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NÉPSZERÛEK A NYÁRI TÁBOROK
Idén többen jelentkeztek az önkormányzat nyári táboraiba, mint 2015-ben. A szer-

vezõk 8 héten át, 8 helyszínen biztosítanak hasznos elfoglaltságot a nyíregyházi lak-
címmel rendelkezõ általános iskolás diákoknak. Az elsõ turnus június 20-án kezdõdik.
Az önkormányzat a 2015. évhez képest 1 millió forinttal emelte a támogatás összegét,
amely így 20,4 millió forint lett. Sziky Károlyné programkoordinátor elmondta, idén az
egyik legnépszerûbb napközis tábor a focitábor. A háromhetes lehetõség alatt 172 kis-
fiú rúghatja majd a labdát a focipályán, edzõk útmutatása mellett. Noha ezekre már
lezárult a jelentkezés, a Nyíregyházi Állatpark Zoo sulija még várja a fiatalokat. Oda
május 2-tól, 8.00–16.00 óra között a 42/479-702 telefonszámon vagy személyesen a
park igazgatóságán lehet jelentkezni. Az iskoláskorú gyermekeket korlátozott szám-
ban, a jelentkezés sorrendjében tudják fogadni! Bõvebb információ: www.sostozoo.hu.

10 SIKERTÖRTÉNET

NYUGDÍJASSIKER

7
PLAZMACENTRUM.
Plazmaadással segít-
hetnek embertársai-
kon a 18 és 60 év
közöttiek, a Plazma-
centrumban.

BÖLCSÕDE.
Éves szinten 20 millió
forintot hagy a nyír-
egyházi családok
zsebében az önkor-
mányzat.

VILÁGSZENZÁCIÓ.
A fizikusok már száz
éve próbálkoztak a
gravitációs hullámok
észlelésével, ám ez
csak mostanra sikerült.

Ötödször is közönségsiker volt a Mosoly napja múlt hét pénteken, amikor a belváros
jelentõs része megtelt jókedvûen köszöngetõ fiatalokkal és idõsekkel a számos progra-
mon. Még a szökõkutak beindítását is erre a napra idõzítették... Részletek a 8-9. oldalon.

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

22 napirendet tárgyalt a nyíregyházi közgyûlés (lapzár-
tánk után) csütörtökön. Az egyik, dr. Kovács Ferenc polgár-
mester elõterjesztésében a testület elé kerülõ anyag szerint
jégcsarnok és belvárosi uszoda is épülhet városunkban.

A testület döntött többek között a Bencs Villa felújításáról, a
város zöldfelületeinek fejlesztésérõl, valamint a Tiszavasvári
úti laktanyák kihasználatlan területeinek rehabilitációjáról.
Minden bizonnyal a legnagyobb érdeklõdést az az elõterjesz-
tés váltja majd ki, amely kapcsán arról döntöttek a képviselõk,
hogy a TAO-s kedvezményekhez kapcsolódóan a város pá-
lyázatot nyújt be egy belvárosi uszoda építésére 2,1 milliárd
forint értékben, illetve 350–400 millió forintból a nyíregyhá-
ziak régi álma teljesülhet, jégcsarnok épülhet a városban.

JÉGCSARNOK ÉS USZODA ÉPÜL NYÍREGYHÁZÁN?
VÁROSI SPORTUSZODA

A fejlesztési elképzeléseiben már többször szerepelt
egy olyan uszoda építése, amely lehetõséget biztosít
országos, esetleg nemzetközi úszó-, vízilabda-esemé-
nyek megrendezésére. Az elõterjesztés szerint a ter-
vezetben megvalósítandó Városi Sportuszoda a legma-
gasabb szinten elégíti majd ki a versenysportolók, il-
letve a városlakók igényeit is. Az épületben az 50
méteres uszoda mellett egy kb. 400 fõ befogadására al-
kalmas lelátó, valamint egy, a bemelegítést szolgáló 25
méteres medence kerülne kialakításra a hozzátartozó
szociális egységekkel együtt. A helyszín a Continental
Aréna környezetében lehet.

JÉGCSARNOK

Az elõterjesztés itt úgy fogalmaz: a Szabolcsi Jégsport
Egyesülettel összefogva alakították ki a terveket, és közös
elhatározással arra a döntésre jutottak, hogy meg kell való-
sítani egy olyan jégcsarnok építését, ahol szabályos jégko-
rongpálya kialakítása az elsõdleges cél. Idézzük: „Szeret-
nénk, ha a XXI. század sportjának képviselõi hazai környe-
zetben is tudnának a sportághoz méltó helyszínen készülni
további megmérettetéseikre”. A várható helyszín a Media
Markt és a Penny Market melletti terület. S a tervek szerint,
ha a pályázatokat majd elfogadják, akkor akár újabb torna-
terem-felújításokkal is számolhatunk. A közgyûlés dönté-
seirõl jövõ heti számunkban részletesen beszámolunk.

MAJÁLIS

Részletek a 15. oldalon.
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ZARÁNDOKOK NYÍREGYHÁZÁN

EGYIRÁNYÚ FORGALOM

KIBÚJT AZ ERSZÉNYBÕL
Kibújt anyja erszényébõl és néha

már ugrándozik is a Nyíregyházi Ál-
latpark legkisebb kenguruja. A most 8
hónapos vörös kisállat anyjával kettes-
ben, külön kifutóban tölti a minden-
napokat, de nemsokára a csapat tag-
jává válhat.

TEHETSÉGEK TÁRLATA
Kiállítás nyílt a Mûvészeti Szakkö-

zépiskola legígéretesebb növendékei-
nek munkáiból a Váci Mihály Kulturá-
lis Központban, ahol többek között
festmények, grafikák, színházi plaká-
tok és kisplasztikák láthatóak. A tárlat
május 2-áig tekinthetõ meg.

VIETÓRISZ UNOKÁJA
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth

Lajos Gimnázium vendége volt
Szesztay Ádám, kassai fõkonzul és
annak szülei. A látogatás során kide-
rült, a 90. évében járó édesapa a le-
gendás tanár-igazgató, Vietórisz József
unokája.

HANGSZERES NAP
A Nyíregyházi Szociális Gondozá-

si Központ Nyírszõlõsi Idõsek Klub-
jában hangszeres napot szerveztek. A
klubtagok fúvós, pengetõs és ütõs
hangszereket szólaltattak meg, és ze-
nei kísérettel adtak elõ magyar nép-
dalokat.

OVIS FAÜLTETÉS
Fákat, virágokat és konyhakerti nö-

vényeket ültettek a gyerekek az Esz-
terlánc Északi Óvodában. Nekik a Föld
Napja alkalmából egész hetes program-
sorozatot szerveztek. Az egészen kicsik
az erdõben sétáltak, a nagyobbak a ke-
rékpárutat is kipróbálhatták.

SPEEDMARATHON
24 órán át folyamatosan mérték a

gépkocsik sebességét a közutakon. Az
összeurópai akcióval az Európai Köz-
lekedésrendészeti Szervek Hálózata
azt szerette volna elérni, hogy keve-
sebb legyen a gyorshajtás. Megyénk-
ben egy idõben 24 helyszínen mértek.

SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY
A megye 23 településének közel há-

romszáz diákja vett részt a Kodály
Zoltán Általános Iskola szövegértési
versenyén. A megmérettetés célja az
volt, hogy erõsítse az anyanyelvi, az
önálló tanulás, valamint az esztétikai
tudatosság területeit.

DOBOGÓS A RE-FLEX
A RE-flex Moderntánc Stúdió tánco-

sai hétvégén Budapesten, a Táncpeda-
gógusok Országos Szövetsége által
rendezett táncfesztiválon vettek részt,
ahová négy koreográfiával érkeztek, a
siker pedig nem maradt el: dobogós
helyezést értek el.

Április 5-én indult el Budapestrõl a pün-
kösdi negyvennapos zarándokcsapat, és
múlt héten szerdán városunkat is érintet-
ték. 336 kilométerrel a hátuk mögött ér-
keztek meg Nyíregyháza-Sóstóhegy Sós-
tói Szent József római katolikus templo-
mába, ahonnan egy rövid pihenõ után újra
útra keltek.

– Az elsõk között csatlakoztam a Mária
út csapatához, és noha voltak nehezebb
idõszakok, meg kellett küzdeni a fájós lá-
bakkal, megfáradt ízületekkel, vízhólya-
gokkal, számomra örök élmény marad ez
a zarándoklat – mesélte a sóstóhegyi temp-
lom bejáratánál egy nyugdíjas résztvevõ.

A Kárpát-medence Mária kegyhelyeit
felölelõ fõágak negyvennapos szakaszát
idén kilencedik alkalommal, április 5-én
indították el a szervezõk, mely a fõváros-
tól egészen Csíksomlyóig tart. A pünkösdi
útvonal fõbb állomásai: Budapest–

Máriabesnyõ–Gyöngyös–Eger–Miskolc–
Tokaj–Nyíregyháza-Sóstóhegy–Mária-
pócs–Nagykároly–Zilah–Bonchida–Ma-
rosvásárhely–Sóvárad–Parajd–Gyergyó-
alfalu–Csíksomlyó.

LELKI FELTÖLTÕDÉS

– Körülbelül huszonhét fõvel indultunk
el Budapestrõl, de sokan csatlakoztak út
közben, különbözõ távolságokra, hiszen a
megtett táv és a tempó fárasztó tud lenni
idõnként. Ettõl függetlenül akad olyan
résztvevõ, aki csípõprotézissel halad az
elsõ sorokban, nálunk nincs korhatár. Ez-
után is várunk még csatlakozókat, pünkösd
elõtti napon érjük el Csíksomlyót. Ez a
negyven nap hatalmas élmény mindenki
számára, igazi lelki feltöltõdés – mondta
Viski György csoportvezetõ, aki hatodik
alkalommal vezeti a zarándoklatot.

(Szerzõ: Farkas Fanni)
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Múlt héttõl egyirányú lett a forgalom
a Szódaház utcán a Csónak utca irányá-
ból a Fürdõ utca felé. A közlekedési ren-
det a lakosság kérésére módosította a
NYÍRVV Nonprofit Kft., ugyanis a tó
mellett kialakított új játszótér, és az ut-
cában található szórakozóhely miatt
parkoló autók balesetveszélyessé tették
a kétirányú közlekedést.

NÉGYEZER EMBEREN SEGÍTHETNEK
Plazmaadással segíthetnek embertársai-

kon a 18 és 60 év közöttiek, az egyik nyír-
egyházi bevásárlóközpontban megnyílt
Plazmacentrumban, ahol Jászai Menyhért
alpolgármester köszöntötte a jelenlévõket.

A világon mindössze 41 országban gyûj-
tik a gyógyszerkészítmények elkészítésé-
hez elengedhetetlen sárgás színû folyadé-
kot, a többi nemzet importálja azt. Az új
nyíregyházi egészségügyi centrum célja a
donorok teljes körû, magas szintû kiszol-
gálása és a minõségi plazma továbbítása.
Dr. Orosz Viktor, a Vascular Plazma Kft.
ügyvezetõje azt mondta, a plazmából
olyan gyógyszereket készítenek , amelyek
nagyon sok embernek az életet jelentik.

Magyarországon közel 4 ezer krónikus
beteget plazmakészítményekkel kezelnek.
A veleszületett immunhiányban szenve-
dõknek például egy havi gyógyszeradag-
jukhoz akár 10 plazmaadóra is szükség
lehet. A vérzékeny betegek is részben
emberi vérplazmából elõállított készítmé-
nyeket kapnak, de egyéb más súlyos be-
tegséget is gyógyítanak vele. A vérplazmá-
ból oltóanyagok is készülnek, így segíthet
az égési sérülteknek, a csontvelõ- és szerv-

átültetetteknek is. Plazmát kizárólag 18 és
60 közötti, egészséges emberek adhatnak,
– évente 33 alkalommal – akik a fájdalom-
mentes mûvelet elõtt orvosi vizsgálaton
mennek keresztül.

ADOMÁNY A SPORTCENTRUMNAK
A vállalkozás azzal kezdte meg nyír-

egyházi mûködését, hogy egy hibrid
gépjármûvet adományozott a Nyíregy-
házi Sportcentrumnak, amit Kósa Ár-
pád ügyvezetõ vett át a megnyitón.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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Kényelmes, tágas kórtermek, korszerû, új mûszerek,
modern beteghívó rendszer, tiszta, tágas fogadóhelyisé-
gek, valamint figyelmes és kedves munkatársak. A Jósa
András Oktatókórház Gyermekosztálya országos viszony-
latban is a legmodernebb gyermekellátó komplexumok
egyike.

– S talán nem szerénység azt állítani, hogy szakmai
szempontból is az élmezõnybe tartozik – mutatja be a
Tömbkórház projekt keretében épült szárnyakat dr. Dicsõ
Ferenc osztályvezetõ fõorvos. Az új intézmény falai kö-
zött a megye teljes gyermekpopulációja számára az összes
orvosi tevékenység biztosított, a daganatos betegségek
gyógykezelésétõl kezdve a legmodernebb technikai esz-
közökkel végzett szívmûtétekig.

MINDEN EGYBEN, ÚJDONSÁGGAL

Az épület, amelyben egy esztendeje fogadják a betege-
ket, összesen 12 egységet foglal magába. A földszinten

ÉLMEZÕNYBEN A MODERN GYERMEKELLÁTÓ KOMPLEXUMUNK
lalkoznak. Az épület második emeletén helyezkedik el az
újszülött intenzív és a koraszülöttek ellátására szolgáló kór-
termek részlege, ami szoros összeköttetésben van az újszü-
lött osztállyal és a szülõszobai ellátóval is. A harmadik
emeleten kapott helyet a gyermek intenzív közelében a
sebészeti mûtõ, ami a korábban megszokottakhoz képest
újdonság. Ugyancsak itt található a gyermeksebészet és egy
speciális részleg, ahol ideggyógyászati és pszichiátriai be-
tegeket látnak el. Egyedül a gyermek fertõzõrészleg üze-
mel más helyen, oda a narancssárga sávos épület harmadik
emeletéig kell menni.

GYÓGYÍTÓK ÖSSZEFOGÁSA

A gyermekosztályon dolgozók száma 220–230 fõ kö-
zött mozog. A gyógyítómunkát naponta 25–30 orvos vég-
zi. A nõvérek 99 százaléka szakképzett, de nagy részük
egyéb szakképesítéssel, speciális képzettséggel is rendel-
kezik. Az osztályon folyó munkát az orvosok mellett rezi-
densek és szakorvosjelöltek segítik.

– Az orvosi kar korfája kettészakadt. Van egy idõsödõ
és egy fiatal feltörekvõ, sok nyelvet beszélõ generáció. A
korszerûsítéssel új mûszereket állítottunk a betegellátás
szolgálatába, amelyek kezelését mindenkinek meg kell ta-
nulnia. A fiatalok segítik ebben az idõsebbeket a lendüle-
tükkel, õk pedig megpróbálják az elmúlt 30–40 év tapasz-
talatait, rutinját átadni – mondja dr. Dicsõ Ferenc, az osz-
tály vezetõ fõorvosa.

SZÜLÕBARÁT KÓRHÁZ

Az osztályon egy-két ágyas, külön fürdõszobával, wc-
vel felszerelt kórtermek gondoskodnak a gyermekek ké-
nyelmes elhelyezésérõl, ahol természetesen az édesanyák
számára is van fekvõhely. A terek tágasak, minden tiszta
és rendezett.

Az osztály sürgõsségi részlegén a nap 24 órájában fogad-
ják a kis betegeket. – Az esetek zöme itt koncentrálódik,
ugyanis itt fordul meg a legtöbb beteg, naponta körülbelül
100, ez gyakorlatilag belépõ a gyermekosztályra – mondja
dr. Nagy Rita fõorvos. A fekvõbeteg-ellátást egy 4 kórtermes,

6 ágyas sürgõsségi fogadórészleg biztosítja, a járóbeteg-ellá-
tást pedig a sürgõsségi szakrendelések. A munkát az úgyne-
vezett triage rendszer támogatja, amelynek segítségével rö-
vid idõn belül kiderül, hogy milyen sürgõsségi sorolást kap-
jon a beérkezõ beteg, ez alapján döntik el – az érkezési sor-
rendtõl függetlenül –, hogy kit látnak el hamarabb.

MODERNITÁS ÉS MESEFIGURÁK

A gyermekosztályon az általános szakrendelésen túl a
gyógyászat szinte valamennyi területén a diabetológiától,
az endokrinológián át, az infektológiáig külön szakrende-
lés gondoskodik a magas színvonalú ellátásról. Az egyes
szakrendeléseket ismert mesefigurák jelzik, kellemeseb-
bé téve a várakozási idõt a gyermekek számára.

A 8 férõhelyes intenzív osztályon a baleseti sérültektõl

mûködik a gyermek sürgõsségi részleg, valamint a szak-
ambulanciák, gyermek szívgyógyászat, gyermek tüdõ-
gyógyászat, gyermek ideggyógyászat... Az elsõ emeleten
az általános betegségben szenvedõ gyermekeket látják el,
akikkel életkor szerinti megosztásban (nullától kétéves ko-
rig, valamint két- és tizennyolc éves kor között) külön fog-

KÓRHÁZ

Semmiféle kóros sugárzás nem veszélyezteti a Jósa
András Oktatókórház pácienseinek és dolgozóinak az
egészségét – ezt derítette ki az a vizsgálat, amit az Or-
szágos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igaz-
gatóság végzett az intézményben.

A soron kívüli mérésre azért volt szükség, mert a Jobbik
politikusai tavaly nem tisztázott forrásokra hivatkozva
olyan információkat hoztak nyilvánosságra, mely szerint
az onkológiai bunker elbontásával – ennek a helyére épül-
tek fel a már birtokba is vett vadonatúj kórházi szárnyak –
radioaktív anyagok szabadulhattak fel az intézmény terü-
letén. A párt képviselõi azt állították, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kormányhivatal és a veszélyes anyagokat, mûszere-
ket szállító cég adatai nem fedik egymást.

NINCS EGÉSZSÉGRE VESZÉLYES SUGÁRZÁS A KÓRHÁZBAN!

Dr. Hajnal Judit, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
térségi igazgatója és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató

Az új onkológiai tömb épülete

KORÁBBAN IS FOLYAMATOSAN MÉRTEK

– A szakemberek 6 ezer négyzetméteren végeztek mé-
réseket a Jósa András kórházban – ezt már dr. Hajnal Ju-
dit, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazga-
tója mondta el.

– Három munkacsoport végezte a méréseket. Gyakor-
latilag az onkológiai, a gyermekgyógyászati, a belgyógyá-
szati, a Sürgõsségi Betegellátó Centrum földszintjét, alag-
sorát mérték be és a teljesen szokásos alapértékeken túl,
háttérsugárzáson túl, amiben mindennap, mindenki ben-
ne él, emelkedett értéket sehol sem észleltek. Ez nem volt
meglepõ számunkra, mert a teljes bontást folyamatosan
figyelemmel kísértük, valamint  a gépek leszerelését is és
soha nem mértünk emelkedett sugárértéket – hangsúlyoz-
ta dr. Hajnal Judit.

A sajtótájékoztatón kiderült, a hivatalos adatok közöt-
ti ellentmondás abból adódhatott, hogy a régi sugárbun-

ker készülékeit és a bunker falának 10 centiméteres mély-
ségben levájt falazatát is elszállították speciális lerakó-
helyre, ártalmatlanítás céljából. A bontást és szállítást
végzõ cég ezért nyilatkozta azt, hogy õk veszélyes anya-
gokat vittek el – de mint kiderült, nem volt sugárzó anyag
az épületben.

„HISZTÉRIAKELTÉS LEHETETT A CÉL”

A kórház azt mondta, jelentõsen túlbiztosították a bun-
ker bontását, hogy véletlenül se károsítsák a páciensek és
a dolgozók egészségét, hiszen az építkezések alatt is fo-
lyamatosan üzemelt a kórház. Dr. Adorján Gusztáv hoz-
zátette, olcsó politikai trükköt alkalmazott a Jobbik, és
céljuk csak a károkozás, hisztériakeltés és a nagyfokú bi-
zonytalanságkeltés lehetett, ezért a kórház vezetése most
azt fontolgatja, jó hírnév megsértése miatt jogi lépéseket
tesznek.                                            (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

SZAKVIZSGÁLAT: MINDEN RENDBEN

Dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója a múlt héten
csütörtökön tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy
a szakvizsgálatot saját forrásból, jelentõs összegért rendel-
ték meg, amibõl kiderült, a szakemberek a normál határér-
tékeket meg nem haladó háttérsugárzáson kívül semmilyen
más sugárzást nem találtak a tömbkórház területén.

Dr. Dicsõ Ferenc, az osztály vezetõ fõorvosa
kollégái körében

kezdve, a fulladásos problémával érkezõkön át, számos
súlyos problémát kezelnek. A kék színnel jelzett új épület-
ben azonban sokkal komfortosabb körülmények között zaj-
lik a gyógyítómunka. A modern technológia pedig, ami szin-
tén a megújult környezet hozadéka, folyamatos monitori-
zálást tesz lehetõvé. Segítségével már a nõvérpultban is lát-
ható, hogy a beteggel a szobában mi történik.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

További, a kórház mindennapjaival foglalkozó ri-
portok a Nyíregyházi Televízióban, kéthetente hétfõn
18.25-kor jelentkezõ és több ismétlésben látható Vi-
zit címû magazinmûsorban.
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Éves szinten 20 millió forintot hagy a nyíregyházi csa-
ládok zsebében az önkormányzat azzal, hogy nincs gon-
dozási díj a helyi bölcsõdékben. Ez derült ki azon az ün-
nepségen, melyet a nyíregyházi önkormányzat és a Gyer-
mekjóléti Alapellátási Intézmény szervezett a Bölcsõdék
Napja alkalmából. A jeles napon 220 dolgozót köszön-
töttek a megyeszékhelyen, 10-en pedig kitüntetésben is
részesültek.

A szabolcsi megyeszékhelyen kilenc bölcsõde mûkö-
dik, 223 munkatárssal, és összesen 717 férõhelyet biztosí-
tanak a kisgyerekek számára. A szakemberek azt mond-
ják, a rendszer jól mûködik; az a szülõ, aki vissza szeret-

20 MILLIÓ FORINT MARAD A CSALÁDOK ZSEBÉBEN

ne térni a munka világába, talál a gyermekének megfelelõ
intézményt. Ehhez annyit kell tenni, hogy két hónappal
az ellátás igénybevétele elõtt jelezni kell, hogy szeretnék
beíratni csemetéjüket.

– Általában minden kérést ki tudunk elégíteni, persze,
elõfordulhat olyan eset, amikor egy picit csúszik az idõ-
pont, és nem tudjuk rögtön fogadni a gyermeket. Szeren-
csére azonban általános tendencia, hogy a szülõk hama-
rabb szokták a bölcsõdei beíratást intézni – mondta el dr.
Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény igazgatója.

6 BÖLCSIT FELÚJÍTOTTAK

Az önkormányzat nevében Jászai Menyhért köszönte
meg a bölcsõdei dolgozók áldozatos munkáját. Az alpol-
gármester azt mondta, annak érdekében, hogy a szakdol-
gozók jobb körülmények között fogadhassák a gyereke-
ket, folyamatosan javítják az ellátás színvonalát. Az utób-
bi idõben például 6 bölcsõdét újítottak fel a városban.

Az elismerésben részesült pedagógusok: Verdes
Lászlóné, Blazsán Zsoltné, Erdei Istvánné, Fegyver
Andrásné, Hegedûs Józsefné, Kalánné Szilágyi Henri-
etta, Paál-Juhász Éva, Pristyákné Magyar Andrea,
Szakosné Kusnyerik Éva, Tóth Gabriella.

– Nagyon fontos, hogy a szülõk munkába állásánál le-
gyen egy olyan megbízható intézmény, amely fogadja a
gyermekeket, gondoskodik róla, szeretetteljes környeze-
tet biztosít és lehetõleg minél olcsóbban jön ki a családok
számára. Ezért nem kérünk gondozási díjat – tette hozzá
Jászai Menyhért alpolgármester.

A Bölcsõdék Napját 2010 óta ünneplik meg országszer-
te. Ezen a napon arra emlékeznek, hogy 1851-ben április
21-én nyílt meg az elsõ bölcsõde Magyarországon.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

(Fotó: Trifonov Éva)

ÉRETTSÉGIK ELÕTT
Május 2-án kezdõdnek az idei érettségi vizsgák, ami

Nyíregyházán 3104 diákot érint. Idén újdonság, hogy a
kormányhivatalnak 1-1 fõ számára japán, illetve kínai
nyelvbõl is biztosítania kell az emelt szintû vizsgázási le-
hetõségét.

Május 2-a és 24-e között zajlanak idén az írásbeli érett-
ségi vizsgák. A szóbeli emelt szintû megmérettetések júni-
us 2-ától 9-éig tartanak, június 13-a és 24-e között pedig a
középszintû szóbeli vizsgákon kell teljesíteniük a diákok-
nak. A megyében 1742-en tesznek emelt szintû érettségi
vizsgát, a tantárgyak közül népszerû a történelem, a bioló-
gia és az angol nyelv is. Az érettségi tételek kiválasztása
szokás szerint most is zárt rendszerben történik.

– Az érettségi feladatlapokat a héten elszállítják a járási
hivatalokba – mondta dr. Ilosvai István, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Okta-
tás- és Törvényességi Felügyeleti Fõosztály Oktatási és Ha-

(Fotó: internet)

tósági Osztályának vezetõje. – A járási hivatalok és az in-
tézmények képviselõi megszámolják, hogy valóban annyi
dolgozat érkezett-e meg a járási hivatalba, mint amennyi
diák vizsgát tesz, de a zárt tasakban lévõ dolgozatokat ak-
kor, ott nem veszik át, hanem majd csak a vizsga reggelén.
A lezárt csomagokat pedig az iskolákban bontják majd fel,
amelyrõl bontási jegyzõkönyvet is készítenek. A dolgoza-
tok ezután kerülnek a tantermekbe a vizsgázókhoz.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Jászai Menyhért alpolgármester kitüntetéseket adott át

A kicsik ünnepi mûsorral kedveskedtek

Az Alföld legkedveltebb kisvárosi hangulatú üdülõhe-
lyén, Európa legnagyobb fürdõkomplexumának vízi él-
ményei várnak rád, melyek kiegészítéseként egyéb szó-
rakozásban is részed lehet a városi programokon.

VIZES ÉLMÉNYEK KAVALKÁDJA

Hajdúszoboszlón a gyógyfürdõben és az Aqua-Palace
élményfürdõben egész évben, április 30-ától pedig már a
strandon is élvezheted a fürdõzés örömeit. Emellett több
helyi szállodában is fürdõzhetsz a hotel saját wellness rész-
legén található medencékben, ahol biztosított a hajdúszo-
boszlói gyógyvíz. A fürdõzésen túl még gyógykezeléseket
is igényelhetsz, a változatos wellness kezelések mellett,
melyek hatására megújul tested-lelked. A fürdõkomple-

STRAND ÉS GASZTROÉLMÉNYEK EGY HELYEN, HAJDÚSZOBOSZLÓN!

ronómiai esemény is szerepel. Aktuálisan a Grillétel- és
Sörfesztivált ajánljuk a grillezett ételek és sörök kedvelõi
számára május 13–15. között. A hideg sörök és szaftos
grillek mellé kísérõnek változatos programok, koncertek
várják a látogatókat.

xumban kényeztetõ vízi masszázsok, csúszdázási lehetõ-
ségek, szaunázás, animációs programok és egyéb sporto-
lási lehetõségek is várnak rád és segítenek, hogy itt töltött
pihenésed teljes kikapcsolódás legyen.

T ipp:

Április 30–május 29. között 12–16 óráig kedvezmé-
nyesen csúszdázhatsz az Aquaparkban, 2 órás belé-
põ áráért 4 órán keresztül!

KÓSTOLÓ A HELYI ÍZEKBÕL

Hajdúszoboszlói pihenésed alatt érdemes belekóstol-
nod a helyi éttermek gazdag ízkínálatába. A tájjellegû éte-
lek mellett a nemzetközi modern konyha specialitásai is
megkóstolhatóak szinte mindegyik vendéglátóhelyen. A
gasztronómia kiemelt szerepet tölt be a rendezvénykíná-
latban is, hiszen Hajdúszoboszlón több tematikus gaszt-

T ipp:

Ha nem szeretnél lemaradni a hajdúszoboszlói fesz-
tiválokról, rendezvényekrõl, iratkozz fel hírlevelünkre
a www.hajduszoboszlo.hu weboldalon, így az infor-
mációk elsõ kézbõl érkeznek e-mail fiókodba. (x)

WWW.HAJDUSZOBOSZLO.HU
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20 ÉVES A KÖZGAZDÁSZKÉPZÉS
Húsz éve kezdõdött el a közgazdászképzés a Nyíregy-

házi Egyetemen. A két évtized alatt közel 10 ezer hallga-
tó kapott diplomát ezen a szakon. A felsõoktatási intéz-
ményben a jubileum alkalmából tanár-diák találkozót tar-
tottak.

Szakmai beszélgetésekkel egybekötött visszaemlékezé-
seket hallgathattak meg a résztvevõk, valamint a szerve-
zõk egy fotókiállítást is készítettek az elmúlt 20 év legem-
lékezetesebb pillanataiból.

Onder Csaba rektor szerint a közgazdászképzés rend-
kívül fontos az egyetem számára. Hangsúlyozta, hogy a
gazdálkodástudomány kar oktatói is hozzájárultak ahhoz,
hogy a korábbi fõiskolából egyetem váljon és vonzó in-
tézmény legyen.

– Én 19. századi irodalommal foglalkozom, könyvek-
kel. Elõször meglepõdtem, amikor arról olvastam, hogy
mi volt a 19. század egyik abszolút bestsellere, mind a
mai napig toplistás könyve. Ez Széchenyi István Hitel címû,
mindmáig nagyon fontos, a közgazdaságtudomány szem-
pontjából is számon tartott alapmûve.

JÓ ALAPOKAT ADOTT

A tízezer hallgató egyikeként Pásztor Szabolcs is itt
végzett. Az egyetemi docens jelenleg a Magyar Nemzeti
Bank munkatársa és a Hitelintézeti Szemle felelõs szer-
kesztõje. Az ünnepségen azt mondta, nagyon jó alapo-
kat kapott Nyíregyházán a további tanulmányaihoz.

Gazdálkodás és menedzsment szakon jelenleg 400
hallgató folytat tanulmányokat a Nyíregyházi Egyetemen.
A képzés szempontjából újabb kedvezõ változás, hogy

2016 szeptemberétõl ezen a szakirányon is elindul a
duális képzés.

GYAKORLATIAS KÉPZÉS

Ez azt jelenti, hogy a hallgatói jogviszony mellett mun-
kaviszonya is lesz a leendõ közgazdászoknak. 14 nagy
cég közremûködésével az elméleti mellett gyakorlatori-

Mádi Zoltán, a megyei tagozat elnöke is beszédet mondott

entált képzésben vesznek majd részt. Ez pedig azt jelenti,
hogy a diplomával a zsebükben könnyebben el tudnak
majd helyezkedni.

A 20 éves közgazdászképzés jubileuma alkalmából az
egyetem meghívta a korábbi szakfelelõsöket, kari fõigaz-
gatókat, akik elõadásokat is tartottak. A rendezvényen
emellett részt vett és beszédet mondott Mádi Zoltán is, aki
a Magyar Közgazdaságtudományi Társaság elnökségi tag-
ja és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozat elnöke.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

MEGÚJULT A BANKFIÓK
Felújította Nyírcsaholyban mûködõ fiókját a nyíregy-

házi székhelyû Szabolcs Takarékszövetkezet. Hétfõtõl
így már nemcsak alapvetõ pénzügyeiket, hanem bizto-
sítási, befektetési ügyleteiket is helyben tudják intézni
az ügyfelek. A pénzügyi színvonalat emeli az ATM be-
üzemelése is. A mátészalkai régió felújított fiókjával
együtt a pénzintézet 34 fiókot üzemeltet megyeszerte.

A beruházás összege közel 20 millió forint volt. A
fiókban hárman dolgoznak, egy kirendeltségvezetõ,
egy ügyféltanácsadó, valamint egy pénztáros. Bede
József, a Takarékszövetkezet elnök-igazgatója arról

számolt be, hogy az épület teljes külsõ és belsõ meg-
újításon esett át, az infrastruktúrát is kicserélték, más
színvonalú bankbiztonságot tapasztalnak majd mind
az új és mind a leendõ ügyfelek. A szolgáltatások bõ-
vülésével a nyírcsaholyiak helyben ugyanazokat a
pénzügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe, mint a vá-
rosokban vagy a megyeszékhelyen.
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JEGYZET – ANYÁK NAPJA MARGÓJÁRA

LEVÉL ÉDESANYÁMHOZ...
A fülemben csengnek szavaid, amikor

elõször mesélted el nekem: kedd volt,
hajnali három óra és nagyon hideg.
Ekkor jöttem a világra. Amikor ezeket
a sorokat papírra vetem, úgy érzem,
hasonló napokat élünk: itt vagyok a kö-
zeledben, a születésemrõl beszélge-
tünk, kedd van és szintén cudar idõ,
igaz, már 2016-ot írunk és sok min-
den megváltozott...

A bizonyos hideg õszi nap óta leg-
alább ezerszer bekapcsoltad miattam
a mosógépet, és ugyanennyiszer szét-
nyitottad a vasalódeszkát. Fogtad a
kezemet, ha beteg voltam, aggódtál,
amikor külföldre utaztam, több tucatszor
izgultál a vizsgáim alatt, te voltál az, aki
rádöbbentett arra, szerelmes vagyok és ott
voltál, amikor úgy éreztem, összetörték a szívemet.
Nem beszéltél, de az ágyam szélén ültél. Ha szomorú
voltam, jelenléteddel biztatást, hitet és erõt adtál, hogy
átvezessen a csüggedésen. Nem tudom, hogy jó lá-
nyod vagyok-e, de azt tudom, hogy te a legjobb anya
vagy. Képzeld, tegnap felhívott a barátnõm és csak
annyit mondott a telefonba: „Láttuk az ultrahangon és
hallottuk a szívverését”. Pár év múlva remélem, én is
hasonlókat fogok neked mondani a vonal túloldaláról.
Hidd el, nyugodt szívvel teszem majd ezt, mert tudom,
a legjobb mintát kaptam tõled, ÉDESANYÁMTÓL!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KÉTKERÉKEN ÉRKEZETT A SEGÍTSÉG

Tizedik alkalommal szerveztek motoros véradást a
Sóstói Múzeumfaluban. Amellett, hogy számos szórakoz-
tató program fogadta a résztvevõket, a rendezvény fõ
célja az önzetlen segítségnyújtás volt.

– Tíz évvel ezelõtt úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy
motoros találkozót, olyat, aminek valami haszna is van, így
született meg az elsõ Motoros Véradó Nap – emlékezett vissza
a kezdetekre Szász Károly, az Óriáskerék Motoros Egyesület
elnöke. Akkor még csak 100 motoros nyitott a kezdeménye-
zésre, tavaly már 2500-an jöttek segíteni, így egy nap alatt
közel 700 ember juthatott általuk a szükséges vérhez.

A vészharangokat ugyan még nem kell megkongatni, de
a statisztikák azt mutatják, baj van a vérellátással, egyre
kevesebben vállalkoznak donori szerepre, pedig az egész-
ségügynek nagy szüksége van a véradókra. Dr. Kovács Fe-
renc polgármester is ellátogatott a Sóstói Múzeumfaluban
megrendezett eseményre. Hangsúlyozta, a város vezetése
minden olyan támogatást, kezdeményezést örömmel vesz
és támogat, amely a társadalmi felelõsségvállalásról szól és
egyben példaértékû is.                    (Szerzõ: Piszár Tünde)

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 30., szombat 19.00 Idõsutazás, Kamara bemutató
bérlet, Krúdy Kamara
Május 2., hétfõ 14.00 A palacsintás király, Mekk Elek bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 3., kedd 10.00 A palacsintás király, Frakk bérlet,
Nagyszínpad
14.00 A palacsintás király, Pókember bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 4., szerda 14.00 A palacsintás király, Hókuszpók
bérlet, Nagyszínpad
Május 5., csütörtök 14.00 A palacsintás király, Kuka bér-
let, Nagyszínpad
Május 6., péntek 19.00 Tudós nõk, Déryné bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Idõsutazás, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara

TANÁRI HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola várja az érdeklõdõket április 29-én 17.00
órától megyei tanári hangversenyére az iskola hangverseny-
termébe. A belépés díjtalan. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

AJÁNDÉK ANYÁK NAPJÁRA. A Csiriptanya Játéktár (Mó-
ricz Zsigmond könyvtár) programjai: április 30-án 9.30: Aján-
dékkészítés anyák napjára. Május 4-én 10.00: Zenebölcsi. 5-
én 14.30: Madarak készítése vegyes technikával. 7-én 9.30:
Anyák napi virágkavalkád. Virágkompozíció készítése.

GYERMEKKÖNYVHÓNAPI rendezvények a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Április 30-án 10.00 óra: Tízévesek let-
tünk! A Nyíregyházi Cimborák Klubjának ünnepi összejöve-
tele (Gyermekkönyvtár).

TÁNCHÁZ MATINÉ. Április 30-án 11.00 órától ingyenes
Táncház matinét tartanak a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban, ahol moldvai tánclépéseket tanulhatnak az érdeklõdõk
Antal Dóra táncpedagógustól. Közremûködik a Dalszövõ
Zenekar. Információ: 42/411-822.

TÜNDÉR TANONC. A Burattinó Bábszínház elõadása:
április 30-án 16.00 óra: Tündér tanonc. Helyszín: Korzó Be-
vásárlóközpont 2. emelet.

A TEHETSÉGEK 3 KIÁLLÍTÁS a Nyíregyházi Mûvészeti Kö-
zépiskola képzõ- és iparmûvészeti tagozatos diákjainak mun-
káit mutatja be a Váci Mihály Kulturális Központban, amely
május 2-áig látogatható, naponta 9.00–19.00 óra között.

A REUMA KLUB várja az érdeklõdõket május 2-án 14.00
órától a „Gyulladásos mozgásszervi megbetegedések idõs
korban” címû elõadásra. Elõadó: dr. Kriston Anikó, osztály-
vezetõ fõorvos. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Me-
gyei Egyesülete, Esély Centrum (Nyíregyháza, Tiszavasvári
út 41.).

A SZÜLETÉS HETE címû programsorozat keretében május
3-án 9.00 órától nyílt napot rendeznek a Jósa András Oktató-
kórház Szülészet-nõgyógyászati Osztályán. Ambulanciák
megtekintése, szülõszoba, újszülött részleg, gyermekágyas
részleg bemutatása, „Jó tudni sziget”, PIC (Perinatalis Inten-
zív Centrum) bemutatása, újszülött reanimálás és elsõsegély-
nyújtás. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA április 5. és május 3. között a ró-
mai katolikus társszékesegyház dísztermében. Május 3-án
14.00 óra: Az öregedés mûvészete. Elõadó: prof. dr. Semsei
Imre PhD-dékán, tanszékvezetõ, GTTK. igazgató.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában május 3-án 16.30 órakor a Könyvtári teadél-
után címû programsorozat keretében Beszélgetés a mai ma-
gyar filmekrõl címmel dr. Drabancz M. Róbert, a Nyíregyhá-
zi Egyetem Társadalom- és Kultúratudományi Intézetének
oktatója tart elõadást.

EGÉSZSÉG-ELÕADÁS. Május 4-én 15.00 órától a Szépko-
rúak Akadémiája keretében Csikós Péter „Az egészség az
alap(ellátásban)” címmel tart elõadást. A belépés díjtalan!

VÁROSAIM. Baráth Pál grafikus és festõmûvész Városaim
címû kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban május 4–25-
éig. Megnyitó: 16.30-tól.

RZESZÓWI FOTOGRÁFIA. „Rzeszów a hagyományok és
a korszerûség fõvárosa” címmel a Rzeszówi Fotográfiai Ga-
léria kiállítása nyílik a Pál Gyula Teremben május 6-án 16.30-
tól. A tárlat június 11-éig látogatható, keddtõl szombatig 9.00–
17.00 óráig.

KATYN-KIÁLLÍTÁS. Május 6-án 17.30-tól Katyn – Tömeg-
gyilkosság, politika, erkölcs címmel nyílik kiállítás a VMKK
emeleti galériájában, amely június 11-éig várja az érdeklõ-
dõket, naponta 9.00–19.00 óra között.

MEGEMLÉKEZÉS. A Felvidék 1947 Egyesület megemléke-
zést és koszorúzást tart a szlovákiai magyar lakosság kitele-
pítésének évfordulóján, május 7-én 9.30-kor a városháza fa-
lán lévõ emléktáblánál, majd 10.30-kor az Északi temetõ-
ben, a hátsó ravatalozó közelében.

PROGRAMOK

RENDVÉDELMI NAP
Látványos bemutatók, kiállított technikai eszközök

és színes programok nyújtanak betekintést a rendvé-
delmi és fegyveres szervek munkájába 2016. május
5-én 9.00–12.00 óráig a Kossuth téren. Program: õrzõ-
védõ kutyás bemutató, egyenruhák „divatbemutató-
ja”, konténertûz oltása, keresõkutyás bemutató, Tûz-
manók akcióban, intézkedés-taktikai („kommandós”)
bemutató, mûszaki mentés baleset helyszínén. Bõveb-
ben: www.nyiregyhaza.hu.

A polgármester stílusosan nyeregbe pattanva egyeztetett Szász Károly egyesületi elnökkel

Az ország minden pontjáról, sõt a határon túlról is
érkeztek a nyíregyházi találkozóra
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KEDVEZMÉNYEK IDÕSEKNEK
Ülésezett Nyíregyháza Idõsügyi Tanácsa. A tagok a

meghívott elõadók tájékoztatóiból értesültek az idõseket
érintõ fontosabb történésekrõl, majd javaslatot tettek
ügyeik elintézéséhez.

Az áprilisi ülésen szó volt többek között a vasútállomás
peronjainak akadálymentes megközelíthetõségérõl. A ta-
nács tagjai javasolták a MÁV képviselõjének, építsenek ki
olyan rendszert az állomáson, amely segíti az idõs embe-
rek közlekedését. Elhangzott, a nyugdíjasoknak sokszor
egyedül, csomagokkal nehéz a meredek lépcsõkön köz-
lekedni. Azt mondták, jó lenne, ha lift, rámpa, vagy a kor-
látra felszerelt emelõszerkezet segítené a mozgásukat.
Kérték, amennyiben lehet, a vonatok induljanak az elsõ
vágányról, így nem kell igénybe venni a lépcsõket. A MÁV
munkatársa arról tájékoztatta a megjelenteket, ez nem min-
den esetben megoldható, hiszen akkor torlódás alakulna
ki a pályaudvaron. Hozzátette, a közlekedési szervezet
dolgozói azonban elõzetes bejelentkezést követõen bár-
melyik utasnak a segítségére állnak. E-mailben vagy tele-
fonon kell jelezni a vasútnak, ha valakinek segítségre van
szüksége utazás elõtt vagy után.

NYUGDÍJASHÉTFÕ

A napirendi pontok között szerepelt a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. által a nyugdíjasoknak kínált kedvezmények is.
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató elmondta, a tavalyi
évben is mûködött már a Nyugdíjashétfõ, amikor a nyír-
egyházi lakcímmel rendelkezõ idõsek kedvezménnyel
vehették igénybe a fürdõk szolgáltatásait. Mivel ez jónak
bizonyult, a támogatást ebben az évben is garantálják a
nyugdíjasoknak.

NE LEGYENEK GONDOZATLAN SÍROK

Az Idõsügyi Tanács tagjai javaslatot fogalmaztak meg
arra vonatkozóan is, hogy az önkormányzat tûzze zász-

lajára, „Ne legyenek gondozatlan sírok” Nyíregyházán.
Szeretnék, ha évente két alkalommal, közmunkások ten-
nék rendbe a temetõben az elhanyagolt sírokat, a neves
személyiségek síremlékei pedig védettek lénnének, azo-
kat nem lehetne eladni, felszámolni akkor sem, ha már
kihalt a család. Az ülésen jelen volt Róka Zsolt, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazga-
tója is, aki a sírkertekben megvalósuló fejlesztésekrõl tá-
jékoztatta a megjelenteket.

Az Idõsügyi Tanács további javaslatai:
Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára arról tá-

jékoztatta szerkesztõségünket, javaslatot fogalmaztak
meg az önkormányzat felé, hogy az 56-os forradalom
60. évfordulójára, a két 56-os mártír, Szilágyi László
és Tomasovszky András sírhelyén, – 1958-ban, kivég-
zésüket követõen névtelenül voltak elhantolva –, egy
emlékparkot alakítsanak ki. Továbbá az Idõsügyi Ta-
nács szavazott arról, hogy készüljön a tanács részére
egy olyan logó, ami utal az idõs emberekre, és a tájé-
koztatóikon, hirdetményeiken mindig megjelenik
majd.

NYUGDÍJASOK SIKERE
Aranyéremmel tért haza Debrecenbõl, a Civis

Nyugdíjas Olimpiáról a szabolcsi megyeszékhely 12
fõs csapata. A nyíregyházi szépkorúak a Tóth Árpád
Gimnáziumban tartott országos szellemi és sport meg-
mérettetésen kiválóan bizonyítottak.

A debreceni szervezõk idén elõször hívták meg a
nyíregyházi nyugdíjasokat a tizenkét csapat (köztük a
nagyváradi és nagyszalontai) részvételével zajló nem-
zetközi megmérettetésre. Ez számukra különleges volt,
hiszen a versenyzõknek Debrecen város ismeretérõl
kellett számot adniuk: történelmérõl, kultúrájáról és
fejlesztéseirõl.

KOMOLYAN VETTÉK A FELKÉSZÜLÉST

– A csapatok 10 fõbõl álltak. A mi csapatunk nagyon
komolyan vette a felkészülést, amiben Dóró Erika, tár-
sadalmi kapcsolatokért felelõs referens is segített. Ez a
nagy összefogás meg is hozta az eredményt. Nyíregy-
háza csapata 110 ponttal, elsõ helyezést ért el.

A gyõztes csapat: Gidófalvi Albertné, Kardos Lászlóné,
Pásztor Józsefné, Vaskóné dr. Süle Ilona, Vámosi

Józsefné, Virág Gyuláné, Erdélyi Tamás, Szluk István,
Szõllõsi Ferenc, Vincze Sándor, Vezse Árpádné,

Vezse Árpád.
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA

Több száz óvodás kiáltotta pénteken reggel, hogy Helló
Nyíregyháza! és ezzel kezdetét vette a megyeszékhely ta-
vasznyitó nagyrendezvénye, immáron ötödször. Az egész
város majálishangulatot öltött, több színpadon zajlottak az
események.

KÖSZÖNÉSBÕL NEM VOLT HIÁNY

Már a délelõtt folyamán megtelt a Kossuth tér, ahol a
köszöntõt követõen gólyalábasok óriásbábokkal szórakoz-
tatták a látogatókat, elõadásukkal mosolyt csalva a gyer-
mekek arcára. A római katolikus társszékesegyház elõtt
nemcsak köszönésbõl nem volt hiány, egymást túlkia-
bálva szurkoltak szülõk, óvónõk és gyermekek a ver-

sengõ ovisoknak. A
minden évben ha-

g y o m á n y o s a n
m e g r e n d e z e t t
sportvetélkedõn
valamennyi gyer-

mek jól szórakozott.
A Kossuth téren fel-
állított nagyszínpa-
don és elõtte egész
nap színes progra-

mok várták az
érdeklõdõket.
Az idei Helló
Nyíregyházán
nemcsak a vá-

ÖTÖDSZÖR IS KÖZÖNSÉGSIKER!
Helló Nyíregyháza! Múlt héten pénteken hivatalosan is így köszöntötte egymást a megyeszékhely apraja-nagyja. A város tavaszköszöntõ és
turisztikai szezonnyitó eseménye sokszínû kulturális programokkal idén is a vidámság, a jókedv és az önfeledt szórakozás jegyében telt. A
rendezvényt dr. Kovács Ferenc polgármester nyitotta meg.

ros fõtere népesült be, hanem valamennyi oda vezetõ utca
is. Új látnivalóként mutatkozott be a Dózsa György utcán
a Szakmák utczája, ahol a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum intézményeiben folyó képzési kínálatból kaphattak íze-
lítõt a látogatók. A fõtéren, a szökõkút mellett friss, tavaszi
virágokkal, zöldségekkel, madárkiállítással, arcfestéssel,
csillámtetoválással várták a hellózó nyíregyháziakat. A Vá-
rosalapítók szobránál az esélyegyenlõség jegyében a sé-
rült vagy fogyatékkal élõket segítõ egyesületek kaptak he-
lyet Mosoly utcza elnevezéssel. A sétálóutca pedig egy
napra Mûvészetek utczájává alakult, ahol a képzõmûvé-
szeté és a zenéé volt a fõszerep.

JÁTÉKUDVARTÓL MACHO KONCERTIG

A Móricz Zsigmond megyei könyvtár elõtti tér pedig mint
Könyvsziget népesült be. A Szabadság téren, a Váci Mi-
hály Kulturális Központ elõtt az úgynevezett Civil Sziget
vidám színpadi produkcióval szórakoztatta az eseményre
érkezõket. Volt civil kultúrpiac és vásári forgatag is. A Kos-
suth térrõl a Korzó felé vezetõ útszakaszon fordult meg
talán a legtöbb gyermek. A Kölyök utczának elnevezett
területen az eddig megszokottól nagyobb és érdekesebb
játékudvar fogadta a kicsiket, valamint az összegyûjtött
„köszönõ” tallérokat is itt lehetett beváltani. Az 5. Helló
Nyíregyháza! színes programját idén az Ocho Macho kon-
certje, tûzshow és utcabál koronázta meg.

A délutáni összesítés szerint (az esti tömeges köszöné-
sek nélkül) 37 147-szer hangzott el, hogy HELLÓ NYÍR-
EGYHÁZA!

A Kölyök utcza az eddig megszokottól hatalmasabb és
érdekesebb játékudvar és „köszönõ” tallér beváltóhely lett

A Mûvészetek utczájában a képzõmûvészeté és a zenéé volt a fõszerep

Ovis sportvetélkedõ is várta a kicsiket

A Szabadság téren bontakozott ki a Civil Sziget, ahol
vidám színpadi produkciók fogadták a nézõket, de volt

Civil kultúrpiac és vásári forgatag is

A köszönésért idén is tallér járt, amiket élményekre
lehetett beváltani

A szökõkutak is beindultak a mosoly napján

A Kossuth téren a NOE – Magyar Segítõkutya Egyesület
is bemutatkozott

A fõtér szökõkút felõli oldala Tavasz utczává alakult át

Hatalmas bulit csapott az Ocho Macho

A Kossuth téren a program látogatói megnézhették a
Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorának felvételét

A Szakmák utczája is megtelt élettel, itt az iskolák – új
elemként – gyakorlati bemutatókkal is jelentkeztek

A polgármester is bejárta az egész rendezvényt, az
egészségügyi szûréseknél is elidõzött Családok is kilátogattak...A gólyalábasokkal a kicsik a magasba repülhettek

Mesebeli figurák lepték el a fõteretFotók: Trifonov Éva, Szarka Lajos, Balázs Attila, Deák Csaba, Kohut Árpád
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VILÁGSZENZÁCIÓ, NYÍREGYHÁZI GYÖKEREKKEL
Februárban bejárta a világsajtót a hír, hogy az Egye-

sült Államokban asztrofizikus kutatók kollaborációja köz-
vetlenül észlelt világûrbõl érkezõ jeleket, úgynevezett gra-
vitációs hullámokat, mostanra pedig már javaslatot is tet-
tek arra, hogy akár Magyarországon is meg lehetne épí-
teni a következõ generációs „kozmikus fület”, vagyis azt
az óriási mûszert, amely betekintést enged a kozmosz
eddig feltáratlan mélységeibe. Na, de mi is a kapcsolat
az amerikai kutatók és hazánk között? A válasz egysze-
rû: Nyíregyháza.

A fizikusok már száz éve próbálkoztak a gravitációs hul-
lámok észlelésével, létezésük közvetlen bizonyításával, ám
ez csak mostanra sikerült. A kutatócsoport tõsgyökeres tag-
jai között ráadásul három magyar név is felmerült, akik közül
kettõ nyíregyházi: Márka Szabolcs, a kutatócsoport veze-
tõje, és felesége, Márka Zsuzsa, akik a világ tíz legjobb fel-
sõoktatási intézménye között számon tartott Columbia Egye-
tem professzorai. Velük beszélgettem...

„EZ A VÁROS AZ OTTHONUNK”

– Nyíregyháza számunkra nagyon fontos hely, az ott-
hont jelenti annak ellenére, hogy már évek óta az Egye-
sült Államokban élünk. A szabolcsi megyeszékhelyen van-
nak a családjaink, barátaink, egykori osztálytársaink, ta-
náraink, az emlékeink és azok a gyökerek, amik és akik
elindítottak minket a tudományos pályánkon. Édesanyá-
ink most is nagy szerepet vállalnak családunk életében.

Nagyon sokat köszönhetek tanáraimnak, Izsépi Bélának,
Agócs Lászlónak és Nagy Endrének. Nyíregyházával kap-
csolatban mindig az volt a benyomásom, hogy a városban
a tehetséggondozás és az érdeklõdõ gyerekek fölkarolása
nagyon jól mûködött – nekünk is csak azért kellett harcol-
ni, hogy a megengedett és ajánlott három szakkörnél többe
járhassunk általános iskolában. Talán kevesen tudják, hogy
a városban mûködött az ország egyik legjobb csillagász
szakköre. A Sóstói-erdõnél laktunk, és a nyolcas busszal
mindig át kellett szelnem Nyíregyházát. A hatos iskolába,
majd késõbb a Zrínyi Ilona Gimnáziumba jártam, így napi
kapcsolatban voltam a várossal. Jó lenne, ha a mai gyere-
kekben is benne lenne az a lelkesedés a tudományok iránt,
mint amit mi is éreztünk és érzünk. Számomra nagyon
fontosak a fiatalok, szeretném, ha sokan tudnák: a tudó-
sok élete szép és lehet hamar elkezdeni a kutatásokat –
avatott be emlékeibe Márka Szabolcs, akinek felesége,
Zsuzsa, szintén nyíregyházi születésû. Õ az ötös iskola,
majd a Krúdy gimnázium diákja volt. A tudományos pá-
lyára, ahogy mondja, az édesanyja, Hargitainé dr. Tóth
Ágnes vitte, aki a fõiskola kémia tanszékén tanított.

A CSERNOBILI ATOMERÕMÛ DARABJAI

– Már a gimnáziumi évek alatt is komolyan foglal-
koztunk a tudománnyal. Ezért is sokat köszönhetek
Nyíregyházának, hiszen az ottani tanárainktól meg-
kaptuk erre a lehetõséget. 1986-ban, a csernobili atom-
katasztrófa idején felmásztam a Zrínyi gimnázium te-
tejére, hogy kiszedjem a faleveleket a csatornából,
mert köztudott volt, hogy az esõ által a falevelek ki-
szûrték a csernobili szennyezést. Szerencsétlenségünk-
re meg is találtuk az atomkatasztrófa mikroszkopikus
darabjait. Zsuzsát is egy kémiakonferencián ismertem
meg, ahová minket, gimnazistákat beengedtek, így
elmondhatjuk, hogy a tudomány egy jó házassághoz
vezetett – hangsúlyozta Szabolcs.

Zsuzsa vegyésznek, Szabolcs pedig fizikusnak tanult a
Debreceni Egyetemen. Ötödéves hallgatók voltak, ami-
kor beadták jelentkezésüket amerikai egyetemek PhD
programjaira. Szerencsére mindkettejüket felvették
Nashville-be, ahol ledoktoráltak. Jelenleg New Yorkban
élnek négy gyermekükkel és a Columbia Egyetem kutatói.
Sikerek tucatjait tudhatják maguk mögött, de amire külö-
nösen büszkék, hogy az õ laborjukból már több fiatal
Magyarországra visszatért itteni professzor is kikerült.

EINSTEINNEK IGAZA VOLT

Szabolcs több mint másfél évtizede, Zsuzsa pedig már
egy évtizede foglalkozik a gravitációs hullámok kutatásá-
val, az egyetem gravitációkutató csoportjának alapítóiként.
Résztvevõik õk az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti
Tudományos Alapja által finanszírozott munkának, a vi-
lágszerte hetven kutatóhelyet összefogó nemzetközi LIGO-
programnak is. Fontos szereplõik annak a tudományos vi-
lágszenzációnak, ami a gravitációs hullámok elsõ közvet-
len megfigyelésében és megmérésében valósult meg, és a
világ legismertebb lapjainak a címlapjára került. Bebizo-
nyították, hogy igenis lehet észlelni a gravitációs hullá-
mokat, ami világszenzációnak számít, hiszen eddig soha
senkinek nem sikerült.

– Mielõtt föltalálták a távcsövet, azelõtt az emberek a
szemükkel nézték az égboltot, nagyon keveset értettünk a
kozmoszból. Mostanra viszont, amikor forradalmian új
úton látjuk a kozmoszt, nagyon sokat tanulunk. Sokan hi-
szik, hogy az emberiség számára a gravitációs hullám
kutatása az, ami a mi évszázadunkban az egyetlen és leg-
nagyobb újdonság. Bebizonyítottuk, hogy tudunk olyan
detektort építeni, ami látja a gravitációs hullámokat. Egy
az egyben látunk fekete lyukakat. Fölfedeztük a kettõs fe-
kete lyukakat. Fölfedeztük, hogy vannak olyan fekete lyu-
kak, amik nehezebbek mint napok tucatjai. Leteszteltük
Einstein elméletét egy olyan erõs gravitációs környezet-
ben, amihez hasonlót még soha nem vizsgált az emberi-
ség. Megláttuk azt, hogy hogyan viselkedik egy fekete lyuk,
amikor erõsen megzavarják. Egyetlen szomorúságunk az,
hogy Einsteinnek megint igaza volt. Ami történt, azt az
Einstein-i elmélettel le tudtuk írni – magyarázta Szabolcs.

ÁLTALUK ÚJ FÁZISBA LÉPETT A FIZIKA

A kutatópár és kollégáik felfedezésének köszönhetõen
a fekete lyukak tanulmányozása új tudományos területté
vált, hiszen a feketelyuk-kettõsök most már az emberiség
laboratóriumai.

– Egy új fázisba lépett az asztrofizika. Most már hozzáfé-
résünk van olyan kozmikus laboratóriumokhoz, amiket ed-
dig itt, a Földön soha, de soha nem fogunk tudni felépíteni.

Szabolcs elmondta, kollégái tréfálkoztak, hogy ezeket
a felfedezéseket már nehéz lesz túlszárnyalniuk, de õk
csak mosolyognak ezen.

Azt mondják, ez még csak a kezdet, meg akarják ta-
lálni a többi objektumot, ami gravitációs hullámot bo-
csát ki, és szeretnének részese lenni, illetve megépíteni
a következõ gravitációs hullám detektort, a harmadik ge-
nerációt, ami majd ezeket a hullámokat méri. A követ-
kezõ cél, hogy megismerjék a kozmoszt, gravitációs hul-
lámokon keresztül.

CÉL A MALÁRIA MEGÁLLÍTÁSA IS

Zsuzsa és Szabolcs fontosnak tartja, hogy olyan kutatá-
sokat is végezzen, amelyek hozzájárulnak az emberiség
jobbá és az élet hosszabbá tételéhez a Földön. Jelenleg
vizsgálják többek között azt is, hogy hogyan mûködnek a
szúnyogok. Céljuk a malária megállítása és a rovarok ideg-
rendszerének megértése. Mindezek mellett foglalkoznak
az idegrendszer degeneratív rendellenességek megérté-
sével is, tehát azokkal a betegségekkel, amik lerombolják
az idegrendszert.

– Ha tudjuk ezeket detektálni, akkor egy korai diagnó-
zis sokat segíthet a pácienseken és  gyorsíthat a kúra meg-
találásán. Szép a tudománnyal foglalkozni, de akinek ta-
pasztalata van, be kell fektetnie az élete bizonyos részét
abba is, hogy azt az emberiségnek jobbá tegye. A tudo-
mánynak nincsenek határai. Mindenkinek értéket teremt
– magyarázták a kutatók.

NOBEL-DÍJ SZINTÛ MUNKA

Zsuzsa elmondta, a gravitációs hullámok felfede-
zése Nobel-díj szintû munka. Bíznak benne, hogy a
kollaboráció hamarosan részt vehet a stockholmi díj-
átadón, de azt mondják, egy igazi tudósnak már az is
nagy ajándék, hogy részese lehet egy ilyen alapvetõ
felfedezésnek és a detektor megépítésének. Szerintük
a díjak jó visszacsatolások, de nem célok, inkább csak
eszközök ahhoz, hogy többet, gyorsabban, nagyobb
hatásfokkal csináljanak a jövõben.

– Az ilyen díjak jönnek. Mindig nagyon örülünk nekik,
de az a legfontosabb, hogy az elménket kíváncsian tart-
suk és érdekes problémákkal jól töltsük az életünket. So-
kan föladják a családot a karrier miatt, pedig lehet nagyon
sikeresnek lenni, kitûnõ karriert befutni úgy is, hogy van
gyerek. Nekünk négy gyermekünk van, akik szintén sike-
resek. Magyarul és angolul is otthon vannak a világban.
Ami az embernek fontos, meg tudja csinálni. Ráadásul
sokszor a család az, ami erõt ad és lehetõvé teszi az iga-
zán komoly dolgok elérését. Tudósnak lenni érdemes:
hosszabbá és jobbá teszi az életünket – tették hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Két fekete lyuk ütközése

Fotó: internet

Márka Zsuzsa, Márka Szabolcs és Bartos Imre

Fotó: internet

A tudósok Áder János köztársasági elnöknek mutatják be
kutatásukat New Yorkban
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: belsô ellenôr.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre, 6 hónap próbaidôvel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú ha-
tározattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöl-
tôje által ellátandó feladatok:
– Elemezni, vizsgálni és értékelni a belsô kontrollrendszerek kiépítésének, mûködésének,

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint mûködésének gazda-
ságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

– Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erôforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelôségét, a beszámolók va-
lódiságát.

– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javasla-
tokat megfogalmazni a kockázati tényezôk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölé-
se vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelôzése, illetve feltárása érdekében, vala-
mint a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése és a belsô kontroll-
rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

– Nyilvántartani és nyomon követni a belsô ellenôrzési jelentések alapján megtett intéz-
kedéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvôképesség.
– Büntetlen elôélet.
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
– A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-

let 1. melléklet 1. számú pontjában belsô ellenôrzési feladatkörhöz meghatározott vég-
zettség.

– Legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett ellenôrzési, költségvetési, pénzügyi,
számviteli gyakorlat.

Elônyt jelent: közbeszerzési referens szakképesítés megléte.

Elvárt kompetenciák:
– Lendületes, motivált, céltudatos személyiség.
– Munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
– Problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezôkészség.
– Gépjármûvezetôi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl szóló

igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2016. június 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzs-
ment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 06-42/524-567).

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2016. április 29-ei megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (2016. április 29-ei megjelenés)

Nemrég megjelent a sajtóban, hogy sze-
mélyi jövedelemadóból adható 1%-ok je-
lentõs része felett nem rendelkeznek az
adóalanyok. Pedig sokaknak lehetne segí-
teni célzottan az elmulasztott, önkéntes
felajánlások által. Például: a kórháznak.
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házakért Közhasznú Alapítvány 2009 óta
mûködik. Feladata a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház szakmai és társadalmi életben
elfoglalt szerepének támogatása, a lehe-
tõ legmagasabb szakmai szintû ellátás, a
méltányosság és számos fontos betegjogi
elvárás biztosításának elõsegítése a kór-
ház tevékenységei során. Az alapítvány
ezen túlmenõen eszközfejlesztésekkel se-
gíti a korszerû betegellátást, az eszközök

FONTOS 1% – PÉLDÁUL A
KÓRHÁZI ALAPÍTVÁNYNAK

tulajdonjogát a kórháznak átadva. Így ke-
rült beszerzésre többek között a korsze-
rû tüdõszcintigráf, számos modern esz-
köz a pulmonológia, a gasztroente-
rológia, a szemészet, a gyermekreha-
bilitáció terén. A mindennapi mûködést
segítette a takarítóeszközök, vagy a mû-
tõkben használatos sebészeti kézi eszkö-
zök, számítástechnikai eszközök, búto-
rok beszerzése. Az alapítvány kéri mind-
azokat, akik még nem rendelkeztek róla,
hogy ajánlják fel számukra adójuk 1%-
át, mellyel hasznos célt szolgálhatnak,
elõsegítve a kulturált körülmények között
történõ gyógyítást. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú
Alapítvány adóazonosítója: 18019285-1-
15. Minden segítséget fontosnak tartanak
és köszönnek.                                       (x)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

2016. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és EU-s PROGRAMJAINAK
TÁMOGATÁSÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizott-
sága pályázatot hirdet a város köznevelési intézmények nemzetközi cserekapcsolatainak és
EU-s programjainak támogatására.

Pályázók köre: A pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül mûködõ
köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza Város Önkormányzatának
nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erõsítik.

Pályázat célja: A nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak támoga-
tása, ezen belül is kiemelten azokat a diákcseréket és külföldi testvérintézményi együttmûkö-
déseket, amelyek hozzájárulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a fejlesztéséhez, más orszá-
gok kultúrájának a jobb megismeréséhez.

Támogatási keret: 1 800 000 Ft.
Maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft/program.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2016. január 1. és december 31. között megvalósuló prog-
ramok 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 megkötött szerzõ-
désben meghatározott célra használhatja fel, és annak felhasználásáról hitelesített számla-
másolatokkal, bizonylatokkal és szakmai beszámolóval köteles elszámolni a program teljesí-
tését követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2017. január 30-áig.
Minden egyes programra külön pályázatot kell beadni 1 eredeti és 1 másolati példányban
kizárólag az arra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlap), a hozzá kapcso-
lódó mellékletekkel postai úton a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri
Kabinet részére címezve (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni a
„Nemzetközi Kapcsolatok Pályázat” megnevezést.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás Véghné Sinkovicz Ágnes külügyi referenstõl
kérhetõ (e-mail: sinkovicz.agnes@nyiregyhaza.hu, telefon: 42/524-527).

A pályázat beadásának határideje: 2016. május 13.
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, Polgármesteri Kabi-
net (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A Bizottság a formailag hibás, hiányosan beérkezett pályázattal érdemben nem foglalkozik,
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül elutasítja.

Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Az új Opel Business Class Service program bemutatására
várták az érdeklõdõket az Opel Csõsz Kosbor utcai sza-
lonja elõtt kiállított exkluzív Opel kamionba. A 2016. év
Autójának kombi változatát, az új Opel Astra K Sports
Tourert is megcsodálhatták a vendégek.                           (x)

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Tel.: 42/594-536; 06-30/584-4538
E-mail: thg@thgkft.hu

Felhívás
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólag az egyedi
szerzôdésnek megfelelô ûrtartalmú (1100, 240, 120, 80
literes, egyedülállók esetén 60 literes), RFID chippel fel-
szerelt, sérülésmentes és a közszolgáltató jármûvéhez
rendszeresített szabványos gyûjtôedény használatával
vehetô igénybe.

A gyûjtôedény akkor minôsül a közszolgáltató jármûvé-
hez rendszeresített edényzetnek, ha megfelel az EN 840-
1 szabvány szerinti méretezésnek. Az edényzetnek alkal-
masnak kell lennie a gépi ürítésre, azaz megfelelô méretû
ürítôperemmel vagy ürítôfüllel kell rendelkeznie.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kereskedésekben kapható
gyûjtôedények közül nem mindegyik típus felel meg a
fenti követelményeknek. Ezért kérjük az ingatlanhaszná-
lókat, hogy a további kellemetlenségek elkerülése érde-
kében a gyûjtôedények vásárlásakor gyôzôdjenek meg
arról, hogy a választott edény rendelkezik-e a szabályos
ürítéshez szükséges méretezéssel.

Amennyiben a gyûjtôedény nem felel meg a fenti köve-
telményeknek, kérjük, szíveskedjenek annak cseréjérôl
gondoskodni.

Ügyfélszolgálatunk kérésükre készséggel ad
tájékoztatást a gyûjtôedények megfelelôségérôl.
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23ÁPRILIS
SZOMBAT 23ÁPRILIS

SZOMBAT

24ÁPRILIS
VASÁRNAP 24ÁPRILIS

VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 1., vasárnap 18.00 Nyíregyházi
KC–Füzesabony kézilabda-mérkõzés
közvetítése

Április 30., szombat 18.00 Bem isko-
la, Nyíregyházi KC–Füzesabony kézi-
labda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

MÁR NB II-ES A SZPARI
A hátralévõ mérkõzések eredményé-

tõl függetlenül feljutott az NB II-be a
Nyíregyháza Spartacus. A csapat egy
pontot szerzett a legutóbbi fordulóban
a Cigánd ellen, ezzel pedig biztossá
vált, hogy minimum a harmadik helyen
végez.

A MAFC LESZ A RIVÁLIS
A MAFC ellen vívhat párharcot az

élvonalban maradásért a Marso Nyír-
egyháza. A férfi kosárlabdacsapat leg-
utóbb kikapott a Jászberénytõl, ezzel
a vendégek kiharcolták az „A” csopor-
tos tagságukat. A párharc Budapesten
kezdõdik.

BRONZOS KARDCSAPAT
Törökbálinton rendezték a vívó orszá-

gos bajnokság kard egyéni és csapat
számait a gyermek korosztály számára.
Két kiemelkedõ nyíregyházi siker szü-
letett. Az Együd Eszter, Németh Eke Lil-
la és Nyíri Villõ összeállítású együttes
11 csapat közül a 3. helyet szerezte meg.
A fiúk egyéni versenyében Varga Zalán
a nyolcas döntõig jutott és a 7. helyen
zárt.

HOSSZABBÍTÁSOS SIKER
A Nyíregyháza Tigers amerikaifut-

ball-csapata elsõ hazai mérkõzését vív-
ta idén, és a rossz idõjárás ellenére telt
ház fogadta az együtteseket az NYVSC
pályán. Az ellenfél a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ Budapest Wolves
volt. A rendes játékidõ 24–24-es dön-
tetlennel ért véget, jöhetett a hosszab-
bítás. Itt a Tigers nagy bravúrral, 30–24-
re gyõzött.

22ÁPRILIS
PÉNTEK21ÁPRILIS

CSÜTÖRTÖK

GRASSROOTS TORNA
Középsúlyos értelmi fogyatékosság-

gal élõknek rendeztek regionális lab-
darúgókupát Nyíregyházán. Szabolcs,
Hajdú és Szolnok megyébõl is érkez-
tek együttesek. A szervezõk legfonto-
sabb célja az volt, hogy a fogyatékkal
élõk élvezzék a sportot. A Magyar Spe-
ciális Olimpiai Szövetség nyíregyházi
labdarúgótornájára kilenc csapat neve-
zett. Rövidesen újabb hasonlót rendez-
nek majd a megyében, a közelmúltban
pedig zsinórlabdában tartottak regioná-
lis versenyt Nyíregyházán.

OVIFOCI A STADIONBAN
1130 gyerek kergette a labdát a Vá-

rosi Stadion centerpályáján. A Bozsik
Intézményi Program évzárója mindig
népszerû, ezúttal is Nyíregyháza összes
óvodája részt vett az eseményen. A lé-
nyeg ezúttal sem az eredmény, hanem
a játék volt, így mindenki ajándékot ka-
pott. Az ovisok számára már az is nagy
örömet jelentett, hogy a füves pályán
futballozhattak. Az országban a legtöbb
focizó óvodás a szabolcsi megyeszék-
helyen található, és több intézmény is
rendelkezik mûfüves pályával.

TÁMOGATÁS A DIÁKSPORTNAK

Nyíregyháza önként vállalta a sport tá-
mogatását, és az elmúlt évhez képest há-
rommillió forinttal többet áldoz diáksport-
ra. A sport különösen fontos lehet a fiata-
lok számára.

– A sport ad egy tartást, ad egy szemlé-
letet, amely távol tarthatja a fiatalokat a
káros szenvedélyektõl. Találhat magának
egy közösséget, egy családot, ahová tartoz-
hat. Ezért is tartjuk fontosnak a sport támo-
gatását – mondta dr. Ulrich Attila, Nyíregy-
háza alpolgármestere.

A város a jövõben is kiemelten kezeli a
sportot, és szeretné fejleszteni a létesítmé-
nyeket is.

A diákolimpiai versenyek rendezését is segíti Nyíregyháza

BEFEJEZÉS ELÕTT AZ ARÉNA

Május végére befejezõdik a BUSZACSA,
új nevén Continental Aréna felújítása. A kí-
vülrõl és belülrõl minden részében megúju-
ló csarnok már most csodálatos látványt
nyújt. A legszembetûnõbb változás, hogy a
nézõtér közelebb került a küzdõtérhez, a
befogadóképesség pedig a mobil lelátóknak
köszönhetõen 2500 fõre nõtt. VIP bokszo-
kat is kialakítottak, de az eddigi holt terek
helyén konferenciatermet, irodákat és mé-
diahelyiséget is létrehoztak. De különleges
lesz a hang- és fénytechnika, új lesz az ered-
ményjelzõ, és már megérkeztek az új szé-
kek is. Az építkezést dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere is megnézte.

– Május 27-éig kaphatjuk meg a hasz-
nálatbavételi engedélyt, így június 3–5. kö-
zött már megrendezhetjük a nõi röplabda
Európa-liga mérkõzéseket. Rengeteg új-
donsággal találkoznak majd a nyíregyhá-
ziak. Ez egy több mint 2 milliárd forintos
beruházás, melynek keretében sok olyan
rész is megváltozott, amely nem látványos,
gondolok itt a gépészetre, a tûzvédelmi
rendszerre, és így a legszigorúbb követel-
ményeknek is megfelel az épület. A leg-
fontosabb mégis az, hogy a nyíregyházi-
ak otthon érezzék magukat. Ehhez min-
den adott lesz – mondta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

Benépesült a Városi Stadion, itt rendez-
ték a Városi Atlétikai Diákolimpia döntõ-
jét. Nyíregyháza önkormányzata ennek a
versenynek a megrendezését is támogatta.
A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizott-
ság idén 26 millió forint felosztásáról dön-
tött, mellyel a város a diáksportot segíti.

 – Ekkora összeget diáksportra fordítani
példaértékû a megyei jogú városok között
is. Számunkra fontos a sport, az egészséges
életmód népszerûsítése, a diáksport segíté-
sével pedig a fiatalokat célozzuk meg, ez
nagy hangsúlyt kap a sportkoncepcióban is
– mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, a Közne-
velési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

Dr. Kovács Ferenc polgármester (középen) helyszíni szemlét tartott az épülõ Arénában
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. május 2., 17.00 óra.

Helyszín: Rákóczi u. 23. sz.
Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár

sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78.
sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u. páratlan

oldala és a Keleti Márton u., Orosi út, Kállói út által
határolt terület).

Idõpont: 2016. május 2., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. május 2., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. május 2., 17.00 óra.

Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. május 3., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. május 4., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.

MANDABOKORI MAJÁLIS
Majálisra várják az érdeklõdõket április 30-án 14.00–

24.00 óráig a Mandabokori Mûvelõdési Házba. Program:
Köszöntõ – Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati kép-
viselõ, mandabokori óvodások zenés-táncos mûsora,
Miló Kung-Fu Team Tai-Qi bemutatója, Békés Alkony
Nyugdíjas Klub mûsora, Napfény Lányai Hastánc Cso-
port, Revival LDBT – country tánc, G. I. Angels táncbe-
mutatója, Alvégesi Nyugdíjas Klub, Tirpák Népzenei
Együttes, Magyar Mediball Egyesület bemutatója, Gene-
rációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete,
Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület, Három Ki-
rályfi Nagycsaládos Egyesület, Bokortanyák Lakosságá-
ért Egyesület, Retro slágerek – Pozsonyi Mónika, Kon-
zervgyári Nyugdíjas Egyesület, Nyíregyházi Mentõkutyás
Egyesület, Arsis Táncszínház, Utcabál – zenél Bogár
Márkó. Kísérõrendezvény: ugrálóvár, büfé, fagylalt, vat-
tacukor, kürtõskalács, kisállat-simogató.

BORBÁNYAI MAJÁLIS
Május 1-jén majálisra várják az érdeklõdõket a Borbá-

nyai Mûvelõdési Házba. Köszöntõt mond: Bajnay Kor-
nél önkormányzati képviselõ, a Móra Ferenc Általános
Iskola Petõfi Sándor Tagintézményének vezetõje. 10.00
óra: Fõzõverseny, 13.00 óra: Kulturális programok (köz-
remûködnek: Harmónia Mûvészeti Iskola és a Petõfi Sán-
dor Általános Iskola táncosai, Margaréta Nyugdíjas Egye-
sület, Alvégesi Nyugdíjas Klub, Kisteleki Õszirózsa Nyug-
díjas Klub, Kertvárosi Baráti Kör), 16.00 óra: Udvari bál
– a muzsikát Bálint Pál szolgáltatja. A belépés ingyenes!

A SZÍNÉSZLEGENDA. A Bencs Villa programjai: április
29-én 18.00 óra: Zenés mûsor a tánc világnapjára. Közremû-
ködik: Bandi Ferenc és Bandi Johanna versenytáncosok, a
Carpathian Dance, Kalapos Tamás, Keysha, Jaczkó Szilvia és
Gyuris-Deme Krisztina balettnövendékei, a Mûvészeti Közép-
iskola és az Abigél Többcélú Intézmény diákjai és még so-
kan mások... Május 4-én 18.00 óra: Zenés-irodalmi mûsor a
Francia Kultúra Napjára. Közremûködik: Horváth László At-
tila színmûvész, Gerome és barátai, Varga Ildikó versmondó,
Palicz Eszter Alma, Krusóczki Adelin és Boda Izabella éne-
kesek, Ignácz Vivien táncos. Társprogram: Szalmásné Nagy
Tímea paverpolszobrász kiállításának megnyitója.
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VÁROSUNK LEGRÉGIBB MÛEMLÉK TEMPLOMA:
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM 3.

A templom oltárának fafaragvá-
nyait Reizinger János fafaragó mû-
vész készítette 1796-ban. Az oltár
festésére és lakkozására Wurcznin-
ger Mihály festõmesterrel kötöttek
szerzõdést 1800-ban. A festési mun-
kálatokat 1803-ban fejezte be Krau-
dy Ignác. Az oltárkép (képünkön) a
megfeszített Krisztust ábrázolja.

A templombelsõ neobarokk jel-
legû kifestése Gróh István nevéhez
fûzõdik, aki fiatal korában a nyír-
egyházi Evangélikus Fõgimnázium-
ban is tanított. Az Iparmûvészeti
Fõiskola tanáraként, 1909-ben ké-
szítette el a terveit, amelyeket a gyü-
lekezeti jegyzõkönyvek alapján
Benczúr Gyula is véleményezett. A
festési munkálatokkal Gróh és fõis-
kolai tanítványai tíz hónap alatt végeztek. A freskók ural-
kodó színei a szürke, az okker, az arany és a kék külön-
bözõ árnyalatai. Ugyanekkor új orgonát is rendelt a gyü-
lekezet, amely 1910-ben szükségessé tette a karzat át-
építését. A Rieger testvérek orgonagyárában épített or-
gona kétmanuálos, pedálos, 30 regiszteres.

A templomba lépve a két oszlop oldalán látható em-
léktáblákon az evangélikus egyház elsõ világháborús

hõsi halottainak hosszú névsora ol-
vasható. A táblákat eredetileg az egy-
ház elemi iskolájában leplezték le
1927-ben, majd az államosítást kö-
vetõen helyezték át a mai helyére.

Az egyházközség 2003-ban ün-
nepelte alapításának 250. évfordu-
lóját. Ebbõl az alkalomból egy em-
léktáblán foglalták össze a gyüleke-
zetben szolgáló lelkészek neveit és
szolgálati idejüket. A Vandlik Már-
ton nevével kezdõdõ névsorban
négy püspök neve is olvasható, hi-
szen 1910-tõl 1952-ig Nyíregyháza
püspöki székhely is volt. Itt szolgál-
tak püspökként: Geduly Henrik,
Domján Elek, Túróczy Zoltán és Vetõ
Lajos.

2007-ben magyar és szlovák
nyelvû emléktáblát helyeztek el a templom fõbejárata
mellett, míg a felszentelés 225 éves jubileuma alkalmá-
ból, 2011-ben Kövekbe épített hitvallás címmel egy dí-
szes kiadványt jelentettek meg, ezzel is tisztelegve a
templomépítõ elõdök emléke elõtt. E kötet szolgált leg-
fõbb forrásul az Evangélikus Nagytemplom bemutatá-
sához is.


