, hogyan lehet minél egészségtudatosabban élni. Fel-
hívtuk a figyelmet a megfelelõ folyadékfogyasztás fon-
tosságára, vesénk védelmére, a mozgás élettani hatásai-
ra és az egészséges táplálkozásra is.

A program zárásához közeledve, eljött a második
körös mérések ideje. Május utolsó foglalkozásain a szak-
emberek újra felkeresik az elsõ mérések résztvevõit. Az
eredmények feldolgozását követõen a záróeseményen
tájékoztatást adnak ezekrõl, továbbá személyes taná-
csokkal is ellátják a résztvevõket.

Második körös mérések helye és idõpontja:
2015. május 27., szerda 16.00–18.00 óra között,

BUSZACSA elõtere
2015. május 30., szombat 8.00–9.00 óra között, Zrí-

nyi Ilona Gimnázium
A mérésekre kérik, mindenki vigye magával az elsõ

mérésen kapott Fitt-kártyáját.
Záróesemény helye és idõpontja:
2015. június 3., szerda 17.00 órától, BUSZACSA elõ-

tere
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

Madárköltési csúcsot hozott a május a Sóstói-erdõ
mesterséges odúiban, ahol még soha nem kelt ki ennyi
fióka, mint az idén. A természetvédõk által készített
és kihelyezett több mint ötven madárlak közül huszon-
hetet foglaltak el a csicsergõk, s azokban 133 fiókát és
30 tojást találtak az önkéntesek.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Szigetvári Csaba, az E-misszió Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület projektvezetõje érdeklõdésünkre elmond-
ta, a költések ellenõrzését minden év májusában végzik, hi-
szen az odúkat leginkább ekkor használják a madarak. A
korábbi évek hasonló idõszakában 50–120 közötti fiókát és
tojást találtak, idén azonban több mint 160-at.

Az odúkat 2010-ben kezdték kirakni, akkor még csak 29
darabot. Utána évrõl évre fokozatosan növelték a számukat
újabb típusokkal. Ezekre azért van szükség, mert az erdõfel-
újítás miatt egyre kevesebb az idõs fa, illetve az azokon kép-
zõdõ természetes odú. A projektvezetõ elmondta, egy nagy
helyet igénylõ macskabagoly számára csak a 80–100 év kö-
rüli erdõkben van esély arra, hogy természetes lakhelyet ta-
láljon magának, de a cinegék számára is legalább 30–40
éves erdõben jut csak elég odú. Hozzátette, a madarak meg-
telepítésének segítése azért is fontos, mert ezek rengeteg her-
nyót, kukacot, vagy éppen pockot fogyasztanak el (egy
cinkefészekalj felnevelése 15–20 000 kis hernyó elfogyasz-
tásával jár), így megakadályozzák a kártevõk elszaporodá-
sát, segítik az erdõ egészséges növekedését.

– Széncinege telepedett meg legtöbbször az elmúlt öt
évben a Sóstói-erdõben. Emellett nagyobb számban köl-
tött csuszka, kék cinege, mezei veréb, seregély, és egy-

MADÁRKÖLTÉSI CSÚCS
szer örvös légykapó is. A macskabagoly idén költött elõ-
ször az egyik kihelyezett odúban. Szigetvári Csaba hang-
súlyozta, ha az erdõben odút találunk, akkor ne nyissuk
ki, ne mozgassuk meg, mert elõfordulhat, hogy ezzel meg-
zavarjuk a költést (vagy télen a mogyorós pele téli álmát).
Azért sem érdemes kinyitni ezeket, mert olykor elõfordul,
hogy lódarazsak költöznek beléjük.

„ERDÕPÁSZTOROK” SEGÍTENEK

A projektvezetõ arról is szólt, hogy a Sóstói-erdõben az
E-misszió Egyesület „erdõpásztor” programja részeként
mintegy tucatnyi önkéntes munkálkodik, akik egy-egy ki-
választott erdõrészlet területén rendszeresen összeszedik
a szemetet, illetve havonta beszámolnak a megfigyelt élõ-
lényekrõl, vagy szólnak, ha valamilyen károkozást, prob-
lémát tapasztalnak.

A bagoly is kedveli a mesterséges odúkat

HULLADÉKKOMMANDÓ
A 11 éve mûködõ nyíregyházi hulladékkommandó

munkájában együttmûködõ szervezetek képviselõi tar-
tottak egyeztetést a NYÍRVV Kft. központjában.

Az egyeztetés célja, az illegális hulladéklerakók vissza-
szorítása és felszámolása érdekében, hatékonyabb együtt-
mûködés és a felmerülõ új problémák megoldása volt.
Keczkó János, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta, Nyír-
egyháza szennyezettsége évrõl évre csökken. A nagy ki-
terjedésû illegális lerakók megszûntek, ehelyett az elszórt
hulladékok okoznak gondot. A kommandó a jövõben a
kiesõ, gyérebb forgalmú területekre is koncentrál majd.

A hulladékkommandó akciótervében meghatározzák,
hogy mely városrészeket mikor vizsgálják át tüzetesen,
felderítve az esetleges illegális hulladéklerakást.

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje hang-
súlyozta, amennyiben tetten érnek valakit közterületen hul-
ladéklerakás közben, 50 ezer forintig terjedõ helyszíni bír-
ságot szabhatnak ki, vagy feljelentést tesznek.

Keczkó János, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje tájékoztatta
a társszerveket
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A Város-Kép Nonprofit Kft. munkatársai a közelmúlt-
ban testközelbõl is megtekinthették, hogyan készül-
nek az építõkockák a tavaly átadott LEGO gyárban.
Látták a teljes gyártási-csomagolási folyamatot és a lá-
togatóteraszokról nyomon követhették a kis építõkoc-
kák útját is. Ki gondolta volna, hogy a LEGO története
több évtizeddel ezelõttre nyúlik vissza és az egészen
kicsiknek készülõ LEGO DUPLO játékokat kizárólag
városunkban állítják elõ...

Szerzõ: Bruszel Dóra

A cég növekvõ termelési igényeit összesen négy gyár
igyekszik kielégíteni a világban. A Dániában található
központ mellett Csehországban, Mexikóban és Magyaror-
szágon folyik az építõelemek gyártása és most épül Kíná-
ban az ötödik gyár.

60 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS

A LEGO Csoport 1992 óta van jelen a magyar piacon, a
nyíregyházi székhelyû LEGO Manufacturing Kft. 2008 óta
mûködött a Nyíregyházi Ipari Parkban, 2013-ban pedig Nyír-
egyháza határában egy 60 milliárd forintos új saját üzem
építéséhez kezdtek, amit tavaly tavasszal adtak át. Az épület
teljes területe 122 ezer négyzetméteres, több mint három-
szor akkora, mint a régi gyár és 1700 dolgozója van.

Sokan tudják, hogy Nyíregyházán mûködik a LEGO
Csoport egyik gyára, azzal azonban talán kevesen van-
nak tisztában, hogy az egészen kicsiknek készülõ LEGO
DUPLO játékokat kizárólag városunkban állítják elõ.  Az
itteni gyárban történik minden munkafolyamat a fröccs-
öntéstõl kezdve az összeszerelésen és a dekoráláson át a
csomagolásig, hogy a nap végére több mint 5 millió elem
gördüljön le a szalagokról. A gyárat gyermek- és egyéb
vendégcsoportok biztonságosan látogathatják. Jelenleg a
vendégek szinte a teljes gyártási-csomagolási folyamatot
megtekinthetik. A látogatói folyosó a közlekedési fõten-

LEGO: ...AMI A KULISSZÁK MÖGÖTT VAN

gely elsõ emeletére került, melyrõl nyíló látogatóteraszok-
ról megnézhetik a fröccsöntés folyamatát, a kézi raktára-
kat, a csomagolást és a szállítmányozást is.

AKÁR ÚJABB GYÁR IS FELÉPÜLHETNE

Siket Lóránt, a LEGO Manufacturing Kft. kommuniká-
ciós konzultánsa elmondta, a gyárnak elnyújtott alapraj-
za van. Ennek az az oka, hogy a tervezés során arra is
gondoltak, hogyha a távoli jövõben majd további bõvítés-
re lenne szükség, akkor ez kompromisszumok nélkül meg-
tehetõ legyen, így aztán ahogyan egy LEGO-házikót min-
dig tovább lehet építeni, ezt a gyárat is akár elemenként
lehet még bõvíteni, az egyes csarnokokat lehet tükrözni,

Négy csarnokban mintegy 720 fröccsöntõ gép dolgozik

ÍGY KEZDÕDIK A LEGO-KOCKÁK ÉLETE...

Négy fõ fázisa van a gyártásnak:
1. A LEGO termékek élete úgy kezdõdik, hogy elké-

szülnek maguk a mûanyag kockák. Napi szinten több
mint 50 millió elemet gyártunk a nyíregyházi gyárban,
ennek egy részét itt csomagoljuk, a továbbiak pedig
más LEGO gyárakban válnak késztermékké.

2. Következõ fázis, az elemek megfestése. Például a
Duplo figuráknak a fejére fel kell rajzolni a szemet, szá-
jat és az arcvonásokat, majd az összeszerelõ üzembe
kerülnek, ahol összeáll a késztermék.

3. A harmadik fázis a csomagolás, az egységcsoma-
gok itt készülnek el, amelyek már jól ismertek a dobo-
zokból.

4. A negyedik végsõ fázis pedig a késztermék cso-
magolása, ahol már gyûjtõkartonba kerülnek a kész já-
tékok – tájékoztatott minket Siket Lóránt.

A közlekedés biztonságának javítása és a balesetek
számának csökkentése érdekében összehangolt ellen-
õrzést szervezett Nyíregyházán, valamint a város ki-
és bevezetõ útjain a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság múlt hét csütörtökön.

A rendõrök nemcsak a gépjármûvezetõk, de a kerékpá-
rosok és gyalogosok közlekedésére is kiemelt figyelmet for-
dítottak. Az egyenruhásoknak számos szabálysértõvel, köz-
tük több gyorshajtóval szemben kellett intézkedniük. Az át-
fogó ellenõrzés napján nem történt személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset a megyeszékhelyen. A közlekedés biz-
tonsága érdekében a városban és a megye más pontjain a
jövõben is várhatóak hasonló átfogó ellenõrzések – adta hí-
rül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság.

BIZTONSÁGOSAN, NYÍREGYHÁZÁN

JÓL VIZSGÁZIK A KAMERARENDSZER

A kiépített városi térfigyelõ kamerarendszer segítségé-
vel autótolvajokat fogtak el a közelmúltban a rendõrök
Nyíregyházán. Fedor Rita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense az MTI-nek
elmondta, egy 66 éves férfi bejelentette, hogy a gépkocsi-
ját a vasútállomás elõtti parkolóból ellopták. A rendõrök a
kamerarendszer képeinek segítségével azonnal megálla-
pították a jármû tartózkodási helyét, majd a belvárosban
feltartóztatták az autót, az abban ülõ 28 éves férfit és 20
éves nõt pedig elõállították.

BEISMERÕ VALLOMÁST TETT

Az elõállított gyanúsítottak közül a férfi beismerõ vallo-
mást tett, azt mondta, hogy csak kocsikázni szerettek vol-
na az autóval. Õt a rendõrség õrizetbe vette, társa sza-
badlábon védekezhet a megindított büntetõeljárás során.

EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK!

A napokban bejárta a sajtót, hogy az Arany János
utcán egy fiatal nõt a karjánál megragadva próbált au-
tójába tuszkolni egy férfi, miközben szexuális tartalmú
utalást tett. A Nyíregyházi Rendõrkapitányság Érkerti
Rendõrõrsének munkatársai egy órán belül elfogták a
feltételezett elkövetõt. Ezután derült ki, hogy a férfi alig
háromnegyed óra alatt két másik nõt is hasonló módon
megtámadott ugyanazon a környéken. Bár mindhárom
eset nappal történt, senki nem sietett a megtámadott
nõk segítségére. A 19–21 év közötti sértetteknek sike-
rült kiszabadítani magukat és elmenekülni, az ijedtsé-
gen kívül egyikõjüknek sem esett baja. A rendõrség azt
tanácsolja, hogy ha valakit megtámadnak, kiáltson se-
gítségért, a szemtanúk pedig azonnal hívják a 107-es
vagy 112-es segélyhívót.

NE ÜLJÜNK FEL A RÉMHÍREKNEK!

A közösségi médiában idõrõl idõre szárnyra kapnak
minden alapot nélkülözõ rémhírek, például hogy szerv-
kereskedelemrõl lehetett szó. A megyei rendõr-fõkapi-
tányság határozottan kijelenti, hogy az illegális szerv-
kereskedelemre utaló pletykák nem igazak, erre utaló
bejelentés nem érkezett, ilyen jellegû megalapozott
információ nem jutott a hatósághoz – olvasható a rend-
õrség honlapján.

A rendõrség természetesen minden bejelentést ko-
molyan vesz. Ha bárki bûncselekményrõl szerez tudo-
mást, haladéktalanul tegyen bejelentést!

Összehangolt ellenõrzés Nyíregyházán

MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLAT

Az Örökösföld Újváros Polgárõr Egyesület, a rendõr-
járõrökkel és a közösségi rendõrrel, éjszakai figyelõ-
szolgálatot tartottak a hét végén Örökösföldön, a helyi
önkormányzati képviselõ, Tóth Imre vezetésével. Cél-
juk a közrend és a közbiztonság megerõsítése, az ott
élõk biztonságérzetének javítása volt.

VANDALIZMUS ELLEN

Tóth Imre elmondta: ahogy a város több területén,
Örökösföldön is megerõsített rendõri szolgálat van hét-
végenként a szórakozóhelyek közelében. Ezért gondol-
tak arra, hogy a megújuló polgárõrséggel együtt, min-
den hétvégén szerveznek majd járõrszolgálatot, mely-
tõl azt is remélik, hogy csökkenni fog az elmúlt idõ-
szakban gyakran elõforduló vandalizmus a lakótelepen.

A figurák több ezer LEGO-kockából készültek

és még egyszer felépíteni a jelenlegi csarnok mellé. A
korábbi gyárhoz képest nagy változás, hogy eddig csak
Duplo késztermék készült a nyíregyházi gyárban, tavaly
óta már LEGO-dobozokat is készítenek, és pár új termék-
családba tartozó termékkel is bõvült a paletta.

– Nagy figyelmet fordítottunk már a gyár tervezésénél
arra, hogy ez a lehetõ legzöldebb lehessen – folytatta az
ismertetést Siket Lóránt.

– Fontos célunk, hogy azt a környezeti hatást, amit mi
az ipari tevékenységünkkel kifejtünk, a lehetõ legnagyobb
mértékben tudjuk egyensúlyozni. Több ezer fát ültettünk,
illetve van egy egyedülálló 26 hektáros élõhely-megõrzé-
si projektünk is, de ezen kívül magában az épületekben is
vannak olyan megoldások, amelyek nem feltétlenül evi-
densek egy ilyen ipari létesítménynél. Például az összes,
122 ezer négyzetméternyi tetõnkön esõvizet gyûjtünk, amit
aztán öntözésre, tûzivíz tározók feltöltésére, illetve egyes
helyeken vécék öblítésére használunk.

A vállalat 2013-ban 11 százalékkal növelte eladásait,
2014-ben pedig 15 százalékkal. Jelenleg teljes mértékben
kihasználja kapacitását a nyíregyházi LEGO gyár, de ha a
jövõben szükségessé válik, akkor az épület mellé akár még
egy ilyen gyárat fel tudnak építeni majd.

ÉRDEKESSÉGEK RENDÔRSÉG
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A Pesti Magyar Operett Színpad közel 15 éve van jelen a hazai
operett világában. A társulat 2001-ben alakult, s évek óta országos
turnékon bizonyítják fiatalos lendületükkel, hogy az operett még
mindig népszerû zenés mûfaj. Elõadásaikban egyesítik a hazai ze-
nés – elsõsorban operett – énekesek színe-javát a legendás nagyok-
tól – Oszvald Marika, Kovács Zsuzsa, Kalocsai Zsuzsa, Leblanc
Gyõzõ, Benkóczy Zoltán, Farkas Bálint – a fiatal mûvészekig, mint
Simon Boglárka, Köllõ Babett, Mádi Piroska, Szász Kati, Vörös Edit,
Balogh Tímea, Debrei Zsuzsa, Ágoston Kati, Arany Tamás, Egyházi
Géza, Bot Gábor, Buch Tibor, Göth Péter, Peller Károly.

Nagyszabású gálamûsorokkal járják az országot, melyben a leg-
ismertebb kis- és nagyoperettek csendülnek fel, közel két órában. A
fergeteges operettshow-ban csodálatos dallamok, szólók és kettõ-
sök hallhatók, továbbá táncbetétek színesítik a repertoárt neves
balettmûvészek alkotta balettkarral. Mindehhez fantasztikus
jelmezkavalkád dukál.

Repertoárjukon elsõsorban a világklasszis magyar komponisták
mûveibõl találunk (ezért Magyar Operett Színpad!), így Kálmán Imre,
Lehár Ferenc, Huszka Jenõ, Szirmai Albert, Ábrahám Pál örökbecsû
dallamai, a Csárdáskirálynõ, a Marica grófnõ, a Cirkuszhercegnõ,
Giuditta, A mosoly országa, Bob herceg, Lili bárónõ, Mágnás Miska
mesés világa varázsol el kicsit és nagyot egyaránt. Aki teheti, ne
hagyja ki ezt a nagysikerû produkciót!

Az elõadás 2015. június 10-én, szerdán 19 órától Nyíregyhá-
zán, a Váci Mihály Kulturális Központban tekinthetõ meg! Fõsze-
repben Oszvald Marika!

FÕSZEREPBEN OSZVALD MARIKA!

„Csillogó Operettgála” – Nyíregyházán,
a Váci Mihály Kulturális Központban
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A HÉT TÉMÁJA TÁBOROK

SZÜLÕK, FIGYELEM:
NYÁRI TÁBOR – BIG BEN VAKÁCIÓ!

Bizonyára örülnek gyermekeitek a nyári szünidõ közeledtének, de
minket, szülõket néha kételyek is gyötörnek, hogy a közel 3 hónap
hogy is lesz beosztva a nagyszülõk, ismerõsök között és milyen érdekes
programokat állíthatnátok össze a VAKÁCIÓ idejére, amely igazi ki-
kapcsolódást és feltöltõdést jelenthet a gyermekeinknek erdei környe-
zetben, az Ózon Panzióban.

ÍME, EGY PÁR ÖT-
LET ÉS LEHETÕSÉG
A 4–11 ÉVES KOR-
OSZTÁLYNAK a sza-
badidõ hasznos és él-
vezetes eltöltésére:

F O C I – A N G O L
VAKÁCIÓ: Mire vágy-
hatna egy fiú: foci,
foci, foci, bajnoki mérkõzések,
csocsó, és egy kis számháború.

Akár hatalmas kivetítõn újraél-
ni és gyakorolni a legkivá-
lóbb cseleket-gólokat, be-
szélgetni igazi nagy focis-
tákkal. Meccsek szüneté-
ben pancsolással felfrissül-
ni, vízibombázni.

A „fejtágító edzések”
sem maradhatnak el: Fo-
cival kapcsolatos alapve-
tõ angol kifejezéseket ta-
nulhatnak meg a lurkók
(nyelvtanár vezetésével) és már
kész focistákká is váltak.

KREATÍV–ANGOL VAKÁCIÓ:
Mire vágyhat egy lány: melyik lány
ne szeretne tündökölni, már most
konyhatündérré válni?

Süssünk, süssünk valamit! Na-
gyon várjuk, hogy mit?! A gyere-
kek olyan ételek és italok elkészí-
tését tanulják meg angol nyelven,
amivel otthon meglepetésként el-
varázsolják a szülõket.

Szülõváró finomságok: csala-
finta csiga, barackhajó, kókusz-
bomba (robbanni is fog!), gyü-

mölcskard, szivár-
vány koktél, Scooby-
Doo ital.

KÖZÖS JÁTÉKOK,
PROGRAMOK

* Erdei olimpia:
számháború, fiú-lány
foci, Tarzan-csúszás
idõre.

* Dzsungel Túra: egzotikus nö-
vények között labirintusjárat, füg-
gõhíd, kalandpark felfedezése.

* Malibu Beach: bubo-
rékok bûvöletében mixer-
kedés, koktélkészítés,
fagyizás, wellness, fürdõ-
zés.

* Don Quijote és a Te
nagyszerû kalandjaid:
dobozvárépítés, lovagi
torna-vívás, ugrálóvár,
kincs-ami.

* Tábori király/király-
nõ választás: elmaradhatatlan ve-
télkedés, koronázási ünnepség, la-
komával.

* Zsibongó játszóház: fiúknak
csocsó-darts-xbox, lányoknak tini
szépségparty, frizurakészítéssel és
divatbemutatóval kedveskedünk.
A tábor karaoke partyval, vattacu-
kor-készítéssel zárul.

Melyik gyerek ne vágyna akár
mindkét táborba, ki ne osztaná meg
örömét fülig érõ szájjal ezekrõl a
szünidei élményekrõl!? Ha most csil-
logó szemekkel hallgatod szüleid sza-
vait, légy Te is táborunk varázslója!

Noha még néhány hét hátravan az iskolaidõbõl, a gye-
rekek többségének gondolata már a nyári szüneten jár.
Nyíregyháza önkormányzatának köszönhetõen pedig
idén is több ezren szerezhetnek élményt a támogatott
napközis táborokban, valamint a Szigligeti Gyermek-
üdülõben.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Amint véget ér a tanév, június 16-án már a nyíregy-
házi gyerekek tucatjai kelnek útra, hogy részt vehesse-
nek a napközis, vagy éppen a szigligeti táborban. Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is több
mint 20 millió forintot szán a helyi gyermekek táboroz-
tatására.

11 TURNUSBAN A SZIGLIGETI ÜDÜLÕBEN

Már hagyomány, hogy a nyári szünidõ egy részét a vá-
ros tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteté-
sében lévõ szigligeti táborban tölthetik a nyíregyházi is-
kolások. Az egyhetes, kedvezményes turnusokba az itteni
lakcímmel rendelkezõ fiatalok jelentkezhettek. Idén is
ezren táborozhatnak 11 turnusban a szigligeti gyermek-
üdülõben. Az üdülés egy hete alatt a gyerekek megismer-
kedhetnek a Balaton nevezetes településeivel és a fürdõ-
zés mellett további tartalmas programokon vehetnek részt.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpol-
gármestere érdeklõdésünkre elmondta, az elsõ turnus jú-
nius 16-án indul, az utolsó pedig augusztus 26-án ér vé-

TÖBB EZER NYÍREGYHÁZI GYERMEK TÁBOROZHAT IDÉN IS

sen kívül minden költséget Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros fedez. (A tízóraikért, az ebédekért és az uzsonnákért
hetente csak 2450 forintot kell fizetniük.)

– Azok a gyerekek, akik a tanév során ingyenes étkezés-
re jogosultak, azoknak a támogatás a napközis tábor eseté-
ben, és a három- vagy többgyermekes családban nevelke-
dõ, vagy tartósan beteg gyermek nevelése esetén járó 50
százalékos kedvezmény is érvényes egy tábori turnusra. A
legrászorultabbaknak étkezési díjat sem kell fizetni. A ki-
csiket igény szerint autóbusszal szállítják a táborokba, ez
hetente 2640 forintba kerül – tájékoztatott minket Jászai
Menyhért. A táborokban a gyermekeket gazdag program
várja, tavaly nagyon sikeres volt mindegyik. Az idén meg-
nõtt a fiúk körében a Foci tábor iránti érdeklõdés, õket ta-
valy az NYVSC edzéseire is elvitték a szervezõk.

LEZÁRULT A JELENTKEZÉS

Jászai Menyhért arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a
nyári táborokba való jelentkezés már lezárult. Június 16-

A tavalyi évben 225-en nyújtották be igényüket
erre a támogatásra, és mindannyiuknak tudott

is segíteni az önkormányzat – tette hozzá.

get. A táboroztatási díj nem változott tavalyhoz képest,
az általános iskolásoknak 30 000 Ft/fõ költségtérítést kell
fizetniük turnusonként, ami hat napot és öt éjszakát fog-
lal magában. A befizetett összeg tartalmazza a résztve-
võk útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépõt, a
szállás és a háromszori étkezés költségét, valamint a szak-
mai programok díját. Hozzátette, a táborozó gyermekek
közül 10 000 forint kedvezményben részesülnek a helyi
rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak, a tartós beteg gyermekek, vagy aki-
nek szülei három vagy több kiskorú gyermekrõl gondos-
kodnak.

SZÍNES A NAPKÖZIS KÍNÁLAT

– A nyári napközis táborokban, 34 turnusban 1600 kis-
iskolás táboroztatásához nyújt támogatást a nyíregyházi
önkormányzat – folytatta az alpolgármester. Az étkezé-

A nyári napközis táborok hét helyszínen
várják a gyerekeket:

– Sóstói Múzeumfalu
– Kis Vakond Tábor
– Úszótábor az Arany János Gimnázium, Általános

Iskola és Kollégiumban
– Német/angol nyelvi tábor (Sóstóhegy)
– Angol tábor (Nyírszõlõs)
– Foci tábor (Nyírszõlõs)
– Göllesz tábor (Göllesz tanulók részére)

án kezdõdik és augusztus 8-áig tart a nyári napközis tábo-
roztatás. A szigligeti tábor augusztus 26-áig fogadja a nyír-
egyházi kisiskolásokat.
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KULTÚRA INTERJÚ

Negyven év alkotómunkáját mutatja meg H. Németh
Katalin grafikusmûvész a Nyíregyházi Városi Galériá-
ban. A tárlaton fõként grafikák láthatók, de néhány
festményt is megnézhetnek az érdeklõdõk június 13-
áig. A mûvésznõ így nyilatkozott lapunknak:

– Egy visszatekintõ ki-
állításon vagyunk itt, a
Nyíregyházi Városi Galé-
riában. A falakon lógó al-
kotások negyven év mun-
káját mutatják be. Ho-
gyan lehet ennyi munká-
ból kiválogatni egy tárlat
anyagát?

– Nem egyedül válogat-
tam össze a kiállítás anyagát, a férjem, Horváth János segí-
tett. Kerestünk néhány képet az egészen korai alkotásaim
közül, amelyek még amatõr koromban születtek, és még a
közelmúltból is, amit két hete fejeztem be. Mert folyamato-
san dolgozom.

– Melyek azok a témák, amelyek foglalkoztattak?
– Ez mindig változik. A pályám elején úgy fogalmaz-

tam, hogy mindig a fûtõl, fától indulok el, és úgy jutok el a
társadalomig, most pedig azt mondom, hogy eljutottam a
társadalomhoz, és csak visszanyúlok a fûig és a fáig. Nem
onnan indulok ki, díszletnek használom, segítségnek, és
az emberi kapcsolatokat, a társadalmi összefüggéseket, a
történéseket rajzolom meg. Az alkotások címeibõl is lát-
ni, hogy van egy olyan rajzom, hogy A politika felülírja az

életet és olyan is, hogy Szociális háló, hogy a mai témák-
ból csak egy-két címet említsek.

– Mindig egyértelmû volt a számodra, hogy a grafika
az, amivel foglalkozol?

– Úgy mondhatnám, hogy elég hamar eldõlt, hogy a
grafika lesz az. A fõiskola elvégzése után az ember, úgy-
szólván, univerzális, mintha mindenhez értene. Kipróbál-
tam a textilt, túl sok volt benne az esetlegesség. Kipróbál-
tam a szobrászatot, éreztem, hogy nincsen jó térérzékelé-
sem. Kipróbáltam a festészetet, készítettem színes képe-
ket, aztán rájöttem, hogy a festmények sötétbarnák és sö-
tétszürkék lesznek, és újra eljutottam a fekete-fehérig.
Úgyhogy, viszonylag hamar rátaláltam magamra.

– A pályád során nagyon sok alkotás került ki a kezeid
közül. Többek között irodalmi alkotásokhoz is készítet-
tél illusztrációkat.

– Igen, nagyon sokat illusztráltam. Burget Lajos megbí-
zásából két, archaikus korba visszanyúló könyvön is dol-
goztam, és rengeteg könyvfedelet rajzoltam. Közben per-
sze, tudod, írok is. A legutóbbi könyvem monoki hétköz-
napi emberekrõl szól, nagyon sokat tanultam belõle, igen
tanulságos az életük.

– Ha már a könyvedhez kanyarodtunk: jó néhány éve
már, hogy megjelent egy szakmai köteted, A szemma-
gasság a jó. Tervezel-e újabb olyan szakmai könyvet, ami
a mûvészek hasznára válhat?

– Nagyon jót kérdeztél, mert ez a szakmai kötet, A szem-
magasság a jó, 2005-ben jelent meg, és azóta vannak újabb
minõsített mûvészek, fiatalok, akik igazságtalannak érez-
hetik, hogy õk egy ilyen könyvbõl kimaradnak. Én, hál’
Istennek könnyen írok, úgyhogy, úgy gondolom, hogy lesz
a kötetnek folytatása. Télen megírom.

NEGYVEN ÉV KÉPEKBEN

Tárlatvezetés a Jósa András Múzeumban

SIKERES A ZENEOKTATÁS
Magyar és külföldi zenetanárok, kórusvezetõk ér-

keztek a Kodály Zoltán Általános Iskolába, hogy meg-
nézzék, hogyan zajlik az ének-zene oktatás és a kórus-
vezetés. A szakemberek tanórákat és kóruspróbákat
látogattak, s a Cantemus kórusait koncerteken is meg-
hallgathatták.

A diákok a szakembereknek megmutatták, hogyan tud-
nak énekelni, szolmizálni, eltapsolni egy dal ritmusát és
emlékezetbõl leírni a ritmusjeleket. A legtöbb külföldrõl
érkezett vendég a szolmizációra volt kíváncsi.

– A Kodály-módszer egyik legfontosabb része a relatív
szolmizáció, amely a hangok közötti alá- és fölérendeltségi
viszonyokat pontosan tükrözi – mondta Szabó Dénes, Kos-
suth-díjas karnagy, a Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetõje.

– Akik így megértik a zenét, azok jobban és biztosabban
tudnak tájékozódni a zene áramlatában.

Az idei Cantemus Nyílt Napokra Magyarország mellett
Skóciából, Írországból, Franciaországból, Svédországból,
Spanyolországból és még Afrikából is érkeztek zenetanárok
és kórusvezetõk. Voltak, akik már többször részt vettek a
kurzuson, és olyanok is, akik még csak hallottak arról,
milyen sikeres Nyíregyházán a zeneoktatás.

– Hallottam, hogy milyen hatékony a Kodály-módszer,
ezért mi is alkalmazni kezdtük az egyik általános isko-
lánkban – mondta Lackson Chazima zenetanár, aki Mala-
wiból, Észak-Afrikából érkezett városunkba. – Ezt a taní-
tási módszert a gyakorlatban is meg szerettem volna néz-
ni, ezért jöttem el Nyíregyházára. Mindenképpen szeret-
nénk ezt a módszert Afrikában folytatni.

Két új defibrillátort vásárolt a Nyíregyházi Cantemus
Kórus annak a jótékonysági hangversenynek a bevéte-
lébõl, amelyen Kocsis Zoltán és Kelemen Barnabás Kos-
suth-díjas mûvészekkel együtt léptek közönség elé. Az
egyik berendezést a Móricz Zsigmond Színház kapta,
a másik pedig a Kodály Teremhez került, de azt szük-
ség esetén a Váci Mihály Kulturális Központban is hasz-
nálhatják.

– Két telt házas koncertet sikerült rendeznünk, így annyi
pénz összegyûlt, hogy két készüléket is megvehettünk –
mondta Szabó Dénes, a Nyíregyházi Cantemus Kórus ve-
zetõje. – Az elõkészületek során már láttam, hogy a vá-
roslakók lelkesedése és jegyigénye milyen nagy, ezért már

KÉT ÚJ DEFIBRILLÁTORT ADTAK ÁT

MÚZEUMI VILÁGNAP
Különleges programra várták a látogatókat a Múze-

umi Világnap alkalmából a Jósa András Múzeumba és
a  sóstói skanzenbe. Az elõbbiben az érdeklõdõk a pin-
cétõl a padlásig bejárhatták az épületet, és olyan zu-
gokat is megnézhettek, amelyek más napokon nincse-
nek nyitva a látogatók elõtt.

1977 óta ünneplik a Múzeumi Világnapot, amelyhez
minden évben egyre több intézmény csatlakozik Bolíviá-
tól egészen Japánig. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa
határozta el, hogy szükség van egy napra, amikor ezek az
épületek érdekes és izgalmas programokkal fûszerezve
tárják ki kapuikat az érdeklõdõk elõtt.

PULYABÁL NYÍREGYHÁZÁN

Az oldalt összeállította: Ferenczik Adrienne

elõre jeleztem, hogy én úgy látom, a színháznak is tu-
dunk egy defibrillátort adni.

A defibrillátor használata nem igényel szaktudást, pusz-
tán a géphang utasításait kell követni.

– Ezeket a készülékeket úgy fejlesztették ki, hogy laiku-
sok is használhassák, egészségügyi szakdolgozótól füg-
getlenül – mondta Csikós Péter, az Egészségügyi Alapel-
látási Igazgatóság igazgatója. – A gyors beavatkozással az
újraélesztés sikeressége 60–70 százalékra növelhetõ, a
sikeresség aránya most 5–10 százalék. A mindennapi élet-
ben ez azt jelenti, hogy 100 emberbõl 70 megmenthetõ.

21 ÚJRAÉLESZTÕ KÉSZÜLÉK

Nyíregyházán olyan intézményekben helyeznek el
defibrillátorokat, ahol tömegeket fogadnak, nagyszámú lá-
togató, ügyfél, nézõközönség fordul meg, vagy betegeket
látnak el.

– 2012-ben, amikor az alapellátási igazgatósággal elindí-
tottuk azt a kezdeményezést, hogy növeljük  a városban a
defibrillátorok számát, éppen a 10. készüléket vettük meg,
amit a városháza fõportáján helyeztünk el. Ez a két berende-
zés pedig már a 20. és 21. – mondta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. – Az új berendezések nem kizárólag önkormány-
zati forrásból lettek biztosítva, hanem olyan társadalmi kez-
deményezéseknek köszönhetõen is, mint amilyen a
Cantemus jótékonysági hangversenye volt. Nagyon örülök,
hogy Nyíregyházán ilyen óriási az összefogás.

Defibrillátorral a Kodály Terem és a színház mellett töb-
bek között a Polgármesteri Hivatal, az állatpark, a fürdõ, a
stadion és több orvosi rendelõ rendelkezik, de tervben van,
hogy a Búza téri piacra is kerül újraélesztõ készülék. A be-
rendezések átadása után a Kodály Zoltán Általános Iskola
hangversenytermében az iskola tanulóit, az oktatási intéz-
mény, a VMKK és a színház dolgozóit megismertették a
defibrillátor mûködésével és az életmentés technikájával.

Csikós Péter, dr. Kovács Ferenc és Szabó Dénes

A térség legismertebb gyermek és ifjúsági néptánc ta-
lálkozóján négy korcsoportban, 31 együttes, hétszáz-
nál több ifjú tehetsége mutatta be tánctudását a Váci
Mihály Kulturális Központban, neves szakmai zsûri elõtt.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere mondott köszöntõ be-
szédet. A polgármester azt mondta: a Pulyabál jó alkalom
arra, hogy a gyerekek, fiatalok megmutassák tudásukat és
együtt eltöltsenek egy olyan kellemes napot, amely a fel-
lépõk, a közönség és a zsûri tagjai számára is jó szórako-
zást nyújt. A versenyprogramot a Szikes Zenekar élõ nép-
zenei kísérete tette hangulatossá.

A programsorozathoz a Jósa András Múzeum is csatla-
kozott „Mesélõ paloták” címû programjával. A Benczúr
téri palotát sétapálcával és lámpásokkal járhatták végig és
akár nagyítóval is megszemlélhették.

A világnapon a Sóstói Múzeumfaluban is színes prog-
ramokat szerveztek a látogatóknak. Megnyíltak a falumú-
zeum raktárai, rendhagyó tárlatvezetésekkel és egy múlt
századi tanítási órával várták az érdeklõdõket.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
PÜNKÖSDKOR

További információ:
Telefon: 42/314-976, fax: 42/594-531

E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy

2015. május 25-én (pünkösdhétfôn) a hulladékszállítás
a megszokott járatrend szerint történik.

A hulladéklerakó telep és a Hulladékudvarok
zárva tartanak.

KASZÁS ATTILA-
DÍJRA JELÖLVE

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Az elmúlt hetekben több alkalommal is írtunk arról,

hogy elköltözött a Jósa András Oktatókórház gyermek-
osztálya.

Tóth Imre, a megyei kórházcsoport mûszaki igazgatója arról
tájékoztatta lapunkat, hogy az elmúlt idõszakban sikeresen
átköltözött a gyermekosztály a Tömbkórház C épületébe, és
már ott zajlik a betegellátás. Itt történik a kiskorúak sürgõssé-
gi ellátása és itt gyógyulhatnak a gyermekosztályra beutaltak
is. Arról is szó esett, hogy a gyermekrehabilitációs osztály
átmenetileg a korábbi gyermeksürgõsségi helyén található,
hiszen év végén tud csak az új B épületbe költözni.

A sikeres átszervezést követõen, átadták a munkaterüle-
tet a kivitelezõnek. Az elsõ napokban a belsõ, kézi bontá-
sok kezdõdtek meg, de most olyan fázisba érkezett a beru-
házás, hogy felvonulnak a munkagépek. Miután ez nagyobb
gépmozgással jár, a kórház ezen területén a jövõ héttõl for-
galomkorlátozásra kell számítani. Az elsõ két hétben lezár-
ják a hajdani gyermekrészleg és a sebészeti tömb közötti
területet. Itt az utat és a parkolókat is érinteni fogja a korlá-
tozás. A gyalogosok továbbra is használhatják a sebészeti
tömb elõtti járdaszakaszt.

Horváth László Attila

Idén nyolcadik alkalommal
adják át a Kaszás Attila-díjat,
amellyel az évadban kiemelke-
dõ mûvészi teljesítményt nyújtó
és a társulaton belül jelentõs kö-
zösségépítõ szerepet vállaló szín-
mûvészt jutalmazzák. A Móricz
Zsigmond Színház jelöltje a Ka-
szás Attila-díjra: Horváth László
Attila. A szavazás elsõ forduló-
jában minden magyarországi és
határon túli, állandó társulattal
rendelkezõ, magyar nyelven ját-
szó kõszínház, illetve alternatív
színház színészei leadhatják vok-
sukat, a második fordulóban a jelöltek maguk közül vá-
lasztják ki a továbbjutó három színmûvészt. Az utolsó for-
dulóban pedig a közönség dönt a nyertes személyérõl.

Egészségnapot tartottak a Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. A progra-
mok közt szerepelt egészségfelmérés, elõadás az egészséges táplálkozásról,
testtömegindex-számítás a testsúly és magasság alapján. Egészséges ételeket is kóstol-
hattak a gyerekek, mely 150 fõre készült. Továbbá gyógynövényekkel is ismerkedhet-
tek a gyerekek, melyek a táplálkozáson kívül a szépségápolásban is használhatók.  (x)
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

HATALMAS BULIK A FÕHE FESZTIVÁLON
Négy napig bulizhattak a fiatalok a Nyíregyházi Fõ-

iskolán, ahol tizenötödik alkalommal rendezték meg a
FÕHE fesztivált. A jubileumra jobbnál jobb elõadókat
hívtak meg a szervezõk, hogy Nyíregyháza és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye is kivegye a részét a fesztivál-
hangulatból.

Szerzõ: Hegedüs Zsanett

A fesztivál nulladik napjának programjai még napköz-
ben elkezdõdtek. Aki szeretett volna, ellátogathatott Street
Workout Battle-re, futball-, kosár- és akár röplabdabajnok-
ságokra is. A fõiskola „B” épületében filmet vetítettek, elõ-
adásokat tartottak, este pedig népszerû fellépõk szórakoz-
tatták a közönséget.

NEVES ELÕADÓK

A négynapos FÕHE fesztivál koncertjei kilenc órától kez-
dõdtek, azt követõen pedig neves dj-k vették át a stafétabo-
tot. A nyiregyhaza.hu weboldalon megannyi interjút kö-
zöltünk az esemény alkalmával. Ezekbõl kiderülhetett, hogy
a fesztivál fellépõi közül már többen rendszeres visszatérõi
városunknak.

A második napon fellépõ Hõsök zenekar rappere, Eckü
a beszélgetés során elmondta: – Lassan megszokjuk, hogy
májusban mindig részt veszünk a FÕHÉ-n – nevette el
magát. – Imádunk ide jönni, nagyon lelkes közönség, vár-
nak minket mindig, látszik, szeretik a számainkat.

A Hõsök után Guti Ákos, mûvésznevén Nicoran lépett
fel a RISKA sátorban a FÕHE elsõ napján. Ugyan ez volt a
legelsõ felkérése a fesztiválra, de az elmúlt években min-
dig ellátogatott Nyíregyházára. Egykoron a Nyíregyházi
Fõiskola kommunikáció és média szakán tanult.

– Nagyon szerettem Nyíregyházán élni, imádtam már
akkor is a kollégistaéletet, és a FÕHÉ-t, ezért kicsit úgy érez-
tem, hogy hazai terepre lépek dj-ként. A tudat, hogy eddig

szórakozni jártam ide, most pedig én szórakoztathattam a
közönséget, egyszerûen felemelõ – mondta el a most Fe-
hérgyarmaton élõ techno/house dj.

ROCK A HARMADIK NAPON

A harmadik estén Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint a
Kowalsky meg a Vega lépett fel, így a rockzene szerelme-
seinek is érdemes volt a fesztiválra látogatni. Zolee elmond-
ta, hogy rengetegszer jártak már a megyeszékhelyen és a
megyében egyaránt, az este folyamán pedig sok barátot szer-
zett magának. A Kowalsky meg a Vega dobosa a koncert
elõtt elárulta, hogy igazi nagykoncertes elemekkel készül-
tek a FÕHÉ-re, a fiúk be is bizonyították ezt, amikor bein-
dult a pirotechnika és hullt a konfettiesõ.

Aki ellátogatott a FÕHE fesztiválra, azok egyöntetûen
vallják: Õrületes volt a hangulat mind a 4 nap alatt. A
bulit követõen azonban most már a fõiskolások többsége
a könyvei felett tölti szabadidejét, hiszen kezdõdik a vizs-
gaidõszak.

Kowalsky meg a Vega is nagysikerû koncertet adott
Fotó: internet

ÉV VÉGÉN LEHET ÚJ REKTOR
Novemberben lehet új rektora a Nyíregyházi Fõ-

iskolának. Az eredménytelen rektori pályázat után
az intézmény már megküldte a kérelmet a fenntar-
tó minisztériumnak az új pályázat kiírására.

A vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Fõiskola
szervezeti és mûködési szabályzata rendelkezései sze-
rint, ha a felsõoktatási intézmény rektori pályázata nem
jár eredménnyel, értesíteni kell a fenntartó minisztériu-
mot. A minisztérium a felsõoktatási intézmény részére
egy új rektori pályázati kiírás szövegtervezetet küld,
amelyet – a fõiskola szenátusának jóváhagyása után – a
minisztérium közzétesz az Oktatási és Kulturális Köz-
lönyben. Ezzel újra elindul a rektorjelölt-választás.

BONYOLULT ELJÁRÁS

Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Fõiskola Igaz-
gatási és Humánpolitikai Központjának vezetõje el-
mondta: az egyébként sem rövid folyamat a nyári szü-
net miatt még hosszabbá válik. A minisztériummal
egyeztetve azt szeretnék, ha minél gyorsabban meg-
történne az új pályázat kiírása és minél elõbb lezajlana
az eljárás. A felsõoktatási intézmény új pályázati eljá-
rásra vonatkozó dokumentációja jelenleg aláírásra vár,
azt hamarosan megkapja a Nyíregyházi Fõiskola. Amint
megérkezik, azonnal a szenátus elé viszik a rektori pá-
lyázati kiírás tartalmát, s miután a szenátus megtette
javaslatát, visszaküldik a fenntartó minisztériumhoz,
amely megjelenteti az Oktatási és Kulturális Közlöny-
ben. Ha beérkeztek a pályázatok, a Nyíregyházi Fõis-
kolán összehívják a dolgozói fórumot, majd a pályáza-
ti anyagok a szenátus elé kerülnek, amely – hatásköré-
bõl adódóan – rektorjelöltet választ. Erre vélhetõen szep-
tember vége felé kerülhet sor.

Dr. Jánosi Zoltán rektori megbízása június végén lejár.
A Nemzeti Felsõoktatásról szóló törvény úgy rendelkezik,
hogy a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén az
általános rektorhelyettes látja el a rektori teendõket.
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AKTUÁLIS

Az április 25-ei, nepáli földrengés halálos áldozata-
inak számát több ezerre becsülik. Az országban leg-
alább kétszázezer épület megsemmisült, 190 ezer pe-
dig megrongálódott. Dr. Kiss Csaba, nyíregyházi orvos
három társával együtt a katasztrófa helyszínére repült,
hogy segítsen ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Élményeirõl, tapasztalatairól már itthon, a Nyíregyhá-
zi Televízió Híregyháza címû magazinjában beszélt.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A katasztrófa után néhány nappal a Debreceni Egyetem
Különleges Orvos- és Mentõcsoportjának (DEKOM) négy
tagja, köztük a nyíregyházi dr. Kiss Csaba Katmanduba re-
pült, hogy részt vegyen a földrengés áldozatainak megsegí-
tésében. Egy hetet töltöttek a katasztrófa helyszínén, ahol sok
beteggel és sérült emberrel találkoztak.

– A híradások nem túloztak, tényleg nagyon szörnyû
állapotok fogadtak minket Nepálban – kezdte a beszélge-
tést dr. Kiss Csaba. – Annyi szerencséjük volt az ott élõk-
nek – ha ezt lehet annak nevezni –, hogy a földrengés
szombaton napközben történt, nem pedig iskolaidõben.
Az emberek többsége az utcán tartózkodott, ezért keve-
sebb volt a halálos áldozat.

„ÉJJEL-NAPPAL DOLGOZTUNK”

– Amikor megérkeztünk Nepálba, felvettük a kapcsola-
tot az ottani Egészségügyi Minisztériummal és kértük õket,
hogy jelöljék ki nekünk azt a területet, ahol a leghatéko-
nyabban tudunk segíteni. Végül Katmandutól háromórá-
nyira lévõ kis hegyi régióba irányítottak minket, ahol nem-
hogy a földrengés óta, de a földrengés elõtt 5 évvel sem
járt orvos – folytatta.

NYÍREGYHÁZI ORVOS SEGÍTETT NEPÁLBAN
Kiss Csabáéknak egy nagyon szegény és elmaradt régi-

óban kellett dolgozniuk. A napi munkájuk körülbelül felét
a földrengés áldozatainak ellátása tette ki, a másik felé-
ben pedig azokkal az emberekkel foglalkoztak, akik évek
óta semmilyen orvosi ellátásban nem részesültek.

– Nagyon sok munkánk volt, éjjel-nappal dolgoztunk,
pihenésre, alvásra nem sok idõ jutott, és amikor aludni
lehetett volna, olyankor is egy nagy erejû utórengés miatt
fejvesztve menekülhettünk ki abból a kis, épen maradt
épületbõl, amit rendelõnek és alvóhelynek is használtunk.

Sok esetben az embereket a katasztrófa okozta sokk
miatt kellett kezelniük.

– Volt egy olyan betegünk, akit a családtagok úgy hoztak
be, hogy gyakorlatilag éppen hogy élt, végsõ elkeseredésé-
ben patkánymérget evett. Úgy gondolta, hogy már nincs más
lehetõség. Az õ életéért órákon keresztül küzdöttünk, de si-
került stabilizálni az állapotát – emlékezett vissza.

134 évvel ezelõtt, május 16-án alakult meg a Ma-
gyar Vöröskereszt, ezért a megyei szervezet idén ezt a
napot választotta a Vöröskereszt Mozgalom Világnap-
jának megünneplésére.

A megemlékezésen elhangzott, az elmúlt egy év na-
gyon nehéz volt a szervezet számára. Nehezebb volt vér-
adókat toborozni, kétezer egységgel kevesebb vért sike-
rült gyûjteniük, de a tervet így is 96 százalékosan teljesí-
tették.

Szarkáné Kövi Márta megyei igazgató elmondta, az ado-
mánygyûjtés sikeres volt, 30 ezer rászorulónak összesen
28 millió forint értékben tudtak segíteni Szabolcs-Szatmár-

ERÕSÍTIK A VÉRADÁST

A DEKOM tagjai nemcsak Nepálban nyújtottak segít-
séget, ott voltak Mianmarban és többek között a haiti föld-
rengésnél is, hogy támogassák azokat, akik egyik pillanat-
ról a másikra mindenüket elveszítették.

Dr. Kiss Csaba munka közben Nepálban – forrás internet

Beregben. Az ünnepségen elismerõ oklevelet kaptak a tá-
mogatók, és a Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés kü-
lönbözõ fokozatait is átvehették.

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete a jövõben a
vérellátást támogató munkáját szeretné erõsíteni és nép-
szerûsíteni, de továbbra is kiemelt szerepet kap az ado-
mánygyûjtés. Jelenleg a nepáli földrengés áldozatainak
megsegítésére indítottak gyûjtést a Magyar Vöröskereszt
bankszámlaszámán és 1359-es adományvonalán.

Szarkáné Kövi Márta elismerést ad át

EGÉSZSÉG

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

TÁJÉKOZTATÁS

Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy a fûtési
szolgáltatás leállítását követõen, nyári idõszakban
a termosztatikus radiátorszelepeket 5-ös fokozat-
ba kel l  ál l í tani ,  így elkerülhetõ a rendszer
levegõsödése, illetve a szeleptányér leragadása,
melyek a fûtés ismételt beindulásakor problémát
okozhatnak!

TANÁCSOK A NYÁRI LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

A nyár a kikapcsolódás, a pihenés mellett a felújítások idõszaka is. Érde-
mes ilyenkor a radiátorok karbantartására, cseréjére is figyelmet fordítani.
Amennyiben radiátor cseréjét tervezik a fogyasztók, minden esetben szíves-
kedjenek errõl a Nyírtávhõ Kft. szakembereit elõzetesen tájékoztatni, mivel
az épületek fûtési rendszere vízzel van feltöltve és nyomás alatt van tartva
nyáron is, melyet a csere elõtt le kell üríteni, majd újra feltölteni. Ennek
költsége az érintett fogyasztót terheli.

A radiátorcserét a költségosztó cégnél is jelezni kell, mert a költségosztós
elszámolást a radiátor típusa és mérete is nagymértékben befolyásolja.

Költségosztó cég helyi képviselete:

Techem Kft. – Nyíregyháza, Nyár u. 6. sz. Telefon: 42/406-811
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EREDMÉNYEK SPORT

ISMÉT LÉPTEK EGYET ELÕREEZÜSTÖS ÚSZÓK
A Nyíregyházi Sportcentrum úszóinak egy kis csapa-

ta a Szabolcs Tour utolsó elõtti állomásán állt helyt má-
jus 16-án Nyírbátorban. A Hajnal Mária és Kovács Attila
edzõk által vezetett csapat számos éremmel, értékes he-
lyezésekkel és egyéni csúcsokkal tért haza. A legkiseb-
bek 50 méteres, míg a nagyobbak 100 méteres távokon
álltak a rajtkõre. Ezen a versenyen az összesítésben a
Nyíregyházi Sportcentrum úszói a 2. helyen végeztek.

Az elmúlt nyolc év legjobb eredményét érte el a Nyír-
egyházi KC azzal, hogy a második helyen zárta a baj-
nokságot az NB I/B-ben. A férfi kézilabdacsapat két
éve negyedik, tavaly harmadik lett, idén pedig ezüst-
érmet szerzett. Volt egy 12 meccses veretlenségi soro-
zata az együttesnek, így a szakmai stáb elégedett le-
het a játékosok teljesítményével.

– Mindenképpen sikerként értékelem az idei szezont.
Már egy hete is bebiztosíthattuk volna a második helyet,
de akkor nem sikerült, Balassagyarmaton viszont már nem
hibáztunk. A bajnokság kezdetén az elsõ három hely
megszerzését tûztük ki célul, de tudtuk, hogy az Eger
olyan szempontból kiemelkedik a mezõnybõl, hogy profi,
fõállású kézilabdázói vannak. Sajnos a rajtnál – köszön-

hetõen a sok új nyári igazolásnak – beragadtunk, de
amikor összeállt az együttes, látszott, hogy komoly já-
tékerõt képviselünk. Nagyon kiegyensúlyozott volt a
mezõny, egy találkozón sem lehetett biztosra menni, ez
pedig külön növeli az ezüstérem értékét. Ami a jövõt il-
leti, szeretnénk együtt tartani a csapatot, látszik, hogy
lehet rájuk építeni a következõ esztendõkben. Úgy tû-
nik, kiesõ idén nem lesz az NB I-bõl, így a csoportba
élvonali klub nem érkezik a következõ szezonban, az
Algyõ viszont már most megegyezett egykori szegedi
válogatott kézilabdázókkal, így Vadkerti Attila is ott foly-
tathatja. Természetesen szeretnénk majd mi is erõsíteni,
és akár az NB I-et is megcélozni, ehhez azonban az is
kell, hogy minden feltétel adott legyen az élvonalra –
mondta Varga Zsolt szakmai igazgató.

A fiatal és a rutinosabb játékosok jól kiegészítették egymást

NYÍRSPORT KUPA
Egy éve nagy sikert aratott a Nyírsport Kupa nemzet-

közi birkózótorna. Akkor Nyíregyháza a „Birkózás vá-
rosa” elismerõ címet is átvehette, és ennek megfelelõ-
en idén is rangos mezõny érkezett az utánpótlás-ver-
senyre. Több kategóriában, a fiúknak és a lányoknak
külön rendezték a tornát, melyre több mint húsz csapat
167 versenyzõje érkezett. A házigazda Nyírsport SE
versenyzõi is rajthoz álltak, a viadal pedig jól szolgálta
a gyerekek felkészülését. Az érmeket Növényi Norbert
olimpiai bajnokunk, Gönczi János kétszeres kickbox vi-
lágbajnokunk, Kónya Lajos veterán világbajnokunk,
Jászkai Imre négyszeres veterán világbajnokunk adta
át. A legeredményesebb nyíregyházi versenyzõ külön-
díját Nagy Levente vehette át. A csapatversenyt a be-
regszászi csapat nyerte.

UKRAJNÁBÓL IS ÉRKEZETT CSAPAT

SPORTPROGRAM
Május 23., szombat 18.30 Városi Stadion, Nyíregyhá-
za Spartacus–DVTK labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 24., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Nyíregyháza Spartacus–DVTK labdarúgó-
mérkõzés

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

FUTÁS AZ ERDÕBEN

Május 16-án ismét a Sóstói-erdõben, a tornapályánál
várták azokat, akik mozogni szerettek volna. A Waldläufer
futáson a táv a korábbi évekhez hasonlóan 3 kilométer
volt, melyet futva, kocogva vagy sétálva is lehetett teljesí-
teni. Az eseményen több százan vettek részt.

Rekord számú nevezés érkezett a MediBall Orszá-
gos Bajnokságra. 157 versenyzõ indult a Bujtosi Sza-
badidõ Csarnokban rendezett versenyen, és elsõ alka-
lommal volt nemzetközi a viadal. A MediBall egy össze-
tett mozgásformának köszönhetõen az agy mindkét fe-
lét igénybe veszi. Folyamatos koncentrációt igényel,
javítja az egyensúlyérzéket. A Mozdulj Nyíregyháza!
program részeként bárki ingyen kipróbálhatja, és né-
hányan – akik itt ismerkedtek meg a MediBallal – most
versenyen is indultak. Különbözõ kategóriákban mér-
ték össze tudásukat az indulók, volt egyéni, páros és
csapatverseny is.

HATHÁZI DÓRA MEGLEPTE A MEZÕNYT
Szentpéterváron edzõtáboroztak a Nyíregyházi Sport-

centrum úszói. Cserfalvi Olaf és Hatházi Dóra Gyula
Sándor edzõvel utazott Oroszországba egy meghívás-
nak köszönhetõen. A munka egy igen korszerû uszo-
dában zajlott, ahol egyéb létesítmények is segítik a spor-
tolók munkáját. Az úszók egy versenyen is indultak, és
Hatházi Dóra 200 méter pillangón kiemelkedett a me-
zõnybõl. Olyan idõt úszott, mellyel idén az orosz kor-
osztályos bajnokságban az elsõ helyen végzett volna.

SIKERES TÁJFUTÓINK
Nemrégiben tartották az Országos Tájfutó Diákolim-

piát. A rövidtávú versenynek Zánkán az Erzsébet Üdülõ-
központ adott otthont. A normáltávot Tapolca mellett, a
Zalahaláp és Diszel közötti erdõben kellett teljesítenie a
versenyzõknek. Megyénket a megyei döntõrõl tovább-
jutottak közül az NYVSC 20 tájfutója, a Denevér Egye-
sület 2, a Nyírség KSZE 1 igazolt sportolója és 1 fõ egye-
sületen kívüli versenyzõ (EK) képviselte. Sportolóink elõ-
kelõ helyen szerepeltek a megmérettetésen.

Eredmények:
Rövidtáv: F II. kcs.:  9.  Lakatos Mátyás;  12.  Turcsán

Máté;  13. Tar Levente (mind NYVSC); 44. Szalkó Ervin
(EK). F III. kcs.: 9.  Sztojka Milán Szabolcs; 36. Balku Le-
vente; 37. Tóth László; 38. Jóvári Norbert  (mind NYVSC).
F IV. kcs.: 24. Szulics Máté; 32. Bagoly Ferenc András (mind
NYVSC); 33. Molnár Patrik (Nyírkarász); 47. Szentmiklóssy
Bálint  (NYVSC).

N II. kcs.: 30. Lakatos Róza; 35. Sztojka Zoé; 36. Cziotka
Bíbor (mind NYVSC). N III. kcs.: 8.  Tóth Nóra;  11. Ba-
goly Luca Enikõ; 22. Nagy Bettina (mind NYVSC); 36.
Surányi Kinga (Denevér); 40. Zámbor Eszter  (NYVSC). N
V. kcs.: 33. Balku Nóra (NYVSC); 34. Nagy Dóra (Dene-
vér). N VI. kcs.: 24. Varga Viktória (NYVSC).

Normáltáv: F II. kcs.: 7.  Tar Levente;  16. Turcsán Máté;
32.  Lakatos Mátyás (mind NYVSC); 46. Szalkó Ervin (EK).
F III. kcs.: 6.  Sztojka Milán Szabolcs;  19.  Balku Levente;
43. Frankli Márk; 46.  Tóth László; 50. Jóvári Norbert  (mind
NYVSC). F IV. kcs.: 27. Bagoly Ferenc András; 34.
Szentmiklóssy Bálint (mind NYVSC);  40. Molnár Patrik
(Nyírkarász); 41. Szulics Máté  (NYVSC).

N II. kcs.: 10. Cziotka Bíbor; 28. Lakatos Róza; 38.
Sztojka Zoé  (mind NYVSC). N III. kcs.: 6.  Tóth Nóra; 
12.  Nagy Bettina;  15. Bagoly Luca Enikõ; 36. Zámbor
Eszter  (mind NYVSC); 40. Surányi Kinga (Denevér). N V.
kcs.: 24. Balku Nóra (NYVSC); 30. Nagy Dóra (Denevér).
N VI. kcs.: 19.  Varga Viktória (NYVSC).
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 23., szombat 19.00 Szibériai csárdás, Mikszáth
bérlet, Nagyszínpad
Május 26., kedd 10.00 Pöttyös Panni, Szivárvány bér-
let, MÛvész Stúdió
17.00 Alhangya, Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.00 Pillangó, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 27., szerda 10.00 Pöttyös Panni, Vuk bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Kuka bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
19.00 Orosz lekvár, Õze bérlet, Krúdy Kamara
Május 28., csütörtök 10.00 Pöttyös Panni, Vízipók bér-
let, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Pinokkió bérlet, Váci Mihály Kulturá-
lis Központ
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 29., péntek 10.00 Pöttyös Panni, Zsebibaba bér-
let, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Szende bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
19.00 Szibériai csárdás, Déryné bérlet, Nagyszínpad

LIKE A TÉVÉBEN – II. RÉSZ!
A LIKE – nyíregyházi tehetségkutató döntõjének elsõ

részét múlt héten láthatták a Nyíregyházi Televízió né-
zõi. Ezúttal a második felvonás kerül képernyõre, szá-
mos – mint késõbb kiderült – díjnyertes produkcióval, s
természetesen az eredményhirdetéssel, mely során dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, a rendez-
vény fõvédnöke bejelentette: a helyezettek az idei VI-
DOR Fesztiválon is bemutatkozhatnak. De vajon kik?
Nézzék meg a válaszért, s még inkább az élményért a
LIKE második felét az NYTV-n, szombaton 20.30-tól,
vagy vasárnap reggel fél kilenctõl.

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZNEK

A holokauszt nyíregyházi áldozataira emlékezik
május 31-én Nyíregyháza MJV Önkormányzata, a Nyír-
egyházi Zsidó Hitközség és az Eötvös Károly Magyar-
Izraeli Baráti Kör.

9.30-tól koszorúzással egybekötött megemlékezés kez-
dõdik a Holokauszt Emlékmûnél (Kossuth utcai torony-
ház mögött), majd ezt követõen 11.00 órától Gyászisten-
tiszteletet tartanak a Kótaji úti zsidó temetõben. A szerve-
zõk kérik, hogy koszorúzási szándékukat május 29-én
12.00 óráig jelezzék az info@vacimuv.hu e-mail címen
vagy a 42/411-822 telefonszámon, a koszorúzó szerve-
zet és személy nevének, titulusának megjelölésével.

Közös nyílt napot rendez az Sz-Sz-B Megyei Rendõr-fõka-
pitányság és Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 22-én
9.30-tól Nyíregyházán, a Városi Stadion mögötti parkolóban.
Bõvebben: www.police.hu.

Kis városvédõ – döntõ. Az általános iskolásoknak hirde-
tett városi vetélkedõ döntõjét május 22-én 14.00 órától ren-
dezi a Jósa András Múzeumban a Nyíregyházi Városvédõ
Egyesület. A döntõbe jutott öt csapat közül a gyõztes jutalma
egyhetes balatoni nyaralás a város szigligeti üdülõjében. A
nyereményt a fõvédnök, dr. Kovács Ferenc polgármester aján-
lotta fel.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 23-án 11.00 óra:
Mesedélelõtt (magyar népmese felolvasás, utána kézmûves
foglalkozás árnyjátékos illusztrációval), 16.00 óra: Kincske-
resõ manó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti báb-
színházterme (Mókus játszóház mellett).

„Ma vagyon” falusi pünkösd a Sóstói Múzeumfaluban
május 25-én. Programok: pünkösdi királynéjárás, pünkösdi
királyválasztás, Lókötõk Néptáncegyüttes, Aprófalva Hagyo-
mányõrzõ Együttes csikós és betyárdalai, Petrilla Attila a „Hor-
tobágyi okostelefon” fantáziacímû elõadása, Burattinó Báb-
színház stb. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

Kötetbemutató a Móricz Zsigmond könyvtár kamarater-
mében. Május 26-án 16.30-ra várják az érdeklõdõket Kul-
csár Attila & Márta építészek kötetbemutatójára és kiállításá-
ra. Kész a leltár. Épületek, tervek, tervpályázatok 1966–2014
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).

Czimbalomkoncert – a moldáv Ciprian Porumbescu Zene-
mûvészeti Líceum és a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola cimbalmos növendékeinek közös hangversenye május
26-án 18.00 órától a Vikár iskola hangversenytermében.

CB-rádió Kiállítás a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár Kupé Galériájában május 28–június 26-áig, hétköznapokon
8.00–17.00 óra között. Megnyitó: 14.00 óra. Több mint 100
kézi rádió 6 évtized anyagából válogatva, melyek közül néhány
kipróbálható. A belépés ingyenes. Információ: 42/504-490.

 – GAJDOS LÁSZLÓVAL
Ezen a héten a most 30 éves Nyíregyházi Televízió

elsõ évtizedének egyik meghatározó szereplõje nyilat-
kozik a múltidézõ mûsor keretei között. A most már
állatparki igazgató, s díszpolgárrá is választott korábbi
médiaszemélyiség a kezdetekre pillant vissza, s példá-
ul olyan, úttörõ jellegû vállalkozásokra, mint az egész
napos városnapi közvetítés, vagy a kísérleti reggeli
mûsor. De bepillanthatunk vele a hajdan játékokkal teli,
kereskedelmi jellegû péntek délutáni program születé-
sébe, s annak mutációiba, az elsõ szilveszteri adások-
ba, vagy éppen éjjeli, csak felnõtt nézõknek készült
mûsorokba... Emellett egy exkluzívnak számító Rékasi
Károly interjú is újra feltûnik a képernyõn – jócskán két
évtizeddel ezelõttrõl. A kétszer félórás mûsor vetítési
idõpontja: szombat 19.30 és vasárnap 7.30.

„Zárójel” címmel nyílt kiállítás a Nyíregyházi Fõiskola Vi-
zuális Kultúra Intézetébe járó hallgatók mûveibõl az intéz-
mény kerengõjében. A mûalkotások egy hónapon keresztül
tekinthetõk meg a kiállítás három helyszínén, a „B” épület
földszinti elõterében, az alagsori mûtermekben, valamint a
„D” épület kerengõjében.

A Bencs Villa programjai: Mándoki Halász Zsóka (AKIOSZ
Aranyecset és Nívódíjas festõmûvész) Üzenet a szülõföldnek
c. tárlata minden hétköznapon megtekinthetõ 9.00 és 17.00
óra között. Május 27-én 18.00 óra: RanDÍVÁzzunk! (Zenés
mûsor Zám Andrea, Herczku Tünde, Zentai Edit és Torma
Kata énekesnõkkel.) 29-én 17.00 óra: Egy este a világ körül.
1. rész: A sivatagtól az õserdõig – 18 év 4 országban (dr.
Bálint Zoltán és dr. Bálintné Kiss Beáta úti beszámolója). 2.
rész: Az õserdõtõl a patikáig (dr. Hajdu Zsanett elõadása dél-
amerikai útjáról). Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

Gyermeknap a múzeumfaluban május 31-én 9.30-tól. Tor-
na, ki mit tud, zene, tánc, étel... A belépés ingyenes! Részle-
tek: nyh-baptista.hu.

Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan
várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.

„Játsszunk együtt!” babás-mamás játszófoglalkozás, ismer-
kedés a babajelekkel, éneklés, mondókázás, ölbeli játékok
minden kedden 10.00 órától Örökösföldön, a Human-Net
Közösségi Házban. Információ: 20/436-4770.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
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AZ ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR
Az Országzászló tér a Széche-

nyi, Zrínyi Ilona, Szarvas és az Is-
kola utcák által határolt terület.
Városunk történetében talán a leg-
több nevet viselõ közterület. Ere-
detileg széna árusítására szolgáló
hely volt, így már az 1840-es évek-
ben Széna Piacz volt a neve. Az
1890-es évektõl Széchenyi István
a tér névadója, hiszen a téren állt
a legnagyobb magyarról elneve-
zett szálló is. 1930 márciusában,
Horthy Miklós kormányzóvá vá-
lasztásának 10. évfordulóján a
város képviselõ-testülete ezt a te-
ret találta a legméltóbbnak arra,
hogy Horthyról nevezze el. A
második világháborút követõen
Szabadság térre változtatták nevét,
amelyet egészen 1980-ig viselt.
Ekkor a város Lenin-szobrot állí-
tott fel a téren és az addigi Lenin
tér elnevezése helyet cserélt a Szabadság terével. Mai el-
nevezését a rendszerváltozás idején kapta. A névadás azt
az emlékmûvet idézi, amelyet 1934. szeptember 2-án lep-
leztek le a téren. Osváth Imre alkotásán a nemzeti lobo-
gót ünnepek alkalmával felvonták, de egyébként a triano-
ni gyász jeléül félárbocra engedték. Az országzászló mel-

lett a vasárnapi korzózások ide-
jén cserkészek is adtak díszõrsé-
get. A második világháború befe-
jezése után az emlékmû széttört
magyar címerét Kossuth-címerré,
a koronát pedig fél fogaskerékké
faragtak át. Késõbb teljesen le-
rombolták. A tér egyik látványos-
sága ma a Magyar huszár szobra.
Györfi Sándor alkotása 1997 óta
a nyíregyházi huszárok emlékét
is õrzi és hirdeti. Az árnyas fák
alatt érdemes átsétálni a tér túlsó
oldalára is, ahol a város második
világháborús áldozatainak az em-
lékmûve található. Gyurcsek Fe-
renc alkotása hatalmas társadal-
mi összefogás eredményeként
született meg. A törött kardot áb-
rázoló szomorú mementó egyik
oldalán a csecsemõjét ösztönsze-
rûen menekítõ anya (Nyíri Ma-

donna), a másik oldalán pedig az elalélt fiát gyámolító
anya (Pietà) látható (képünkön). A közelgõ Hõsök napja
alkalmából érdemes megállni az emlékmû elõtt és egy gon-
dolat erejéig felidézni a világháború 12 ezer nyíregyházi
áldozatának emlékét.


