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MAJÁLIS.
Idén már túl vagyunk
három hosszú hétvé-
gén, és kopogtat az
ajtón a negyedik is.
Idén jól alakulnak a
munkaszüneti napok.

SIKERTÖRTÉNET.
Dr. Gloviczki Péter 35
éven keresztül dolgo-
zott a világ leghíre-
sebb és legjobbnak
tartott egészségügyi
intézményében.

12 SZÍNHÁZ

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

10
SZÍNÉSZINTERJÚ.
Illyés Ákos számára a
Don Carlos volt az évad
utolsó premierje. Posa
márki szerepe „megko-
ronázása” volt ennek a
remek színházi évnek.

TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS PROGRAMOKRÓL DÖNTÖTTEK
Megtartotta áprilisi közgyûlését a nyíregyházi önkormányzat. A képviselõk töb-

bek között beszámolót hallgattak meg a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rum elmúlt évi szakmai tevékenységérõl. Döntöttek a helyi önszervezõdõ közössé-
gek pénzügyi támogatásáról, valamint elfogadták a Jósa András Múzeum 150. év-
fordulója alkalmából kulturális programok megvalósítására benyújtott pályázatot. A
napirendek tárgyalása elõtt városi elismeréseket adtak át. A Nyíregyháza Város Köz-
biztonságáért „Sztárek Ferenc-díjat” Szabó Lajos polgárõr a közösségért végzett
munkájáért kapta meg. A Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József-
díjat pedig Pokrovenszki József egykori gyaloglónak, az olimpikon Helebrandt Máté
jelenlegi edzõjének ítélte oda a képviselõ-testület. A közgyûlésrõl részletesen a Nyír-
egyházi Napló következõ számában olvashatnak majd.

ÉV VÉGÉN NYÍLIK A HOTEL: MÁR ALÁÍRTÁK A SZERZÕDÉST
Ünnepélyes keretek között aláírták kedden az épülõ

Hotel Sóstó Resort SPA & Conference üzemeltetési szer-
zõdését a városházán. A közbeszerzési hirdetmény nyer-
tese a Hunguest Hotels Zrt. lett.

– Nagyon sok szerzõdést aláírtam már polgármester-
ként az elmúlt közel nyolc év alatt, de ehhez hasonlót
még soha nem – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester a keddi sajtótájékoztatón, hozzátéve, már 2010-
ben felmerült, hogy Nyíregyházának szüksége lenne egy
ekkora volumenû szállodára.

IGÉNY MUTATKOZOTT RÁ
Magyarországon ugyanis, a 100 000 fõ feletti városok

közül Nyíregyháza az egyetlen, ahol nincs egy legalább
100 szobás, 4 csillagos szálloda, amely a gyógyturizmusra
épül – annak ellenére, hogy Sóstógyógyfürdõ kiváló adott-
ságokkal rendelkezne hozzá.

– Szerencsére sikeresen célba ért a programunk. A szál-
loda megépítésére az önkormányzat a Modern Városok

Program keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a
kormánytól. A projekthez pedig társberuházóként 900
millió forintos bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. – tette hozzá a polgármester.

EGYETLEN ÉRVÉNYES PÁLYÁZAT

A négycsillagos hotel építése így tavaly nyáron meg-
kezdõdhetett. A tulajdonosok még az építkezés befeje-
zése elõtt megtalálták az üzemeltetõt is. Dr. Kovács Fe-
renc polgármester elmondta, célként fogalmazták meg,
hogy olyan üzemeltetõt találjanak, aki kialakult bel- és
külföldi kapcsolatrendszerrel, valamint a gyógyturizmus
területén komoly tapasztalatokkal, illetve tõkeerõvel ren-
delkezik, mindemellett pedig több, hasonló kapacitású
és színvonalú szállodát is üzemeltet. A közbeszerzési
hirdetményre három pályázó jelezte érdeklõdését, kö-
zülük végül egy, a Hunguest Hotels Zrt. nyújtott be je-
lentkezést, majd érvényes pályázatot.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Hülvely István, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója,
dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Podlovics Roland,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója. Õk írták alá

az üzemeltetési szerzõdést

KIVIRÁGZOTT SÓSTÓ (IS)

Fotó: Szarka Lajos
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GYÛRÛSFARKÚ MAKIK
Két héten belül négy katta (Lemur

catta) született a Nyíregyházi Állatpark-
ban, a látogatók nagy örömére. A leg-
inkább mesebeli manócskákra hason-
lító állatok négy és fél hónapnyi vem-
hesség után jöttek a világra. A legifjab-
bak anyjuk hasán csimpaszkodnak.

PINDÚR-PANDÚR
Már 10. alkalommal rendezték meg

a Pindúr-Pandúr közlekedésbiztonsá-
gi és bûnmegelõzési napot a Gyerme-
kek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tag-
intézményében. A gyerekek rendõrau-
tóval, mentõautóval és tûzoltóautóval
ismerkedhettek meg.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
Tudományos, oktatási és kutatási te-

rületeken is együttmûködik majd a
Nyíregyházi Egyetem a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával. Az együttmûködési
megállapodást szerdán írták alá az
oktatási intézményben.

EGYIRÁNYÚSÍTÁS
Egyirányúsították a Belsõ körút Se-

lyem utca és Dózsa György utca kö-
zötti szakaszát a Selyem utca felõl a
Dózsa György utca irányába, valamint
a Belsõ körút Selyem utca és Hunyadi
utca közötti szakaszát a Selyem utca
felõl a Hunyadi utca irányába.

GYÚJTS EGY GYERTYÁT
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ 6. sz. Idõsek Klubja a Föld
napjáról emlékezett megható énekszó-
val. „Gyújts egy gyertyát a Földért.
Múltunk és jövõnk õrzõje a Föld, hát
õrizzük meg egymásnak életek kö-
zött...”

TÁNCFESZTIVÁL
Magyarország negyven településé-

rõl érkeztek, valamint a szomszédos
Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából
és Romániából is egyesületek és tánc-
iskolák növendékei, hogy a hétvégén
részt vegyenek a nyíregyházi VI. Abi-
gél Országos Minõsítõ Táncfesztiválon.

UKRÁN VENDÉGEK
Ukrán önkormányzati küldöttség

látogatott Nyíregyházára a Robert
Schuman Intézet és a Nemzetközi Vi-
segrádi Alap szervezésében. A prog-
ram célja, hogy a résztvevõk tapasz-
talatot gyûjtsenek, miként mûködnek
a V4-es országok önkormányzatai.

RIDENS-SIKER
A Nyíregyházi RIDENS Szakgimná-

zium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Készségfejlesztõ Iskola és Kollégium
tanulói a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium „Szakma Kiváló Tanulója” el-
nevezésû verseny döntõjérõl díjakkal
tértek haza.

ÁTVETTÉK MEGBÍZÓLEVELÜKET

Ünnepélyes keretek között vehették át
megbízólevelüket a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 1-es és 2-es Országgyûlési
Egyéni Választókerület megválasztott or-
szággyûlési képviselõi. Dr. Szabó Tünde
és dr. Vinnai Gyõzõ az országgyûlés má-
jus 8-ai alakuló ülésén kezdheti meg a
munkát a Parlamentben.

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt sze-
retné, ha az önkormányzat a két megvá-
lasztott országgyûlési képviselõvel közösen
képviselhetné Nyíregyháza fontos ügyeit.
Már a mandátum átadása elõtt is konkrét
városi ügyekrõl beszélgettek, a jövõben

ezek a találkozók rendszeresek lesznek. Az
1-es számú választókörzetben dr. Szabó
Tünde, a FIDESZ-KDNP jelöltje gyõzött.
Mint elmondta, érmeket már hozott Nyír-
egyházának olimpiáról, világ- és Európa-
bajnokságról, most a tudásával szeretne
segíteni az itt élõ minden korosztálynak a
terveik megvalósításában. A 2-es számú
választókörzetben dr. Vinnai Gyõzõ, a FI-
DESZ-KDNP jelöltje gyõzött, így harma-
dik képviselõi ciklusát kezdheti meg.
Hangsúlyozta, továbbra is Nyíregyháza és
környéke fejlõdéséért dolgozik, az önkor-
mányzatot pedig jó együttmûködéssel se-
gíti majd.           (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Gyõzõ

A MESEAUTÓ NYITJA
A SZABADTÉRI SZÍNPADOT

Augusztus 18-án Szente Vajk rendezé-
sében a Meseautó címû zenés vígjátékkal
nyitja meg kapuit a teljesen megújult Sza-
badtéri Színpad.

– A megszépült Szabadtéri Színpadon
bõvült a nézõtér is, így idén már kis híján
ezer látogató foglalhat majd helyet az elõ-
adásokon. Néhány év eltelik, míg a rózsa-
kert visszanyeri eredeti pompáját, de min-
dent megteszünk azért, hogy egy gyönyö-
rû, virágos, zöld növényekkel teli kert fo-
gadja ismét a romantikus nyári esték sze-
relmeseit a Benczúr téren – mondta el
Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház

ügyvezetõ igazgatója. Szente Vajk a Hel-
lo, Dolly! és a Sherlock Holmes után har-
madik, nyíregyházi rendezésére készül. A
Madách Színház 2016 végén bemutatott
azonos címû elõadását szintén az ország-
szerte ismert színész-rendezõ neve fémje-
lez, melyet óriási sikerrel játszottak.

A Szabadtéri Színpad 2018. augusztus
18-ai nyitó premierjére, a Meseautó címû
elõadásra a jegyek értékesítését 2018. má-
jus 2-ától, jövõ hét szerdától kezdik. A be-
lépõket személyesen a Móricz Zsigmond
Színház Szervezõ- és jegyirodájában, va-
lamint online a www.moriczszinhaz.hu
oldalon válthatják meg az érdeklõdõk!

JÓ ÜTEMBEN HALAD A REKONSTRUKCIÓ
Mint megtudtuk, jó ütemben halad a

Szabadtéri Színpad rekonstrukciója. A
projekt részeként a város egy szintén köz-
kedvelt rekreációs területének, a „Kiser-
dõknek” a funkcionális bõvítése is meg-
valósul. A tervezett fejlesztés magában
foglalja a zöldfelület megújítását, város-
klíma ellen árnyékoló lombhullató, több-
szintes zöldfelületek létesítését, öko-aka-

dálypálya és játszópark kialakítását. A
funkcionális bõvítésre irányuló tervezési
munka megkezdõdött, a pontos mûszaki
tartalom meghatározásával együtt. A Sza-
badtéri Színpad rekonstrukciója várható-
an júniusban befejezõdik, míg a „Kiser-
dõk” projektelem kivitelezése a tervek
szerint szeptemberben kezdõdik – tudtuk
meg dr. Ulrich Attila alpolgármestertõl.

Sajtótájékoztatón beszéltek a rekonstrukció alatt álló Szabadtéri Színpad jelenlegi
állapotáról és a nyitó elõadást is itt jelentették be. Képünkön: Kónya Merlin Renáta és
Gulácsi Tamás színészek, Kirják Róbert igazgató, dr. Ulrich Attila alpolgármester és

Rák Zoltán színész
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TOVÁBB ERÕSÖDHET NYÍREGYHÁZA TURIZMUSA
MAGAS SZÍNVONALÚ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT MAJD AZ ÚJ HOTEL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Hunguest Hotels Zrt. a közbeszerzési hirdetmény

kiírásának minimum feltételeinél jobb ajánlatot téve nyer-
te el a koncessziós üzemeltetés jogát, 10 év határozott
idõre és öt év opciós meghosszabbítási lehetõséggel –
hangzott el a sajtótájékoztatón.

A Hunguest Hotels Zrt. a szerzõdés 10 éve alatt össze-
sen 1,2 milliárd forint koncessziós díjat fizet a tulajdono-
soknak. Emellett évente 30 százalékos jutalékot is adnak
a hotel üzemi eredményének 60 millió forint feletti részé-
bõl. Az üzemeltetõ ezeken túl köteles az árbevétel 4 szá-
zalékáig elkülönített fejlesztési alapot is képezni.

STABIL ÜZEMELTETÕT TALÁLTAK

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, kemény tár-
gyalásokat folytattak, de végül sikerült a Hunguest Hotels
Zrt.-vel egy olyan, minden szempontból megfelelõ, sta-
bil, színvonalas üzemeltetõt találni, amellyel tovább erõ-
södik Nyíregyháza turizmusa.

A NYÍREGYHÁZI A 26. HOTEL

Hülvely István, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója
kiemelte, mint a legnagyobb belföldi szállodalánc, már
minden hazai nagy fürdõhelyen van érdekeltségük. Látva
Nyíregyháza dinamikus fejlõdését, döntöttek úgy, hogy a
szabolcsi megyeszékhely is bekerüljön a kínálatukba. A
szerzõdés aláírásával így a 26. szálloda csatlakozott a
Hunguest Hotel szállodaláncához.

„FONTOS NEKÜNK A SZÁLLODA”

– Nagy dolognak tartjuk az életünkben minden új szál-
loda lánchoz csatolását – hangsúlyozta szerkesztõségünk-
nek a vezérigazgató. – Mindig törekvésünk volt, hogy
megtartsuk jelenlegi szerepünket. A Hunguest Hotels Zrt.
ugyanis a legnagyobb belföldi szállodalánc, ami a legna-
gyobb belföldi vendégkörrel és a legnagyobb belföldi szo-
baszámmal is rendelkezik. Szállodáink jól ismert pihenõ-
helyeken vannak. Meggyõzõdésünk, hogy ebbe a sorba
tökéletesen beleilleszkedik majd a nyíregyházi is.

„ÁTLÁTHATÓ CÉG VAGYUNK”
– Nyíregyháza fejlõdése az elmúlt években nagyon

szépen alakult. Biztos vagyok benne, hogy az új szál-
lodával a turizmusa is tovább fog fejlõdni. Hiszem,
hogy nálunk jobb üzemeltetõt nem talált volna az
önkormányzat. Nemcsak nekünk fontos a szálloda,
hanem a városnak is – hangsúlyozta Hülvely István.

66 ÚJ MUNKAHELY,
NÖVEKVÕ IFABEVÉTEL

Az új szálloda a mûködésével 66 új munkahelyet
teremt, az önkormányzat pedig évente 10 millió fo-
rintos idegenforgalmiadó-bevételre is számíthat, de a
megélénkülõ turistaforgalom is jótékony hatással lesz
a város más turisztikai attrakcióinak látogatottságára.
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgatója szerint számukra is elõnyös a szerzõ-
dés, hiszen az üzemeltetõ minden vendégéjszaka után
kedvezményes fürdõbelépõdíat fizet a fürdõnek, ez
évente elérheti a 60 millió forintot. Sõt, a folyamato-
san fejlõdõ fürdõgyógyászat is profitálhat a Hunguest
Hotels Zrt. üzemeltetési rutinjából.

A szálloda magas folyosós, zárt rendszerû gyalogúttal
közvetlenül kapcsolódik majd az AQUARIUS Élmény- és
Parkfürdõhöz, illetve annak 2015-ben megnyílt balneote-
rápiás szolgáltatást nyújtó gyógyászati részlegéhez. Ez a
feltétel alkalmassá teszi nemzetközi szinten is – a gyógy-
turisztikai vendégkör részére – magas színvonalú szolgál-
tatásnyújtásra.

A 122 szobás, négycsillagos hotel építése a tervek sze-
rint a negyedik negyedévben fejezõdik be, így teljesen
felszerelve az év végén nyitja meg kapuit a nagyközönség
számára.            (Szerzõ: Bruszel Dóra, Szoboszlai Tibor)

Az új szálloda látványterve eddig nem látott nézõpontból

Látványterv

Ezen a látványterven jól kivehetõ a zárt rendszerû
gyalogút, ami közvetlenül kapcsolódik majd

az élmény- és parkfürdõhöz

Így néz ki jelenleg madártávlatból az épülõ négycsillagos szálloda
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FALUSI
HOSSZÚ HÉTVÉGE

A Sóstói Múzeumfalu rendhagyó módon várja lá-
togatóit az április 28–május 1. közötti hosszú hét-
végén, hiszen a négy nap alatt kedvezményes jegy-
árakkal tekinthetik meg az ország legnagyobb regi-
onális szabadtéri néprajzi múzeumát. Mindennap
falusi gasztronómiai kóstolóval kedveskednek ven-
dégeiknek, május 1-jén pedig fazekas bemutatót és
népi játszóudvart tartanak a gyerekeknek. Bár a lá-
togatók megszokhatták, hogy a Falusi Majális fer-
geteges hangulatban és a hagyományok felelevení-
tésével zajlik a múzeumfaluban, idén a pályázatok
megvalósítására fektetnek nagy hangsúlyt, melyek
megalapozzák 2019-re a 40. jubileumi évet. A be-
ruházások jóvoltából a kívül-belül megújuló intéz-
mény Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye gyöngyszemévé emelik a Sóstói Múzeum-
falut.

ITT AZ ÚJABB HOSSZÚ HÉTVÉGE, NA MEG A MAJÁLIS
Idén már túl vagyunk három hosszú hétvégén, és kopogtat az ajtón a

negyedik is. Nem fér hozzá kétség, kifejezetten jól alakulnak a munka-
szüneti napok 2018-ban, hat éve volt utoljára ilyen szerencsés a forgató-
könyv. Május elseje a munka ünnepe, ezért nem kell majd dolgozni. Mi-

vel keddre esik, így április 30-a is pihenõnap lesz. Aki szeretne kikapcso-
lódni a hosszú hétvégén, az talál majd programot bõven, Nyíregyházán
is. Lesz majális – többek között – a múzeumfaluban, Borbányán és
Mandabokorban is.

MANDABOKORI
MAJÁLIS 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata idén is megrendezi a ha-
gyományos Mandabokori Majálist. A

kulturális programok mellett
ugrálóvár, kézmûves foglalkozás,
kisállat-simogató és csillámtetová-

lás várja az érdeklõdõ gyerekeket, sõt
a lovaskocsikázást is kipróbálhatják, eb-
ben Czuczku Mihály fogathajtó lesz se-
gítségükre. Az Alapellátási Igazgatóság a
programok folyamán egészségügyi szû-
réseket fog végezni, melyeken egész nap

részt vehetnek a majálisozók. A rendez-
vényt utcabál zárja majd, 19 és 24 óra között

Bogár Márkó felel a hangulatért. Idõpont:  2018.
április 28-án 14.00–24.00 óráig. Helyszín: 
Mandabokori Mûvelõdési Ház, Nyíregyháza, Jege-
nye utca 19.

MAJÁLIS 
BORBÁNYÁN

Majálisra várják az érdeklõdõket
május 1-jén 10.00 órától a Borbányai
Mûvelõdési Házba (Margaretta utca
50.). Köszöntõt mond: Bajnay Kor-
nél, a Nyíregyházi Móra Ferenc
Általános Iskola Petõfi Sándor
Tagintézményének vezetõje.
10.00-tól fõzõverseny lesz (je-
lentkezni április 28-áig: 30/408-
5908). 13.00-tól pedig kulturá-
lis programok. Közremûködnek:
Harmónia Mûvészeti Iskola és a Pe-
tõfi Sándor Általános Iskola táncosai,
Õszi Napfény Nyugdíjas Klub, Margaréta Nyug-
díjas Egyesület, Alvégesi Nyugdíjas Klub, Rozsréti Nyug-
díjas Klub, Kisteleki Õszirózsa Nyugdíjas Klub és Kertvá-
rosi Baráti Kör. 16.00-tól udvari bál veszi kezdetét – a
zenét Balogh Misi szolgáltatja. A belépés ingyenes!
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2018. május 2-3. (szerda-csütörtök) 7.30–18.00 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2018/2019. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvodá-
ban, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ vagy
törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ
idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 21 munkanapon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesí-
tés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõ-
je Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának átadott
jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdõ napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvé-
telt biztosító óvoda vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beírat-
ni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másola-
tát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Nyíregyháza, 2018. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Elhunyt a jeles statikus mérnök, aki alátámasztotta a
fél Nyíregyházát.

87 éves korában elhunyt Scholtz Béla, a Megyei Ter-
vezõ Vállalat, a Nyírterv egykori fõmérnö-
ke, a szerkezettervezõ építész, Nyíregyhá-
za díszpolgára. Béla családja a Felvidékrõl
származott, de 1931-ben már Nyíregyhá-
zán született. A Mûegyetem elvégzése után
– kis debreceni kitérõvel –, 1957-ben köl-
tözött vissza Nyíregyházára, és statikus ter-
vezõként specializálódott. Hatalmas mun-
kabírására, szervezõkészségére és éleslátá-
sára mindenki felfigyelt a munkahelyén, és
a város határán túl is. 27 évig – nyugdíjazá-
sáig – az iroda mûszaki igazgatója volt. Sok
lábon állt. A vezetés gondjai mellett terve-
zõként õ volt, aki megméretezte számítá-
saival a cég jeles építészeinek nagyratörõ
álmait, befogta messze kinyúló konzoljait.
A statikus munkája hálátlan feladat, mert a
sikerben az építész sütkérezik. Pedig a messzirõl, a Nyír-
egyházi Mûhelynek aposztrofált szerkezetes építészet-
nek Scholtz Béla volt a tartópillére. Fiatal mérnökök
nõttek fel keze alatt, és Ybl-díjasok szerkezettervezõje
volt. A megyei könyvtár, mûvelõdési ház, megyei to-

vábbképzõ, kórházi pavilonok, egyedi iskolák, fontos
gyárak építésének volt szürke eminenciása megyeszer-
te. Munkásságának másik vonulatát a korszerû techno-
lógiák felkarolása jelentette. A panelos lakásépítés egy-

hangúságának feloldására került be városunkba az alag-
útzsalus építési mód. A SZÁÉV prototípusainak a város-
központban õ volt a statikusa. De a csúszó zsaluzatos
ipari rendszerekben is otthon volt. A Nyíregyházi Ga-
bonasiló, a nyírbátori, kaposvári is az õ tervei szerint

NEKROLÓG
SCHOLTZ BÉLA EMLÉKÉRE

kúszott a magasba. Kisebb silóknak elõregyártott
technológiát szabadalmaztatott, melyekbõl több száz
épült meg országszerte. Az innováció, és az után-
pótlás továbbképzésének felkarolása jelentette mun-

kája szakma-társadalmi, negyedik pillérét.
Politikába soha nem sikerült senkinek bele-
rángatni. Mással fejezem ki közösségi elkö-
telezettségemet – mondogatta. Több nyelven
is beszélve ápolta a mûszaki kapcsolatokat
a szomszédos országok mûszaki, építõipari
szervezeteivel, úgy is, mint az MTESZ és az
ÉTE megyei titkára. Munkásságát sokféle el-
ismeréssel jutalmazták, az Alpár Ignác em-
lékérem és a Megyei Alkotói díj mellett fel-
sorolni is hosszas lenne valamennyit. A leg-
büszkébb arra volt, hogy Nyíregyháza dísz-
polgárának választották 1995-ben életmûvé-
ért. Nyugdíjas korában is figyelemmel kísér-
te a megye mûszaki életét. Utazni szeretett,
bejárta a világot hátizsákos turistaként. Most
végleg elment, de amit itt hagyott városának,

és volt munkatársainak emlékezetében, az tartópil-
lére lett a hely szellemének.

A kollégák nevében búcsúzott:
Kulcsár Attila, Ybl-díjas építész

A mûvelõdési ház még egy régi, felújítás elõtti felvételen, melynek az
alapjai szintén Scholtz Béla nevéhez fûzõdnek
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KIS BÛVÉSZBÕL VILÁGHÍRÛ ÉRSEBÉSZ PROFESSZOR LETT
INTERJÚ A NYÍREGYHÁZÁN SZÜLETETT DR. GLOVICZKI PÉTERREL

Sok híres és elismert érsebész van a világon, de olyan-
ból csak egyetlen egy, akit mindemellett még a földke-
rekség legjobb bûvészei között is tartanak számon. Dr.
Gloviczki Péter nyert már Ki mit tud-ot, Nemzetközi Ver-
senyt, ezüstérmet a Bûvész Világbajnokságon, hozott haza
díjat Vancouverbõl és Japánból is, de vezetõ érsebész-
ként is szinte mindent elért, amit a szakmában lehetett,
ráadásul nem is akárhol: a világ egyik legjobb egészség-
ügyi intézményében, a minnesotai Mayo Klinikán. A már
több mint 30 éve Amerikában élõ professzor tökéletes
magyarsággal mesélt a sokszor kalandos útjáról, ami Nyír-
egyházáról Párizson át, egészen Rochesterig vezetett...

Kalifornia, Palo Alto, Stanford Egyetem, 2018. április 2.
Képzeljenek el egy sebészeti konferenciát, ahol a résztve-
võk kivétel nélkül orvosok és medikusok és az endo-
vaszkuláris technikák alkalmazásáról hallanak elõadást.
A visszérbetegségek és a vénás tromboembólia vénák ki-
vesézése után aztán egyszer csak gyorsváltás következik:
az éppen elõadó professzor orvosi nyelvrõl, „varázsló-

KONCZ ZSUZSÁVAL ÉS KERN ANDRÁSSAL
A KI MIT TUD-ON

– A legelsõ Ki mit tud-ban indultam, 1962-ben. Em-
lékezetes verseny volt, hiszen olyan nagy nevek kö-
zött léptem fel, mint Haki Tamás, Koncz Zsuzsa, Kern
András és Bakacsi Béla. A kis bûvészként emlegettek,
és sikerült megnyernem a kategóriám elsõ díját. En-
nek köszönhetõen lehetõséget kaptam arra, hogy részt
vegyek Helsinkiben a Világifjúsági Találkozón. 14 éve-
sen léptem ott fel. A gimnáziumi és az egyetemi évek
alatt is sokat bûvészkedtem. A párizsi Bûvész Világ-
bajnokságon második lettem 1973-ban. Vancouver-
bõl elhoztam a bûvészkongresszus nagydíját, Japán-
ból pedig a Word Magic elsõ díját. Mindig is orvos
akartam lenni, de közben ez is jól jött, hiszen ez volt
az egyedüli lehetõség arra, hogy eljöhessek Magyar-
országról. Mint bûvész, kaphattam útlevelet, de mint
orvos vagy mint magánember, nem. Akkoriban nem
lehetett, vagy csak nehezen kiutazási engedélyhez
jutni a kommunista rendszer miatt. Mindig meghívat-
tam magam olyan bûvész-elõadásokra, ahol pont ak-
kor orvoskongresszusokat is szerveztek. Este elmen-
tem fellépni, napközben pedig bementem az orvosi
kongresszusra.

a betegellátásra. Mindemellett a Mayonak 150 éves törté-
nelme is van, és itt a legfontosabb szabály nem az, hogy
nagy legyen a bevételünk és minél több embert operál-
junk, hanem az, hogy azt a kezelést adjuk, ami a beteg-
nek kell. Betegközpontú az intézmény és csapatmunkára
alapszik. Ez azt jelenti, hogy egy teljes orvosgárda segíti a
pácienst, aki így több oldalról meghallhatja, hogy milyen
lehetõségei vannak a gyógyulásra és õ eldöntheti, melyik
kezelési módot szeretné. A Mayo nonprofit magánkórház,
tehát bevételeibõl fedeznie kell a három pillér kiadásait: a
klinikai praxisét a fejlesztésekkel együtt, a kutatómunkáét
és az oktatásét. Minden bevételt ezekbe forgat vissza –
magyarázta a professzor.

ÉVENTE TÖBB MINT EGYMILLIÓ
BETEGET LÁTNAK EL

A Mayo Klinika az Egyesült Államok egyik legrango-
sabb egészségügyi intézménye, a nyugati orvoslás és ku-
tatás egyik fellegváraként tartják számon. Közel hatvan-
ezer ember dolgozik a Mayo komplexumaiban, harminc-
ötezer Rochesterben, hat-hat ezer Jacksonville-ben és
Scottsdale-ben, továbbá ide sorolható a Mayo Health
System (egészségügyi rendszer) hetven kórháza és klini-
kája az említett három államban. Évi 1,3 millió páciens
keresi fel az intézményeket, akik százötven országból
érkeznek. Csupán a rochesteri központban naponta ezer
beteget látnak el. Évente több mint 660 millió dollárt
költenek a kutatásra, és több mint 3000 teljes munka-
idõs kutatót foglalkoztatnak.

A 67. ELNÖK

– Emeritus professzor vagyok, 2016-ban mentem nyug-
díjba a klinikai munkától, két hónappal azután, hogy meg-
csináltam a tízezredik mûtétemet. Néhány éve az Ameri-
kai Érsebész Társaság 67. elnökének választott meg.  Jelen-
leg a világ legnagyobb érsebészeti újságjának, a Journal of
Vascular Surgery-nek vagyok a fõszerkesztõje. Sok szere-
tettel gondolok vissza az otthoni tanulmányaimra. Sokat
köszönhetek nekik. Nem szakadtam el az országtól, hiszen
gyakran látogatok haza. A Semmelweis Egyetem díszdok-
torrá avatott és 2017-ben megkaptam a Magyar Érdemrend

nyelvre” vált át. Ráadásul az eset nem egyedi: dr. Gloviczki
Péter bûvészként ugyanis komoly sikereket ért el az 1962-
es Ki mit tud gyõzelem óta, errõl pedig az óceánon túl is
tudnak. Bár túl a tízezredik mûtétjén, két éve már, hogy
nem operál, de a világ egyik legismertebb érsebészeként,
rendszeres meghívottja az orvoskongresszusoknak, ahol
már szinte elengedhetetlen, hogy mindig bemutasson egy-
egy bûvésztrükköt is. A jelenrõl azonban ugorjunk vissza
nemcsak 70 évet, hanem egy teljes földrészt is. Dr.
Gloviczki Péter ugyanis Nyíregyházán született, 1948-ban.
Itt járt általános iskolába, itt élt a Széchenyi utcai lakásuk-
ban és nagyapjának, Gloviczki Józsefnek is itt volt fény-
képész üzlete. Azt mondja, szeretettel gondol vissza nem-
csak a szabolcsi megyeszékhelyre, hanem Magyarországra
is, hiszen innen indult bûvészi és orvosi karrierje is.

HETENTE TANULTA A TRÜKKÖKET

– Szép gyerekkorom volt, szerettem Nyíregyházát –
kezdte a beszélgetést dr. Gloviczki Péter. – Ám 1957-ben
Pestre költöztünk és ott folytattam tanulmányaimat, édes-
apám pedig a csepeli rendelõintézetben lett ideggyógyász
szakorvos. Õ általa kerültem kapcsolatba a bûvészkedés-
sel, ugyanis az egyik belgyógyász kollegája, dr. Takáts
Sándor tagja volt a Magyar Amatõr Mágusok Egyesületé-

AMERIKAI ALELNÖKÖT ÉS SZENÁTORT IS
GYÓGYÍTOTT

Gloviczki Péter édesapja nyomdokain haladva a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemre iratkozott be, 1972-
ben aranygyûrûs doktorrá avatták, majd ösztöndíjasként
több mint egy évet töltött Párizsban. 1981-ben a Mayo
Klinika érsebészeti osztályára hívták. 35 éven keresztül

Dr. Gloviczki Péter
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nek. Nagyon tetszett, amiket csinált és azt mondta, ha
nagyon érdekel, megtanít bûvészkedni. Így is volt, kap-
tam tõle egy kézügyességi trükköt és egy hetem volt rá,
hogy megtanuljam és bemutassam neki. Aztán jött a kö-
vetkezõ és így tovább. Hetente feljártam hozzá, felléptem
a bûvészklubban is, aztán jött a Ki mit tud...
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dolgozott a világ leghíresebb és legjobbnak tartott egész-
ségügyi intézményében, ahol az érsebészeti osztály veze-
tõje volt 10 évig, majd az érközpont igazgatója nyolc évig.
Betegei között megtaláljuk Cheney alelnököt és Bob Dole
szenátort. Operált first ladyt (elnökfeleség), más alelnököt
és közel-keleti uralkodót is.

LEGMODERNEBB TECHNIKÁVAL FELSZERELT

– A Mayo Klinika ragyogó hely orvosoknak és betegek-
nek egyaránt, és különleges amerikai szempontból is. Az
itteni kórházakra alapból jellemzõ, hogy rendelkeznek a
legmodernebb technikai felszereléssel és sok pénzük van

Betegszoba a klinikán

Dr. Gloviczki Péter családjával

Tisztikeresztjét is. A gyerekeim pedig nagyon szépen be-
szélnek magyarul, így az emlékek mellett, a nyelvet sem
felejtjük el... – zárta a beszélgetést a professzor.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Hollywood, Kalifornia,  „Mágikus kastély”Hollywood, Kalifornia,  „Mágikus kastély”
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TE IS LEHETSZ
NYELVZSENI!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, õk sem gondolták, hogy ilyen sikeres
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos
nyelvtanulónak tartotta magát,  27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt bizonyítványuk.
Életük nagy felfedezésének érzik a módszer-
rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág  kilenc, Blan-
ka pedig tizenhárom  nyelv-
bõl szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”,
negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvbõl vizsgázott si-
keresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta tettek
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez

kizárólag a Kreatív Tananyagot
használták. Figyelem, manapság
gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a vég-

zõsök fele nem veheti át
diplomáját!

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon. Három dolog,
amiért érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000 kétnyelvû
mondatrész, mondat és a
hanganyag megtanít beszélni
– tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a
középfokú nyelvvizsga nyel-
vi anyagát – ezt a lányok
eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartásra,

sõt – újra elõvéve – bármikor felfrissít-
hetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy
be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyam-
ra.

További információ az alábbi honlapon
található, illetve az elõadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki va-
lóban komolyan gondolja, hogy elsajátít
egy idegen nyelvet.

1+1+1 AKCIÓ! –50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló + 1 db nyelvvizsga felkészítõ

CSOMAGÁR: 55 970 Ft helyett most 27 990 Ft

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója Nyíregyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetõk és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban (Szabadság tér 9.) 2018.

május 5-én (szombat) és május 12-én (szombat) 10–12 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953
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Ne lepõdjünk meg azon, ha a közeli jövõben lépten-nyo-
mon sebességkorlátozásba, útszûkületbe, átmeneti lezárás-
ba ütközünk, illetve dolgos munkáskezekkel találkozunk
úton-útfélen. Több program keretében ugyanis milliárdos
nagyságrendû infrastrukturális fejlesztések zajlanak (már
most is) városszerte. Nemrégiben beszámoltunk két na-
gyobb programról, ezúttal – a polgármestert is megszólít-
va – igyekszünk átfogó képet adni arról, mi minden moder-
nizálódik és épül az elkövetkezõ másfél-két évben. Annyi
elõre megkockáztatható: szinte soha nem látott mértékû
beruházási csomag indul el az utak, kerékpárutak, járdák
építésének-javításának  részben  évtizedes lemaradásait
pótolva. S persze ez csak egy fejlesztési terület, ugyaneb-
ben a lapszámban olvashatnak például az épülõ sóstói négy-
csillagos hotelrõl és a megújuló Szabadtéri Színpadról is.

A bõség zavarával küszködik, aki egyszerre át akarja
látni, mennyi helyszínen zajlik a forgalmat könnyítõ mo-
dernizáció a város megannyi pontján. Ha nem is a teljes-
ség igényével, de az alábbiakban szeretnénk elõre jelez-
ni, hol kér majd a városvezetés türelmet, hogy aztán ma-
gasabb minõségû lehessen a közlekedés.

STRATÉGIAI GONDOLKODÁSSAL

– A mostani ciklus elején is azt mondtam, az egyik leg-
fontosabb feladat a közlekedési infrastruktúra fejlesztése lesz.
Tartjuk a szavunkat, hiszen – miután kormányzati segítség-
gel rendbe tettük a város költségvetését, eltüntetve a ránk
hagyott temérdek adósságot – az elmúlt esztendõkben sok
olyan évtizedes lemaradást pótoltunk, ami régi vágya volt a
nyíregyháziaknak – fogalmazott kérdésünkre dr. Kovács
Ferenc. A polgármester hozzátette: hosszú út vezet addig,
amíg egy beruházás megvalósul, hiszen azt rengeteg elõké-

szítõ munka elõzi meg, arról nem beszélve, hogy forrásokat
is szerezni kell a fejlesztésekhez. Dr. Kovács Ferenc a kö-
zelmúltra utalva kiemelte: a százhoz közelít például azon
utak száma, amiket saját erõbõl építettünk vagy felújítot-
tunk, és több fontos projekt révén csomópontok átépítései
valósultak meg. – Jó példa erre a víztorony melletti vagy az
orosi körforgalom, de a Mezõ utcai keresztezõdés rendezé-
se és a Szegfû utca négysávosítása is segíti a biztonságos
közlekedést, a nagyobb áteresztõképességet. S ez még csak
a kezdet: a korábban megfogalmazott stratégia mentén óri-
ási beruházások kezdõdnek és zajlanak a közeljövõben.

SOK FORRÁST SZÁNUNK ERRE

Néhány hete megírtuk, hogy a kormányzat által adott
kétmilliárd forintos támogatásból mi és hány helyszínen épül,
s azt is, hogy az önkormányzat saját, erre a célra elkülöní-
tett forrásait (hitelt nem használva!) hogyan, hol fogja költe-
ni. Emellett pedig számos beruházás indul el a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programon belül is. – Akik fi-

    SOHA NEM LÁTOTT MÉRTÉK
gyelemmel kísérik a közgyûléseket, tudhatják, hogy az utóbbi
idõszakban sok döntés született arról, mire használjuk fel a
megyei jogú városok között ebben a ciklusban nekünk szánt,
egyébként jelentõs nagyságrendû, közel 30 milliárd forin-
tot. A kedves olvasók érzékelhetik majd, hogy az uniós pén-
zek jelentõs részét is a sok helyütt elmaradott, vagy az élet
által túlhaladott infrastruktúra fejlesztésére fordítjuk. Van mit
bepótolnunk – mondta a polgármester.

TÜRELEM A BERUHÁZÁSOK IDEJÉN

– Ezzel együtt türelmet is kérünk a lakosságtól, hiszen
bármennyire is igyekszünk zökkenõmentesen megszer-
vezni, elõkészíteni, majd megvalósítani a projekteket, biz-
tosan fog fennakadásokat okozni a mindennapokban.
Szinte mindegyik program más fázisban tart: van, ame-
lyik már most fut, van, amelyiknél a közbeszerzés van
folyamatban, de olyan is, amelyiknél még csak az elõké-
szítés, a tervezés vagy a tervezõ kiválasztása tart. S látha-
tó, hogy 2018 õszén például egyszerre több helyen kez-
dõdhet a kivitelezés. Azt ígérjük, hogy a kommunikációs
csatornákon keresztül igyekszünk naprakész tájékozta-
tást adni arról, mi, hol épül, hogy könnyebb legyen a
családi, üzleti logisztikát tervezni. De kérjük a szíves
megértést, hiszen azért dolgozunk, hogy az érintett sza-
kaszokon, a bel- és külvárosokban egyaránt, a beruházá-
sok után magasabb szintû, komfortosabb legyen a közle-
kedés, legyen szó akár útról, kerékpárútról vagy járdáról
– fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.

NEM LEHET TELJES A LISTA

Az alábbiakban pedig (a projektek azonosítói, a forintra
kiszámolt összegek és az aktuális fázisok ismertetése nél-
kül) részletezzük a közeljövõben induló-megvalósuló, ter-
vezendõ munkálatokat. S azért írtuk, hogy a lista nem tel-
jes, mert a Magyar Közútnak például csak az idei konkré-
tumait tartalmazza, közben, mint a közelmúltbéli alapkõ-
letételen kiderült, tovább épül a Nyugati elkerülõ, és a
Nagykörút bezárására, valamint például egy majdani To-
kaji úti, vasúti alul- vagy felüljáróra is elhangzottak kor-
mányzati ígéretek. Ráadásul a különbözõ programok átfe-
désben vannak: például a Törzs utca vagy éppen a Tünde
utca fejlesztése több külön programelembõl áll össze. Így
az örökösföldiek vagy a déli részeken közlekedõk se csak
egy részt olvassanak el, hanem böngésszék végig lehetõ-
ség szerint a teljes listát – ami akár jövõre is bõvülhet, hi-
szen az önkormányzati forrásból épülõ utcák 2019-es lis-
tája még értelemszerûen nem is lehet ismert...

ÖRÖKÖSFÖLD ÉS TÜNDE UTCA

A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregy-
házán” program keretében már megvalósult a  Debrece-
ni út – Kígyó utca csomópont fejlesztése, de számos fon-
tosat tartalmaz még.  A Törzs utcai csomópontok fejlesz-
tése: Törzs utca – 4. sz. fõút csomópontjában jobbra ka-
nyarodó sáv kialakítása, Törzs utca – 41. sz. fõút csomó-
pontjában jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítása, Törzs
utca – Semmelweis utca körforgalmú csomópont fejlesz-
tése – ezeknél 2018 õszén kezdõdhet a kivitelezés. A
Debreceni út – Tünde utca – Kállói út (Kert utcáig, illetve
Csárda utcáig) kerékpáros létesítmény építése szintén idén
õsszel indulhat.

 
EZ IS TÖRZS UTCA (IS)

A „Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés” projekt ré-
szeként már megvalósult a Szegfû utca 2x2 sávossá bõví-
tése. Ez tartalmazza a Törzs utca felújítását (41. sz. út és
Szalag utca között), a Szalag utca, valamint a Semmelweis
utca felújítását. De ebbõl valósul meg a Bottyán János utca,
továbbá a Lujza felújítása és kerékpáros nyom felfestése.
Ezek mind 2018 õszén kezdõdhetnek.

 

A KERTVÁROSBAN ÉS DÉLEN

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztön-
zését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti
és délnyugati területein” program részeként valósul meg a
Tiszavasvári út – Szélsõbokori út keresztezõdésében kör-
forgalmi csomópont kialakítása (itt a NIF Zrt. az építtetõ),
a Szélsõbokori út megerõsítése/felújítása, valamint a Szél-

sõbokori út – Rókabokori út – Bottyán János utca kereszte-
zõdésében csomópont kialakítása. Ezek is mind idén õsszel
indulhatnak. Ugyancsak ez a projekt tartalmazza a Legye-
zõ utca, a Rókabokori út, a Derkovits Gyula utca és a Tün-
de utca megerõsítését/felújítását. A tervek szerint itt már
2018 nyarán elkezdõdhet a kivitelezés.

 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

Lakóutcák fejlesztése (útépítés) 2018. április–szeptem-
ber között: Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Mag-
dolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Csiha Kálmán utca.

 
JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA

2018 õszéig: Deák F. u. (Arany J. u. – Széchenyi u. kö-
zött páratlan oldal), Pazonyi út (Aldi – Közigazgatási határ
között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u. – Kalevala
sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u.
– Pazonyi út között), Eperjes u. (Ószõlõ u. – Korányi F. u.
között), Bocskai u. (Hunyadi u. – Inczédy sor között párat-
lan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. – Hunyadi u. között),
Sarkantyú u. (Kossuth u. – Epreskert u. között), Epreskert u.
54–60. elõtt és Körte u. 51–59. elõtt, László utca – Inczédy
sor (Bocskai utcától Belsõ körútig), Nagykállói út (Butykai
u. – Benkõ I. u. között), Stadion utcai járdák.

 
UTAK FELÚJÍTÁSA

2018 õszéig: Sóstói út és Szindbád sétány (Kemecsei
felüljáró – Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u. – Inczédy
sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi
út közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Hu-
szár sor – Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u.
– Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. fõút –
Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mo-
gyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.

 
KERÉKPÁRÚT SÓSTÓHEGYRE

2018 õszéig: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró
utca között).

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester (balról) Ágoston Ildikó
önkormányzati képviselõvel és Kósa László református

lelkésszel egy építendõ sóstóhegyi út
helyszíni szemléjén
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ÚTFEJLESZTÉSEK

Û ÚTFEJLESZTÉSEK 2020-IG
CSOMÓPONT- ÉS KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS

A Kállói út – Ady Endre utca – Czuczor Gergely utcák
csomópontjának átépítése és a Kállói út – Tünde utca cso-
mópontjának átépítése – mindez 2019-2020-ban valósul
meg.

 
KERÉKPÁROSBARÁT UTCÁK IDÉN

Számos nyíregyházi utca kerékpárosbaráttá való fejlesz-
tése elméletileg még 2018 végéig megvalósul, a követke-
zõ pontokon: Arany János utca, Jósa András utca, Honvéd
u. – Serház utca, Nádor u. – Szilfa utca, Széchenyi u. (Tol-
di utcától Petõfi utcáig), Toldi utca (Széchenyi – Damja-
nich u. között), Árpád utca (Széchenyi u. – Kiss Ernõ u.
között), Kiss Ernõ utca (Árpád u. – Benczúr Gyula tér kö-
zött), Malom utca, Színház utca (Bessenyei tér – Széche-
nyi u. között), Garibaldi utca, Ószõlõ utca (Garibaldi u. –
Eperjes u. között), Fészek utca.

 
CSOMÓPONTOK ÉS KERÉKPÁRUTAK 2019-TÕL

Van egy második üteme is a „Csomópont és kerékpárút
fejlesztés” projektnek, ezek jellemzõen 2019-2020-ban
valósulnak meg.

Keresztezõdések: Belsõ körút – Család utca körforga-
lom építése, Család utca – Szalag utca körforgalom építé-
se. Belsõ körút – László utcai csomópont lámpázása, Kállói
út – Mikszáth Kálmán utcai csomópont lámpázása,
Tiszavasvári út – Derkovits utcai csomópont fejlesztése (ez
egy másik projekt eleme, de logikailag ebbe a sorba tarto-
zik).

Kerékpáros létesítmények: Fürdõ utca, Zsuzsanna utca,
Venyige utca, Állomás utca, Krisztina utca, Borbála utca,
Magdolna utca, Anna utca, Mária utca, Katalin utca, Ilona
utca, Lenke utca, Erika utca, Orsolya utca, Hattyú utca,
Avar utca, Pázsit utca, Erdész utca, Mókus köz, Páva köz,
Erdõalja utca, Napfény utca, Mackó utca, Harmat utca,
Márvány utca, Vidra utca, Farkas utca, Szivárvány utca,
Csiha Kálmán utca (2018. év végéig megvalósul).

Kemecsei út – Vénusz utca csomópontban gyalogos át-
vezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi F.
utcai átvezetéstõl Fürdõ utcáig történõ vasúttal átellenes
oldali továbbvezetése mellett 2019-2020-ban.

 
HAT FONTOS FELÚJÍTÁS

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõmobilitást ösztön-
zõ közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” prog-
ram részeként 2019-2020-ban hat ponton zajlik majd je-
lentõs felújítás. Ezek a következõk: Debreceni út burkolat-
felújítás, szegélyezés, csapadékvíz-elvezetés rendbetéte-
lével a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.)  közötti
szakaszon, Vasvári Pál utca felújítás a Rákóczi utcától a
körútig, Vasvári Pál utca felújítás körúttól a Stadion utcáig,
Bethlen G. u. burkolatfelújítás a Búza utcától a Bessenyei
térig, Blaha Lujza sétány felújítása, Rákóczi utca felújítása
a Víz utcától a Körútig.

 

KÖNNYEBBEN KABALÁS FELÉ

– A négyes úton két helyen lesz majd felújítás. Az egyik
a Nyíregyháza–Nyírpazony közötti – Kabalás irányában,
mert így valószínûleg jobban érthetõ. Ez majdnem három
kilométer hosszú burkolatfelújítást jelent és május 7-én már
hozzákezdenek ehhez a munkához – nyilatkozta szerkesz-
tõségünknek Csapó László, a  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megyei igazgatója.

BOCSKAI UTCA, NAGYKÖRÚT

A közút megyei igazgatója kérdésünkre azt is elmond-
ta, késõbb hozzákezdenek a Kabalás és Nyírtura közötti
szakasz egy részéhez is. Sokan használják a Bocskai utca

kórház elõtti szakaszát, a körúttól a Család utcáig terjedõ
szakaszt is megerõsítik júliustól, a nagykörútnak pedig a
Mezõ utca – Erdõ sor közötti része lesz komfortosabb, itt
már májusban elindul a munka.

NYÍRSZÕLÕSI MODERNIZÁCIÓ

A legnagyobb mértékû beavatkozás azonban a Kótaji
úton lesz: öt és fél kilométeren újítják fel a Nyírszõlõsig
vezetõ szakaszt. Egyébként ezzel párhuzamosan épül a
Nyugati elkerülõ, ami következõ lépésben egészen eddig
a végpontig vezet. A nyírszõlõsi munka június végén in-
dul, de nemcsak itt, hanem mindenhol kéri a közlekedõk
türelmét a közút, hiszen forgalomkorlátozásokkal kell szá-
molni a kívánt célok elérése érdekében.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

FEJLESZTÉS A KORÁNYIN ÉS A SZARVASON

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ mobilitás ösztön-
zését szolgáló közlekedésfejlesztés a Korányi Frigyes utca
felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópont-
ban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása ré-
vén” projektben szintén fontos elemek vannak. A Korá-
nyi Frigyes utca felújítása (Kosbor utcától Sóstóhegyi útig)
és a Korányi Frigyes – Csaló köz csomópontban körfor-
galom építése, valamint a Szarvas utca felújítása a Vécsey
köz – Móricz Zsigmond utca között is jövõre kezdõdhet-
nek.

 
KÖZÚT: HÉT HELYEN, EGYMILLIÁRDBÓL

Egymilliárd forintból valósít meg fejlesztéseket a Ma-
gyar Közút idén Nyíregyházán a városvezetés közle-
kedésfejlesztési stratégiájával összeegyeztetve. A nem
önkormányzati, hanem állami kezelésben lévõ utak re-
konstrukciója már elkezdõdött, és összesen hét pon-
ton érintik a megyeszékhelyet, melynek részeként
megújul például egy jelentõs szakasz Nyírszõlõs és
Kabalás irányába is. Ezek sem a véletlen mûvei: jelen-
tõs részben a városvezetés kezdeményezésére, szor-
galmazására és kérései alapján történnek a beavatko-
zások.

Hétfõtõl táblák jelzik a Tiszavasvári úti felüljárón közle-
kedõknek, hogy a megszokottnál keskenyebb sávokban kell
haladniuk, bár ez is a szabványméreten belül van még. Ez a
gyalogosok és kerékpárosok biztonságát is szolgálja, egy-
ben jelzés: megérett a rekonstrukcióra a mûtárgy. A
burkolatmegerõsítési munkák ezen a szakaszon várhatóan
augusztusban kezdõdnek majd, és egy hónapig tartanak.

KÉT FELÜLJÁRÓT ÉRINT

Egy másik felüljáró is része a listának, a Debreceni
útinak május végén kezdõdik a felújítása. De van, ahol
már a munkálatok végénél tartanak: az Oros–Nyírjes-
tanya bekötõút közel 1,3 kilométeres szakaszát nemso-
kára kátyúmentesen használhatják, a mûszaki átadás
május elején várható. Ezek mind részei annak az egy-
milliárd forintos útfelújítási programnak, melyet a Ma-
gyar Közút végez azokon a részeken, melyek nem az
önkormányzat hatáskörébe tartoznak, beleértve ki-, il-
letve bevezetõ utakat is.



HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
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MEGTELT A BELVÁROS A HELLÓ NYÍREGYHÁZÁN!

Idén már hetedik alkalommal üdvözölték az emberek
egymást egy Helló Nyíregyháza! köszönéssel a Kossuth
téren. Közel 10 helyszínen, több színpadon, különbözõ
elnevezésû utcákban és sátrakban fogadták a tavaszkö-
szöntõket április 20-án. A Helló Nyíregyháza! már ha-
gyományosan a város és környékének turisztikai szezon-
nyitó eseményének számít.

– Mintha tegnap lett volna, amikor még lázasan szer-
veztük az elsõ Helló Nyíregyházát! – emlékezett vissza a
kezdetekre dr. Kovács Ferenc polgármester (jobb oldali
képünkön érmeket ad át az ovisoknak). – Nagyon örülök
annak, hogy ilyen népszerû lett a rendezvény és idén már
megtarthattuk hetedjére is. Ez a szám azt is jelenti, hogy
évrõl évre képes megújulni.

FELPEZSDÜLT AZ ÉLET

A Váci Mihály Kulturális Központ elõtt és a Kossuth téren
is felpezsdült az élet, ahol az érdeklõdõk megismerkedhet-
tek a Magyar Honvédség mindennapjaival, fegyvereivel és
harci jármûveivel is, de még flashmob is volt. A Kölyök
téren ovis sportvetélkedõket, sorversenyeket is tartottak. A
Nyírségi Ízkirályok sátránál lapcsánkát kóstolhattak a vá-
roslakók, de finom süteményeket is kínáltak a Helló Nyír-
egyházán. A Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren
pedig 70 szervezet mutatkozott be. A Civil Sziget színpa-
dán óvodás csoportok és nyugdíjas egyesületek is fellép-
tek. A Kossuth téri nagyszínpadon több helyi zenei formá-
ció mutatkozott be; az Ukulele Trió is koncertezett. Utánuk
pedig a Diamond Zenekar adta elõ többek között Vattacu-
kor címû számát. A rendezvényt a Bikini zárta.

KÖZPONTI BALLAGÁS

A Helló Nyíregyháza! rendezvénynek idén is a fiatalok
álltak a fókuszában. Ennek egyik tökéletes mintája volt,
hogy szintén pénteken tartották meg a Központi Ballagást,
ezúttal a Kossuth téren. A ballagáson részt vevõ mintegy
200 fiatal emlékként egy Nyíregyháza logóval ellátott tol-
lat vehetett át, majd a rendezvény végén lufikat engedtek
a magasba (bal oldali képünkön).

(Szerzõ: Dér Vivien, Kanócz Rita
Fotó: Trifonov Éva, Kohut Árpád)

További rengeteg színes fotó:
nyiregyhaza.hu, hellonyiregyhaza.hu
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 28., szombat 19.00 A balek (A hülyéje), Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Április 30., hétfõ 19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 2., szerda 9.30 Maszmók Afrikában, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
13.30 A dzsungel könyve, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
19.00 A balek (A hülyéje), Kelet bérlet, Nagyszínpad

Május 3., csütörtök 9.30 A dzsungel könyve, Hapci bérlet, Nagyszínpad
9.30 Maszmók Afrikában, Tarzan bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
13.30 A dzsungel könyve, Pókember bérlet, Nagyszínpad
19.00 A balek (A hülyéje), Benczúr bérlet, Nagyszínpad

Május 4., péntek 9.30 Maszmók Afrikában, Törpapa bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Maszmók Afrikában, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Chicago, Bérletszünet, Nagyszínpad

ILLYÉS ÁKOS: DR. WATSONTÓL POSA MÁRKIIG
Illyés Ákos számára a Don Carlos volt az évad utolsó

premierje. Úgy érzi, Posa márki szerepe „megkoronázá-
sa” volt ennek a remek színházi évnek.

A nyitánya sem akármilyen volt, hiszen Szente Vajk ren-
dezésében mutatták be a Sherlock Holmes – A sátán ku-
tyáját, amiben a világhírû nyomozó segítõtársát, dr. Wat-
sont játszotta.

– Könnyed, pontos, tûéles, profi munkát végeztünk Szente
Vajk útmutatásai mellett – idézte vissza a Móricz Zsigmond
Színház mûvésze. – Felemelõ volt; nagyszerû vele dol-
gozni. Az Asszony asszonynak farkasa címû darabnak
egész más a mûfaja: dráma. Eltér természetesen ilyen eset-
ben a munkatempó; másféle koncentrációt, agyat és lel-
ket igényelt a Koltai M. Gábor által a Krúdy Kamarában
bemutatott Middleton-mû, már csak a mondanivalója mi-
att is. Schiller Don Carlosának színre vitele ugyancsak
színészt és rendezõt próbáló feladat volt. Nagyon kedvel-
tem a Mirr-Murr kalandjait is, amiben Oriza Triznyákot
játszottam. Ez megint egész más játékmódot, intenzitást
jelent. Csodálatos mese ez a kicsik számára. Fantasztikus,
amikor látjuk a nézõtéren ülõ gyerekek arcán a mosolyt.

A SZABADSÁGVÁGYAT KÉPVISELI

Mint elmondta, heteken keresztül foglalkoztatta õket a
Don Carlos próbái során, hogy mit jelent a szabadság, a
hatalom, a zsarnokság. A mû minden szereplõje létezett a
valóságban is, Posa kivételével. Schiller saját magából adott
ennek a figurának sok mindent. A márki azt vallja: „A ter-
mészet létének a szabadság az alapja, s milyen gazdag így!”
Az emberek is ennek a természetnek a részei, õket is ez
kellene, hogy irányítsa. Ahogy a királyné is mondja: „Az
öröklétnek akar ültetni, és halált vet.” Olyan korban élnek,
mely Posa lelkének elfogadhatatlan. A saját létét alárendeli
a szabadságvágyának. Az Asszony asszonynak farkasában
általa játszott Hippolito szintén nem egy szerencsés korban
élõ ember, a hatalomban lévõk döntése alapvetõen befo-
lyásolja a sorsát. Olyan útvesztõkbe kerül, amelyek telje-
sen tönkretehetik az életét; családi és szerelmi viszonyai
még bonyolultabbá változtatják a mindennapjait.

SZATMÁRNÉMETIBEN IS ELÕADJÁK

– Bár újabb próbák nem várnak rám az évad hátra lévõ
részében, de sok elõadásban játszom – folytatta Ákos. –
Felújítottuk az elõzõ évadban bemutatott s a gyermekek
által igen kedvelt Sárkányölõ Krisztián címû mesés lovagi
tornát. Nagyon sikeres elõadás, az Ördögkatlan Fesztivá-

lon is voltunk vele régebben, és a VIDOR-on is játszottuk.
Az utóbbi idõben „tájoltunk” a megye több településén, s
nemsokára elõadjuk a budapesti József Attila Színházban
és a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Biennálén is. Évek óta sikeresen játsszuk a Szibériai csár-
dás címû elõadást, amelyet most meghívtak Szatmárné-
metibe is. Ebben Müller Áron budapesti karmestert „ho-
zom” én, akinek a szerelme a Csárdáskirálynõt játszó Szil-
via. A primadonnára szemet vet egy tiszt is, aki féltékeny-
ségbõl kiküldeti a dirigenst az orosz frontra. A fogságba

esett katonák úgy menthetik meg az életüket, ha elõadják
Kálmán Imre világhírû mûvét. A túlélésért játszó férfiak
betanítása az „én” feladatom lesz. Csakhogy honnan sze-
rezzenek nõi szereplõket? Hogyan lehet egy amatõr tár-
sasággal színvonalas elõadást létrehozni?... Tasnádi István
valós történeten alapuló zenés játéka a három évvel ez-
elõtti premierje óta a színház egyik legsikeresebb darab-
ja. Öröm számunkra, hogy a határon túli magyaroknak is
bemutathatjuk. A szatmárnémeti közönség mindig szere-
tettel fogad bennünket.                (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Horváth László Attila és Illyés Ákos a Don Carlosban Fotó: Kuthy Patrícia
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22ÁPRILIS
VASÁRNAP

20ÁPRILIS
PÉNTEK18ÁPRILIS

SZERDA

22ÁPRILIS
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 28., szombat 16.15 Nyíregyhá-
za Spartacus–Kazincbarcika labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése
Április 29., vasárnap 20.30 Kisvárda–
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése
Május 1., kedd 20.00 Mezõkövesd–
NYKC kézilabda-mérkõzés közvetítése

Április 26–29., csütörtök–vasárnap Fiú
Kosárlabda Junior döntõ
Április 28., szombat 14.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Tigers–Bp. Eagles
amerikai football-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

KEZDÕDIK A DÖNTÕ!

KUNG FU SZEMINÁRIUM
Wing Tsun Kung Fu szemináriumot

tartott Nyíregyházán Si-Fu Máday Nor-
bert. A kelet-európai fõinstruktor két
napon keresztül irányította az edzése-
ket növendékeknek, mestereknek. Eze-
ken a gyakorlati fogások mellett elmé-
leti oktatást is tartottak a résztvevõknek,
akik között sok volt a gyerek. A Wing
Tsunt egy apácanõ fejlesztette ki, így a
fogások gyorsan elsajátíthatók hölgyek
számára is, akik egy támadás esetén így
megvédhetik magukat.

CÍMVÉDÉS BÉKÉSCSABÁN
A 20 kilométeres gyaloglók számá-

ra világversenyek elõtti fõpróbát ren-
deztek Békéscsabán. A nyíregyházi
Helebrandt Máté már korábban kihar-
colta 50 kilométeren az indulás jogát,
így a mostani bajnokság számára amo-
lyan felmérõ volt, hogy hol tart a felké-
szülésben. Nos, Máté a rangos, nem-
zetközi mezõnyben ezúttal sem talált
legyõzõre, 1 óra 24 perc 2 másodperc
alatt teljesítette a távot, és megnyerte a
bajnokságot.

OVIFOCI A STADIONBAN
Teljesen megtelt a Városi Stadion

centerpályája gyerekekkel. 40 intéz-
ménybõl 1200 óvodás vett részt az OTP
Bank Bozsik Program nyíregyházi év-
záróján. A hagyományos rendezvény
az országban egyedülálló, ennyi ovis
sehol nem focizik egyszerre. A sport-
eseményen valamennyi gyerek ajándé-
kot kapott, és remélhetõleg közöttük
voltak azok, akik néhány év múlva már
a Szpariban futballoznak.

SZENIOR GYÕZELMEK
Budapesten, a Tüske uszodában ren-

dezték az V. Duna Kupa Nemzetközi
Szenior úszóversenyt. A viadalon a nyír-
egyházi Nyírsenior 97 SE 8 arany-, 8
ezüst- és 9 bronzérmet szerzett. Hatal-
mas sikert aratott a 80 éves dr. Gajdos
László, aki a 11. korcsoportban szerzett
aranyérmet. Cserés Miklós két számban
is az élen végzett, csakúgy mint Cseh
Imre. Dr. Szokol Dianna, ahol elindult,
ott tarolt, három arannyal tért haza.

Vége a rövid szünetnek, kedden meg-
kezdõdik a nõi röplabda extraliga döntõ-
je. A Fatum-Nyíregyháza a címvédõ Bé-
késcsabával találkozik, és a Magyar Kupá-
hoz hasonlóan szeretne meglepetést okoz-
ni. Mert ami egyszer sikerült, miért ne si-
kerülhetne újra?

– Jól jött a szünet, és a felkészülésünk
rendben zajlott, játszottunk edzõmérkõzé-
seket is, a következõ napokban már a fel-
töltõdés következik, és nagyon várjuk a
bajnoki döntõt. Szerencsére nem volt sem
sérült, sem beteg, egyedül Kundrák Eszter
hiányzott a korosztályos válogatott miatt.
A Békéscsaba ellen szeretnénk meglepe-
tést okozni, mivel õk a címvédõk, rajtuk
van a teher, számunkra ez egy nagy lehe-
tõség, melyet ki kell használnunk – mond-
ta Horváth András, a csapat edzõje.

Hollósy László vezetõedzõ az elõdön-
tõben is kiemelt fontosságúnak tartotta a
mentális felkészítést, és sikerült is az Új-
pestet magabiztosan legyõzni. A fináléban
ennek még nagyobb szerepe lehet. Nem
mellékesen a trénerrel még nem veszített
találkozót a Nyíregyháza...

A három nyert mérkõzésig tartó finálé
elsõ négy meccsének tervezett menet-
rendje:
Május 1., 17.00: Linamar-BRSE–Fatum-
Nyíregyháza
Május 4., 20.00 Fatum-Nyíregyháza–
Linamar-BRSE
Május 7., 20.00 Linamar-BRSE–Fatum-
Nyíregyháza
Május 11., 18.00 Fatum-Nyíregyháza–
Linamar-BRSE

Nem feltartott kezekkel utazik Békéscsabára a Nyíregyháza

Támogatók és támogatottak: balról Závaczki Bálint golfozó, Bede József alelnök,
Laskai Írisz asztaliteniszezõ, Ölveti Zsolt elnök-ügyvezetõ és Bakosi Péter magasugró

TÁMOGATOTT FIATALOK

2011-ben támogatta elõször fiatal spor-
tolók felkészülését a Szabolcs Takarék.
Azóta minden évben hárman ösztöndíjban
részesülnek, és bár a pénzintézet Tiszán-
túli Takarékká alakult, folytatják a hagyo-
mányt.

– Mindig öröm, és számunkra egy ün-
nepnap, amikor szerzõdést köthetünk ezek-
kel a fiatal tehetségekkel, akik idehaza és
külföldön is szép sikereket érnek el. Az
egész régió büszke lehet rájuk, ezért is sze-
retnénk a jövõben is segíteni õket – mond-
ta Bede József üzleti ügyvezetõ-alelnök.

Ölveti Zsolt elnök-ügyvezetõ szerint
azért a fiatalokat segítik, mert késõbb profi
versenyzõként már könnyebb szponzort

találniuk, egy-egy verseny vagy felkészü-
lés költségei azonban most is magasak. Idén
Laskai Írisz asztaliteniszezõ az egyik támo-
gatott fiatal, aki serdülõ válogatottként a
közelgõ kolozsvári EB-re készül. Szintén
segíti a Tiszántúli Takarék Bakosi Péter at-
létát is. A magasugró Németországban
kezdte a felkészülést és május közepéig tré-
ningezik itthon. A fõ verseny számára a
berlini Európa-bajnokság lehet. Závaczki
Bálint golfozó felkészülését is támogatja a
pénzintézet. Õ ismét megnyerte a magyar
junior bajnokságot, gyõzött Bulgáriában,
Szerbiában, az év golfozójának választot-
ták 2017-ben, a jövõ héten pedig Marok-
kóba utazik a Gymnasiadéra, a középisko-
lások világjátékára.

Fotó: archív
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MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP

KIÁLLÍTÁSDÖMPING A MÚZEUMBAN
A Jósa András Múzeum 150 éves történetében nem

olvastak még olyat, hogy viszonylag rövid idõ alatt
olyan sokan néztek volna meg egy kiállítást, mint a
Seuso-kincseket. 21 753 látogató regisztrált a múze-
um honlapján.

A folytatás sem lesz gyengébb, hiszen újabb kama-
rakiállítás látható a jubileumi sorozatban. Egy késõ
bronzkori gyümölcsöstál, Jósa András díszdoboza, il-
letve a néprajzi gyûjteménybõl egy mángorló. A na-
pokban nyílt Tõkey Péter grafikus, festõ emlékkiállítá-
sa is. Május 3-án kardtörténeti kiállítást adnak át a
múzeumban a nagyközönségnek, mely a magyar kard
ezeréves dicsõ történetét mutatja be, augusztus 12-ig.
A Múzeumok Éjszakáján, június 23-án aztán jön a
„Munkácsy 50”, a világhírû festõmûvész 50 képe –
köztük a Mosónõk, a Merengõ nõ kutyával, vagy a
Hímzõ nõ – Pákh Imre magángyûjtõ anyagából.

– A kiállítás egy része most éppen Szentpéterváron,
az Ermitázsban van, de azok is hazakerülnek, és be-
mutatjuk itt, Nyíregyházán. Így áll össze ez a szép ki-
állítás – nyilatkozta dr. Rémiás Tibor, a Jósa András
Múzeum igazgatója.

A gyûjteményhez múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokat és számtalan rendezvényt szerveznek a múze-
umban, ahol a Seuso-kincsekhez hasonló érdeklõdés-
re, 15–20 ezer látogatóra számítanak.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A Családi Kör megyei rajzpályázat eredményhirde-
tésével megnyílt hétfõn a 45. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gyermekkönyvhónap 4 hetes programsoroza-
ta, melynek vendége lesz Bessenyei Gábor, Leiner Lau-
ra és Nógrádi Gábor.

Programok Nyíregyházán:
Május 3. (csütörtök) 12.00: A HÁBORÚ LELKE. Az

Olimposz legyõzése. 3. Író-olvasó találkozó. Vendég:
Bessenyei Gábor író. Beszélgetõpartner: Papp Sándor.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

Május 7. (hétfõ) 10.00: Ó, AZOK A CSODÁLATOS
ÁLLATOK! Író-olvasó találkozó. Vendég: Telegdi Ágnes
író. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

Május 8. (kedd) 10.00: RINGATÓ – vedd öledbe, rin-
gasd, énekelj! Vezeti: Ferenczné Endresz Klára. Hely-
szín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

Május 9. (szerda) 10.00: MINDENTUDÁS KÖNYVTÁ-
RA – gyerekeknek. Versenyzõ Vitaminok. Elõadó: dr. Ko-
vács Csilla, a NAIK Újfehértói Kutatóállomás tudományos
munkatársa. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár konfe-
renciaterme. 16.45: CSEPEREDÕ MESEKLUB. Vezeti: Uray
Melinda gyermekkönyvtáros. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár gyermekkönyvtára.

Május 10. (csütörtök) 14.00: DEDIKÁL a Szent Johan-
na Gimi és a Bexi sorozat írója! Vendég: Leiner Laura író.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár elõtere.

Május 11. (péntek) CSALÁDI NAP – a Család Éve je-
gyében. 9.30: TALÁLKOZÁS a Böjte Csaba Szent Fe-
renc Alapítvány Érmihályfalvi Iskolaotthona lakóival.
10.00: KEREKÍTÕ. Ölbeli játékok 0–4 éves korig. Veze-
ti: Szikora Csilla játékmester. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár gyermekkönyvtára. 11.00: „...MINDIG KÖLTÕ,
illetve író akartam lenni...”. Író-olvasó találkozó. Ven-
dég: Nógrádi Gábor író. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár kamaraterme. 14.00: MESÉS MINDENTBELE!
Csiporka és más kismesék. Zenés, mesés délután. Ven-
dég: Molnár Ágnes meseíró. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár kamaraterme. A könyvtár elõtt egész nap népi
játszótér és kézmûves foglalkozások.

Hétfõn a Vidám Manók mûsora fogadta a gyerekeket

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Önkormányzati képviselõ házhoz megy.

Tóth Imre, a 10. vk. önkormányzati
képviselõje fogadóórára biztosít lehetõ-

séget Örökösföldön. Munkaidõben
a 06-42/504-096-os telefonszámon
jelezhetõ az idõpont- és helyszín-

egyeztetés kérése.

KERÁMIAKIÁLLÍTÁS. Gyarmati Judit keramikus kiállítása
látható hétköznapokon 8.00–16.00 óráig a Butykai Közössé-
gi Ház és Szabadidõ Központban.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: április 28-án 10.00: Babaangol. Május 2-án 14.00:
Kedvenc mesék – bábfoglalkozás. 3-án 14.00–16.00: Méhecs-
ke készítése. 5-én 9.30–12.30: Anyák-napi ajándék készítése.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattino Bábszínház elõadá-
sai: április 28-án 16.00: Piroska és a farkas. 29-én 10.00:
Vitéz László kalandjai. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

„TAVASZI VIRÁGCSOKOR”. A Vikár Sándor Zenei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola Piccoli Archi Zenekara április 28-án
17.00 órától „Tavaszi virágcsokor” címmel ad koncertet az
iskola hangversenytermében. Vezényel: Nagyné Ligeti Edit.
A belépés díjtalan!

SENIOR ÖRÖMTÁNC május 2-án 11.00 órától a Váci Mi-
hály Kulturális Központban.

ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE – A Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiája május 2-án 15.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban. Elõadó: dr. habil. Pék Gyõzõ egyete-
mi tanár – Test és lélek egysége idõskorban.

KAMASZ-TERASZ – Ki vagyok én? Beszélgetés középisko-
lás amatõr írókkal, költõkkel május 2-án 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Nagy Zsuka és Béres Tamás.

ANYÁK-NAPI KÉSZÜLÕDÉS. Papírvirág és üdvözlõkártya
készítése, kézmûves foglalkozás keretében május 3-4-én
10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

ANYÁK-NAPJA – beszélgetés és kézmûves foglalkozás má-
jus 3-án 13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Sietõné Fitos Éva és Székelyhídi
Ferenc festményeibõl nyílik kiállítás május 3-án 17.00 órától
a Városmajori Mûvelõdési Házban.

A DOLCE TRIO KONCERTJE tekinthetõ meg május 3-án
17.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

ISKOLÁBA JÁRNI JÓ! A Nyíregyházi Tantestületi Központ
rajzpályázatának kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. Megnyitó: május 4-én 11.00 órától. Megtekinthetõ: má-
jus 18-áig.

FARKAS T. ÉVA KIÁLLÍTÁSA a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Megnyitó: május 4-én 16.30-tól. Megnyitja: Tilk-Lippai
Marianna, az ÉLETKEdv alapítója. Megtekinthetõ: május 25-
éig.

„ELEVEN FÉNY” – Fabók-Dobribán Fatime DLA festõmû-
vész tárlata a Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: május 5-
éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

„FEKETE – FEHÉR” – Pató Károly grafikusmûvész kiállítá-
sa a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: május 5-
éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A Felsõ Kereskedelmi Iskola életének
meghatározó személyisége volt
Margócsy Emil (képünkön), aki 22 éven
át, az iskola alapításától 1940-ig, nyug-
díjba vonulásáig igazgatta az oktatási
intézményt.

Margócsy Emil 1918-ban, Debrecen-
bõl érkezett városunkba családjával. A
cívisváros kereskedelmi iskolájának ta-
nári és internátusi igazgatói állását hagy-
ta ott, hogy egy frissen alapított iskola
élére állva megszervezze annak mûkö-
dését. Az õ meghívásával kiváló szak-
embert nyert nemcsak az iskola, hanem
a város is. A visszaemlékezések „szigo-
rú és igen energikus, a munkát és har-
cos küzdelmet természetes életelemének tekintõ” férfi-
nak írják le. Az õ „erõskezûségének” és „céltudatos fej-
lesztésének” volt köszönhetõ, hogy „az iskola szûk, sze-
gényes, meg nem felelõ elhelyezése és felszerelése el-
lenére is az ország egyik legjobb hírnévnek örvendõ ke-
reskedelmi iskolája lett”. Ebben az intézményben bo-
nyolították le az elsõ országos kereskedelmi iskolai ta-
nulmányi versenyt, amelyet aztán Budapesten rendsze-
resítettek. Az iskola diákjai országos hírnevet szereztek

A KERESKEDÕK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBÕL
LETT ISKOLA

100 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A FELSÕ KERESKEDELMIT 3.
a gyorsírási versenyeken. Szerepe volt a
diákok tapasztalatait elmélyítõ külföldi ta-
nulmányutak megszervezésében és le-
bonyolításában. Támogatta, sõt amikor
szükség volt rá, egy rövid idõre élére is
állt az iskola cserkészcsapatának. 1933-
tól már mint királyi fõigazgató. Az iskola-
igazgatás mellett 1935-tõl az evangélikus
egyház felügyelõi tisztét is betöltötte.

Amikor 1940-ben, az iskolai tanévzá-
rón búcsúztatták, megfogalmazta, hogy
„hálás vagyok az Istennek, hogy tanárrá
lehettem, s ha életemet újra kezdeném,
ismét ezt az utat választanám”. Igazgatói
pályafutását e gondolatokkal fejezte be:
„ Elvégezvén utolsó munkámat, csendben

beteszem magam mögött az ajtót és otthonomba megyek,
enyéimmel együtt megköszönni, hogy hosszú tanári mû-
ködésem alatt mindig megsegített és mindig velem volt az
Isten”. Életének 88. esztendejében, 1971-ben hunyt el.

Iskolájában egy szerény gránittábla hirdeti emlékét,
míg a város kiváló pedagógusait a Margócsy Emil-díjjal
tünteti ki.


