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MICSODA BALEK!

Kortárs burleszk, képregényelemekkel, sok humorral és remek karakterekkel, ez lett a
nagy nevettetõ Feydeau klasszikus bohózatából, A hülyéjébõl Nyíregyházán. A vígjá-
ték – az évad utolsó bemutatója – új címet kapott és a rendezõ, Fehér Balázs Benõ
kezei között teljesen átalakult. A téma persze maradt, a darab továbbra is arról szól,
mennyire relatív tud lenni a hûség fogalma. A könnyû, sok nevetést ígérõ elõadás már
látható a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán.

ÖKOLÓGIAI SÉTÁNY VEZET NEMSOKÁRA SÓSTÓRA
Március közepén kezdõdött el az a projekt, amely Nyír-

egyháza legszebb természeti értékén, a Sóstói-erdõn ke-
resztül, a sóstófürdõi állatparkig tartó sétaút kialakítását
foglalja magában. A program közvetlen célja egy erdei
sétány és ökológiai sétaút kialakítása Nyíregyháza-Sós-
tógyógyfürdõn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyhá-
zi Állatparkba történõ belépéshez és a szélesebb körû
élményszerzés nyújtásához.

Hagymási Gyulától, a pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúra vezetõjétõl megtudtuk:  Nyíregyháza ön-
kormányzata bruttó 298,11 millió forint, százszázalékos,
vissza nem térítendõ uniós támogatást nyert e célra. En-
nek keretében az erdõn át az Ózoon Hoteltõl, az Erdei
Tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres
szakaszon egy tanösvényt hoznak létre, illetve folytatnak
padokkal, melyen a kirakott tájékoztató és demonstrációs
eszközöket tanulmányozva meg is ismerhetnék a Sóstói-
erdõ flóráját és faunáját.

– A látogatóknak az erdei sétányon tájékoztató táblák
mutatják be a Nyírséget, az erdõgazdálkodást, a Sóstói-
erdõt és környékét, a közjólét szerepét, az erdõ színes nö-
vényvilágát, mint például a fehér akácot, a cserjéket, az
elegyfákat, és tölgyeseink élõvilágát – részletezte Hagymási
Gyula. A teljesebb kikapcsolódást szolgálják a szalonna-
sütõk, az esõbeállók, erdei asztalok, s a környezetvéde-
lem jegyében a padok mellett szemetesedényeket is kihe-
lyeznek. A sétány végén elérkeznek a Korányi Frigyes ut-
cai vasúti átjáróhoz, melyen a KRESZ szabályait betartva
áthaladnak a Blaha Lujza sétány gyalog-kerékpárútjához.

– Itt kialakítunk egy, az állatpark oldalában haladó új gya-
log-kerékpárutat, ami a Blaha Lujza sétány gyalog-kerékpár-
útjához csatlakozik. Az állatpark déli területén pedig megszü-
letik egy hátsó bejárat. Belépve már térítés ellenében, a kiala-
kítandó 4 kilométeres sétaúton egy ökológiai utazáson vehet-
nek részt. A kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény-
és állatvilágával ismerkedhetnek meg. A kivitelezés várha-
tó befejezése 2018 nyara – mondta a referatúra vezetõje.

ITT ÉPÍTIK ÉPPEN AZ UTAKAT, JÁRDÁKAT
A héten elkezdõdtek az önkormányzati programok keretében a Csárda utca építési

munkálatai Borbányán. Folyamatban van a Pazonyi úti kerékpárút felújítása, a Sóstói
út–Szindbád sétány szakaszon most padkaépítés zajlik. Jó ütemben halad a Csiha Kál-
mán utcában az útpályaszerkezet építése. A Korányi Frigyes és Eperjes utcán folyamat-
ban van a járdaburkolat felújítása. Földutakból épülnek aszfaltos utak több helyszínen
Oroson: befejezõdött a Platán és Tujafa közben az útszegély építése, a Füzes utcában 
bontják a zúzottköves utat, a Platán és Tiszafa utcában a szegély építése zajlik, az Ezüst-
fenyõ  utcában a pályaszerkezet építése van folyamatban. A következõ héten elkezdõd-
hetnek  Sóstógyógyfürdõn a Zsuzsanna utcán az átépítési munkálatok, valamint a Rövid
és a Tó utcákban indul a bontás, továbbá a Templom és a Mogyoró utcákban fakivágás-
sal kezdik elõkészíteni a munkaterületet. Kérik, hogy az érintett területeken fokozott
figyelemmel közlekedjenek, több helyen lokális útlezárásokra kell számítaniuk. (Mindig
friss részletek: nyiregyhaza.hu.)

Az állatpark oldala mentén már láthatóak a gyalog-
kerékpárút vonalai, melynek végén új bejárat is nyílik az

intézménybe

Fotó: Trifonov Éva
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BÉCSBEN FRIZBIZTEK
Bécsben szervezett, nemzetközi

frizbiversenyen jártak az apáczais diá-
kok. A mieink 12 évesen hat mérkõzés-
bõl hármat tudtak megnyerni a 15 éves
korosztályban és a 6. helyen végeztek.
Ezzel Nyíregyháza már az európai
frizbisek népes táborának is tagja lett.

VIKÁROS SIKER
A Budapesten megrendezett VI. Or-

szágos Zeneiskolai Oboafesztivál és
Tehetségnapon a nyíregyházi Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Is-
kola öt tanulója is képviselte magát. A
fiatalok arany, ezüst és bronz minõsí-
tésekkel térhettek haza.

FRANCIAVERSENY
Nyíregyházán már 12 éve rendez-

nek országos francia nyelvi tanulmá-
nyi versenyt. A döntõt a Nyíregyházi
Egyetem Eötvös József Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban tartot-
ták meg. Az eredménylista megtekint-
hetõ a www.eotvos.nye.hu oldalon.

ÉNEKLÕ IFJÚSÁG
A hazai zenekultúra több mint 80

éves hagyománya az Éneklõ Ifjúság
mozgalom, melynek minõsítõ hang-
versenyét 15 kórus részvételével ren-
dezték a Kodály Zoltán Általános Is-
kolában. Közel 900 dalos énekelt a
nyíregyházi zenetagozatos iskolában.

MACSKAMENTÉS
Ereszcsatornába szorult macskát

mentettek – gépezetes tolólétra és ké-
ziszerszámok segítségével – a nyíregy-
házi hivatásos tûzoltók vasárnap dél-
elõtt Nyíregyházán, az Árpád utcában.
Az állat végül sértetlenül úszta meg a
balesetet.

ÕZET GÁZOLTAK
Õzet gázoltak a Nyíregyházát Sós-

tógyógyfürdõvel összekötõ úton. Mi-
vel ilyenkor gyakran találkozhatunk
útra tévedt vadállatokkal, a rendõrség
óvatosságra inti az autósokat, hiszen
a vadak legtöbbször váratlanul kerül-
nek a jármûvek elé.

TEREPGYAKORLAT
A II. RFKMF Biológia és Kémia Tan-

széke a Fodor István Kutatóközponttal
közremûködve terepgyakorlatot szerve-
zett a Nyíregyházi Állatparkba bioló-
gia szakos fõiskolai hallgatók részére,
akik megismerkedhettek az egyes föld-
részek állatvilágának képviselõivel is.

MÁR KAPHATÓ AZ EPER
Megjelent a piacokon a hazai földi-

eper is a korábbi importgyümölcs-kí-
nálat mellett. Az áprilisi árak kilónként
még meghaladták a 2 ezer forintot is,
de a hazai áru megjelenésével ez fo-
lyamatosan csökkenni fog. Már kap-
ható a Búza téri Piaccsarnokban is.

MEGVÁLTOZOTT
A PARKOLÁS RENDJE

Mint azt korábban közgyûlési döntés
alapján megírtuk: lakossági kezdeménye-
zésre 2018. május 1-jétõl megváltozott a
parkolási rend azokon a túlterhelt, jellem-
zõen fizetõs zónák mellett található bel-
városi területeken, ahol a nagyszámú par-
koló autó szinte ellehetetleníti az ott élõk
közlekedését és normális életvitelét.

A változás az alábbi útszakaszokat érinti:
Vasvári Pál u. (Dob u. és Dohány u. kö-
zött); Holló u.; Sólyom u., Sólyom köz;
Hatzel tér; Csillag u.; Bujtos u. (Géza u. és
Inczédy sor között); Pazonyi tér (Selyem
u. vége); Deák F. u. (Arany J. u.–Széchenyi
u. között); Kölcsey Ferenc u.; Kiss Ernõ u.;
Jósa András u.

A Pazonyi tér az I-es zónába (250 Ft/
óra), a többi terület a II-es parkolási zóná-
ba (200 Ft/óra) lett besorolva. 

Az állandó lakcímmel rendelkezõk áp-
rilis 15-étõl 4070 forintért vásárolhatnak
egész évre érvényes lakóhelykörnyéki bér-
letet, az üzemeltetésükben, illetve hasz-
nálatukban lévõ gépkocsira. A bérlet meg-
vásárlásához a NYÍRVV Nonprofit Kft. par-
kolási ügyfélszolgálatán (Hõsök tere 9.) le
kell adni a forgalmi engedély és a lakcím-
kártya másolatát.

JÚNIUSBAN NYIT A STRAND

Gõzerõvel készülnek a Parkfürdõ nyi-
tására. Elkezdték az 50 méteres medence
sátorfedésének bontását, s a kinti meden-
cék tisztítását. A kikapcsolódni vágyóknak
már csak pár hetet kell várniuk; június 2-
án nyit a strand – de addig is látogatható
az élményfürdõ, mely hétvégén sok ven-
déget vonzott.

A négynapos hosszú hétvége sokaknak
szólt pihenésrõl. Többek között a Bujtosi-
tónál, Mandabokorban és Borbányán is
majálisoztak, de Sóstógyógyfürdõ is meg-
telt élettel. Az állatparkba közel 30 ezren
látogattak el a négy nap alatt, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. medencéit pedig szinte
rekordszámú vendég választotta a munka
ünnepe miatti hosszú hétvégén. 

ZSÚFOLT HÉTVÉGE

–  Az, hogy négynapos volt a hosszú
hétvége, a látogatószámunkban is meglát-
szott. Míg tavaly három nap alatt 3200,
addig idén 4600 vendéget fogadtunk vál-
lalati szinten, ami alatt a Júlia fürdõt, a
Fürdõházat és az élményfürdõt értjük –
nyilatkozta kérdésünkre Podlovics Lajos,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési ve-
zetõje.

CSAK AZ ÖTVENES VAN ZÁRVA

A strandnál már gõzerõvel készülnek a
nyitásra. Elkezdték az 50 méteres meden-
ce sátorfedésének bontását is, ami ilyen-
kor egy kéthetes leállást jelent – tehát nem
az egész élményfürdõt, csak ezt a meden-
cét érinti! Ennek során a kötelezõ vízcse-
réket végzik, valamint a szûrõhomokok
cseréjét és minden egyéb, olyan technikai
feladatot, ami szükséges. A télen keletke-
zett kisebb károkat is helyrehozzák. Így hét
elején bezárt az 50-es medence és május
19-én, szombaton fogadja majd újra a ven-
dégeket.

TISZTÍTÁS, VIRÁGOSÍTÁS

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. valamennyi
munkatársa, valamint közfoglalkoztatottak
és diákmunkások is dolgoznak a mintegy
10 hektáros területen, hogy június 2-án már
fogadhassa a vendégeket a Parkfürdõ. Tisz-
títják a medencéket, a koktélbárnál is ké-
szülnek a nyitásra és már javában tart a
strandterület virágosítása. Évelõ és egynyári
növényekkel szépítik a strand területét, de
már helyükre kerültek a mediterrán növé-
nyek is, többek között pálmák ékesítik a
Parkfürdõ termálvilágát.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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FÖLDBE BÚJTATJÁK A MAGASBAN KÍGYÓZÓ CSÖVEKET
Egy mérnöknek szép, egy városlakónak fölösleges,

de összességében fontos és hasznos. Az Ibolya utcán a
tartóoszlopokon vezetõ csövek mindenesetre „zavar-
ják” a városképet, a megoldásnak pedig eljött az ideje,
mint azt az arra járók a munkálatokból érzékelhetik
is. Ez is része egy korábban már megkezdett folyamat-
nak.

A Nyírtávhõ Kft. ugyanis 2018. április 16. és június 30.
között a „Távfûtési hálózat korszerûsítése a modern váro-
sért” elnevezésû projekt keretein belül a Szegfû utca Ist-
ván és Hunyadi utca közötti szakaszán távfûtési vezeték
építését, az Ibolya utcán pedig a meglévõ magasvezeték
bontását végzi – nyilatkozta kérdésünkre Joó László, a tár-
saság ügyvezetõ igazgatója.

KÉT SZEMPONTBÓL IS JÓ

Az Örökösföldet távfûtéssel és meleg vízzel ellátó,
NA400-as távvezeték jelenleg vegyesen, a földben és 5
méter magasságban, tartóoszlopokon található. Joó Lász-
ló emlékeztetett: a magasban lévõ vezetékszakasz egy
részét az István és a László utca közötti területen a
Nyírtávhõ Kft. 2007-ben talajszint alatt elhelyezett elõ-
szigetelt vezetékre cserélte. A cég már évek óta tervezi a
körülbelül 5 méter magasságban lévõ távfûtési vezeték
földbe helyezésének folytatását, ezzel is javítva a hõ-
szolgáltatás energiahatékonyságát és településünk vá-
rosképét.

CSINÁLJÁK, AHOL LEHET

Az átalakításra váró vezetékszakasz 320 méter hosszú-
ságban az Ibolya utcán helyezkedik el. Az ügyvezetõ igaz-
gató kiemelte, ezen az útszakaszon az út szélességébõl és
a közmûvesítés mértékébõl adódóan nem lehetséges a
földbe helyezés, azonban a Szegfû utca északi oldalán, a
kerékpárút és a telekhatárok közötti közterületen a távve-
zeték földbe helyezése megvalósítható. A távvezeték-épí-
tés április 16-án, a Szegfû utcán lévõ áruház mögötti sza-
kaszon, az István utca lezárása után az útszakasz felbon-
tásával kezdõdött. A munkálatok a Szegfû utcán folyta-
tódnak a zöld terület felbontásával, s az elõszigetelt

vezetékpárok lefektetését követõen a helyreállítás folya-
matosan zajlik – nyilatkozta Joó László.

NEM ÉRINTI A FELHASZNÁLÓKAT

– Az új vezetékszakasz üzembe helyezését követõen
megkezdõdnek a magasvezeték bontási munkálatai. A kör-
nyéken ebben az idõszakban is rendszeres forgalomkorlá-
tozásra kell számítani, amiért a közlekedõk türelmét kér-
jük. A beruházási munkák ideje alatt az érintett fogyasztói
közösségek részére a szolgáltatás folyamatosan biztosított
– fogalmazott a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben
szabályozza az „Inczédy György Életmû”-díj adományozá-
sának rendjét.

Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán szü-
letett, vagy hosszabb ideje városunkban élõ, dolgozó, illetve
nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely te-
rületén maradandót alkotott, kiemelkedõ szakmai tevékenysé-
gével jelentõsen hozzájárult városunk fejlõdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten.

A cím évente öt személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kez-

deményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rend-

szerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II.
26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyom-
tatványon kell benyújtani 2018. május 31. napjáig Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, vala-
mint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illetve szemé-
lyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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HOPPÁ! DÁVID MIHÁLY ELÁRULTA, MILYEN IDÕJÁRÁS LESZ NYÁRON
Nyaralni július második felében, illetve augusztus 10.

és 25. között érdemes mennie annak, aki itthon szeretné
tölteni a szabadságát – mondja Dávid Mihály. Persze,
akinek ki kell tolnia a vakációját, az se aggódjon, hiszen
szeptember végéig kellemes, 24-25 fok körüli nappali hõ-
mérsékletek lesznek és csapadék is a sokévi átlagnál ke-
vesebb várható.

Dávid Mihály nyíregyházi vízépítõ mérnök, az ország
legismertebb magánmeteorológusa 1974 óta, több mint
negyven éve készíti napra lebontott meteorológiai prog-
nózisát, amit szabadalmaztatója után, Dávid-naptárnak
hívnak. Jóslatait százezrek követik nemcsak itthon, a Kár-
pát-medencében is. Õ nem 10–14 napnál, hanem egy tel-
jes évnél tervez elõrébb: módszerének lényege ugyanis,
hogy a  Hold  járásával hozza kapcsolatba az  idõjárás-
változást.

LÁNYA INDÍTOTTA EL AZ ÚTON

– Vízépítõ mérnökként a szakmámban is dolgoztam
hosszú éveken keresztül. 1972-ben aztán változás történt
az életemben, amikor egyik nap az akkor hatodikos lá-
nyom elmesélte, hogy aznap a tanító néni az iskolában
azt mondta, hogy a Hold megmozgatja a tengereket és
így jön létre a dagály – emlékezett vissza a kezdetekre
Dávid Mihály. – Ez nagyon felkeltette a lányom kíváncsi-
ságát és az enyémet is. Megkérdezte, hogy vajon a leve-
gõt is mozgatja a Hold? Bevillant az agyamba, hogy ha
mozgatja, akkor az szabályos, kiszámítható és megismer-
hetõ, vagyis lehetne jobb idõjárás-elõrejelzést is készíte-
ni. A nulláról kezdtem el kutatni és utánanézni minden-
nek, ennek eredményeként pedig 1974-ben nyomtatás-
ban megjelent az elsõ Dávid-naptár.

„AKI EZZEL FOGLALKOZIK, SZÉLHÁMOS”

– Akkoriban még elég gyenge volt az idõjárás-elõre-
jelzés. A tudomány akkori állása szerint szélhámos volt,
aki a Hold járásával hozta kapcsolatba az idõjárás-vál-
tozást. A Hold idõjárás-alakító szerepét a kutatók dog-
maszerûen tagadták. A szakirodalmakban is az állt, hogy
a Holdnak az idõjáráshoz semmi köze, és ha valaki
mégis ezzel foglalkozik, az csaló. Elkezdtem utánanéz-
ni, és rengeteget olvasni arról, hogy a Hold hogyan
mozog, mit csinál. Erre tettem rá az életemet...

A TUDOMÁNYNAK MULASZTÁSA VAN

– Vízépítõ mérnöknek tanultam, a meteorológiát csak
érintettük, a csillagászatról pedig szinte semmilyen isme-
reteim nem voltak – folytatta. – Magánúton elkezdtem meg-
ismerni a Föld, a Hold és a Nap mozgását. Meg akartam
érteni a naprendszerünk mûködését és ezt összehasonlí-
tottam a meteorológiai adatokkal. Kiderült, hogy a tudo-
mánynak mulasztása van, ugyanis nagyon is van ezek és
az idõjárás között kapcsolat. Beszereztem mindenféle
meteorológiai adatot, ameddig lehetett, és megtanultam a
csillagászatot is. 1974-ben elkészült az elsõ elõrejelzés,

elõször házi használatra.
Mivel kiderült, hogy
elég jó találati aránya
lett, kezdtek biztatni
a munkatársak,
hogy csináljam ko-
molyabban. Több
idõt is szántam rá, iga-
zából az összes sza-
badidõmet. Híre ment a
Dávid-naptárnak, azóta pe-
dig már rendszeresen kutatok.
Közben egyre nagyobb lett felém is a követelmény. A tech-
nikát folyamatosan javítanom, pontosítanom kellett. A
Dávid-naptár mostanra pedig elterjedt a megyében, or-
szágosan, késõbb a Kárpát-medencében is.

„EZ NEM ELADÓ”

Dávid Mihály azt mondja, a mai napig vannak, akik
meg akarják szerezni a szabadalmát. Õk azonban nem
tudják, hogy mindez nemcsak egy papírlapon lelhetõ fel,
hiszen ebben egy élet munkája van, aminek minden lép-
csõfokáért megküzdött.

KELLEMES LESZ AZ IDEI NYÁR

A Dávid-naptár elõrejelzése szerint kellemes lesz az
idei nyár. Záporra június 10. és 17., augusztus 17-18.,
valamint 23-24. között lehet számítani. Szeptember
végéig kellemes, 24-25 fok körüli nappali hõmérsékle-
tek várhatók. Az évi csapadékösszeg a sokévi átlagnál
kevesebb lesz. Az elsõ havazás pedig december 5. után
kezdõdhet.

Bár még csak májust írunk, a magánmeteorológus már
javában dolgozik a 2019-es elõrejelzésen, ugyanis mint
mondja, ezzel több hónapos munkája van. Örül annak,
hogy jelenleg 200 ezer ember használja prognózisait az
országban, de neki még mindig nagy vágya, hogy egyszer
a Dávid-naptár a világ élére kerülhessen.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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BRINGA PIKNIK MINDEN KOROSZTÁLYNAK
JÖVÕ SZOMBATON TOKAJBA

Bringa Piknik elnevezéssel kerékpáros pikniktúra Nyír-
egyházától Tokajig. A rendezvény május 12-én, szomba-
ton reggel 8 órakor kezdõdik a Kossuth téren, ahonnan
10 órakor együtt indulnak a lelkes biciklizõk Tokajba a
2017 elején átadott kerékpárúton.

Nyíregyházától Tokajig (a Kossuth tértõl a Fesztiválkatla-
nig) tart az a kétkerekû kirándulás, amelyen 2 piknikpontot
állítanak a szervezõk. A nyírteleki Közösségi Háznál és a
rakamazi Teknõsbéka háznál pihenhetnek a bringások, ahol
friss gyümölcsök, péksütemények és üdítõ is várja õket.  A
célállomáson gasztronómiai, zenei és kerékpáros kiegészí-
tõ programok csalogatják a távot teljesítõket.

KÓSTOLJUK MEG TOKAJT!

– A Fesztiválkatlan színpadán Takáts Eszter és Zeneka-
ra szórakoztatja majd a megfáradt kerekezõket – mondta
el szerkesztõségünknek Juhász Miklós, a Bringa Piknik
egyik szervezõje. – A zene mellett pedig a gasztronómia
is kiemelt szerepet kap, hiszen a „Kóstolja meg Hegyalját
Tokajban!” fogadja majd az éhes bicikliseket. Ez a koráb-
ban megrendezett „Kóstolja meg Magyarországot!” prog-
ram folytatása, de ezúttal az egyik legnagyobb borvidék,
Hegyalja ízeire koncentrálva. A fõzõcsapatok közül min-
denképpen kiemelném a rakamaziakat, akik egy igazi
különlegességgel, a X. századi „áldos” nevezetû õsi ma-
gyar áldozati egytálétellel készülnek – mondta.

A legkisebbeket már a rajt elõtt, reggel 8 órától Bringa
Ovi várja a Kossuth téren, hogy a legfontosabb kerékpá-
rozási alapismereteket elsajátítva vághassanak neki a csa-
ládi kerékpározásnak. Az óvodásokon túl gondoltak a
középiskolásokra is. A legnagyobb létszámban induló
középiskolás csapat 100 000 forintos vásárlási utalvánnyal
gazdagodik, valamint belépõt kapnak a leveleki vízisí cent-
rumba – ebben (s általában a kommunikációban) partner-
séget vállalt a Város-Kép Kft. ennek a korosztálynak szóló
weboldala, a  hellonyiregyhaza.hu  is.

A nyereményeken túl számos különleges lehetõség várja
a Bringa Piknik résztvevõit. – Egy felmatricázott szerviz-

buszt is biztosítunk az esetleges mûszaki problémák kivé-
désére, megoldására, amely a túra útvonalának bárme-
lyik pontján a bringások rendelkezésére áll majd – tájé-
koztatott Pataki Mihály, a BringaSziget ügyvezetõje. –
Kerékpárbérlésre is van lehetõség. Aki úgy gondolja, hogy
az õ kétkerekûje nem alkalmas egy ilyen hosszú táv biz-
tonságos teljesítésére, vagy egyáltalán nincs biciklije, az
kedvezményesen bérelhet magának egyet a hétvégére. Aki
pedig a hazatekerést nem meri vagy nem akarja bevállal-
ni, az a MÁV által biztosított kerékpárszállító vagonokat
veheti igénybe kedvezményesen. A rendezvényen való
részvétel ingyenes.

Fotó: Kazai Béla
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ÚJABB LENGYEL VÁROSSAL KÖTHETÜNK PARTNERI SZERZÕDÉST
 A képviselõk többek között beszámolót hallgattak meg

a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum elmúlt évi
szakmai tevékenységérõl az önkormányzat múlt heti köz-
gyûlésén. Döntöttek a helyi önszervezõdõ közösségek
pénzügyi támogatásáról, valamint elfogadták a Jósa And-
rás Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális prog-
ramok megvalósítására benyújtott pályázatot.

 
A napirendek tárgyalása elõtt városi elismeréseket ad-

tak át. A Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „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 je-
lenlegi edzõjének ítélte oda a képviselõ-testület.

MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕK

A közgyûlésen bemutatkoztak a két nyíregyházi válasz-
tókerület április 8-án megválasztott országgyûlési képvi-
selõi. Dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Gyõzõ kedden dél-
után vehették át megbízólevelüket. Megköszönték a vá-
lasztók bizalmát, majd hangsúlyozták, fontosnak tartják a
közös gondolkodást az önkormányzattal. Dr. Szabó Tün-
de így fogalmazott: – Biztosíthatom Önöket arról, hogy a
partnerségemre, az együttmûködésemre a jövõben is szá-
míthatnak, és egyben kérem az Önök segítségét, hogy ezt
támogassák. Dr. Vinnai Gyõzõ egyebek mellett kiemelte:

– A választókerületben soha nem volt még ilyen magas a
részvételi arány, hiszen 70 százalék fölött volt, ami azt
jelenti, hogy ez egy erõs felhatalmazás arra, hogy képvi-
seljük az itt élõ embereket.

A FIATALOK NAGY RÉSZE TUDATOS

A napirendek tárgyalása során a képviselõk beszámolót
hallgattak meg a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum elmúlt évi szakmai tevékenységérõl. A 2001 óta
mûködõ szakmaközi testület a Nemzeti Drogellenes Stra-
tégia szellemiségével azonosulva elõsegíti az egészséges
élet feltételeinek kialakítását, az egészségi állapot fenntar-
tása és lehetõ legteljesebb helyreállítása érdekében. A leg-
utóbbi online felmérés eredménye azt mutatja, a fiatalok
legnagyobb része tudatosan éli az életét, így tudja, hogy a
drogot el kell kerülni. Azonban van egy szûkebb réteg, ame-
lyik kipróbálja és/vagy függõvé válik, az õ rehabilitációjuk,
felépülésük segítése az egészségügy feladata.

ORGONASÍP ÓVODA

A közgyûlés módosította a Tündérkert Keleti Óvoda ala-
pító okiratát. Erre azért volt szükség, mert a Jósa András
Oktatókórház területén több mint 1000 négyzetméteres,
három csoportszobás,  torna- és sószobával is ellátott óvoda
épült. Az intézmény 75 férõhelyes és fõként az egészség-
ügyi dolgozók gyermekei használhatják majd. A beruhá-
zás részben állami és részben önkormányzati forrásból
valósult meg. Elnevezése Tündérkert Keleti Óvoda Orgo-
nasíp Tagintézmény lett.

EGYÜTTMÛKÖDÉS NAGYCSERKESSZEL
ÉS KÁLMÁNHÁZÁVAL

Nyíregyháza önkormányzata 2017 decemberében el-
látási szerzõdést kötött Nagycserkesz Község Önkormány-
zatával bölcsõdei szolgáltatás és gyermekek átmeneti gon-
dozása, továbbá Kálmánháza Község Önkormányzatával
gyermekek átmeneti gondozása, valamint család- és gyer-
mekjóléti szolgáltatás biztosítására. A két település kérte,
hogy 15 jelzõkészülék mûködtetésével biztosítsák a jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtást is. A képviselõk ezzel
egyetértettek, és módosították a korábbi szerzõdéseket.

23 MILLIÓ A CIVILEKNEK

Napirendre került a helyi önszervezõdõ közösségek el-
múlt évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi
elszámolása. A város erre a célra 25 millió forintot különí-
tett el, ebbõl 23 millió 125 ezer forintot ítélt oda. Az elszá-
molást követõen a képviselõk döntöttek az idei évre be-
nyújtott pályázatokról is. A közgyûlésen elhangzott: a jö-
võben a megszokottnál korábbi idõpontra kerül az elnyert
összegek elszámolási és felhasználási ideje. Kiemelték, hogy
a támogatás szigorúan csak a pályázati kiírásokban megje-
lölt célokra fordítható.

ÚJ PARTNERVÁROSUNK LESZ

A közgyûlés szándéknyilatkozatot fogadott el partner-
városi kapcsolat kialakításáról a lengyel Bielsko-Biala és
Nyíregyháza önkormányzatai között. A kapcsolatokat a
kölcsönösség jegyében a gazdaság, az oktatás, a kultúra,
a sport, az egészségügy, a környezetvédelem és az ide-
genforgalom területén kívánják kiépíteni és erõsíteni, nagy
hangsúlyt fektetve a lakosság, különösen a fiatalok közötti
személyes kapcsolatok kialakítására, egymás országainak
jobb megismerése érdekében.

TÁMOGATÁS A MÚZEUMNAK

Az önkormányzat elfogadta a Jósa András Múzeum ala-
pításának 150. évfordulója alkalmából kulturális progra-
mok megvalósítására benyújtott pályázati programot. Nyír-
egyháza kérelmet nyújtott be az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumába, ami alapján Balog Zoltán miniszter a Nem-
zeti Kulturális Alap miniszteri keretébõl 4 millió forint tá-
mogatásban és további 2 milliós kiegészítõ támogatásban
részesítette a Jósa András Múzeumot. Ezt a pénzt a múze-
um gyûjteményeinek legszebb, legérdekesebb, a  ritkán
vagy még be nem mutatott tárgyait, leleteit felvonultató
kiadvány megjelentetésére kívánják fordítani.

 
FIDESZ-KDNP: SEGÍTIK

A VÁROST A CIVILEK
Halkóné dr. Rudolf Éva, a FI-

DESZ-KDNP frakcióvezetõ-helyet-
tese ennek kapcsán elmondta, idén
is sok civil szervezet nyújtotta be
a pályázatát. Azért támogatják
õket, mert segítik az önkormányzat kötelezõ és nem
kötelezõ feladatainak ellátását, tevékenységük széles
körû és hasznos a város számára.

 
MSZP: NÉPSZERÛEK

E SZERVEZETEK
Nagy László, az MSZP önkor-

mányzati képviselõje szerint ma
Magyarországon népszerûek a ci-
vil szervezetek. Mint emlékeztetett,
Nyíregyháza már 20 évvel ezelõtt

is élen járt abban, hogy támogatták ezeket a szerve-
zeteket és bevonták az önkormányzati munkába.
Összességében szerinte a közös feladatellátás nem vál-
tozott azóta.

 
JOBBIK: NÖVELIK

A KÖZÖSSÉG EREJÉT
Béres Csaba, a Jobbik önkor-

mányzati képviselõje úgy látja, a tá-
mogatott szervezetek a sporttól a
kultúráig nagyon jó formában és
minõségben rendeznek olyan prog-
ramokat, amelyek a közösség erejét növelik.

 

A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL

A képviselõk megtárgyalták a Nyíregyháza város köz-
igazgatási határain belül autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerzõdé-
sének elmúlt évi teljesítését. A város polgármestere és az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigaz-
gatója által egy évvel ezelõtt aláírt közszolgáltatási szer-
zõdés módosítás értelmében és a szolgáltatás folyamatos-
sága érdekében 2018. június 30-áig a Közszolgáltatási
Szerzõdést meghosszabbítják. Emellett kiegészítették az
önkormányzat által beszerzett 41 db CNG üzemû, új au-
tóbusz üzembe állításával kapcsolatos feladatok megha-
tározásával.                             (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Gyõzõ a közgyûlésen

A kitüntetettek a polgármesterrel: Pokrovenszki József, dr. Kovács Ferenc, Szabó Lajos
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  SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKRÓL
Igen nagy azon támogatások köre,

amit a nyíregyházi önkormányzat
saját hatáskörben, saját költségveté-
se terhére biztosít a városban élõ
rászorultak részére. Ez is elhangzott
az Idõsügyi Tanács múlt csütörtöki
ülésén. A visszatekintõt Fintor
Károlyné, a tanács titkára jegyzi.

 
– Az ülésen tájékoztatót hallgathattunk meg a Szociális

és Köznevelési Osztály munkatársától a települési önkor-
mányzat által nyújtott (nem pedig az állam által kötelezõ-
en elõírt) szociális támogatások mértékének 2018. évi eme-
lésérõl, feltételek módosításáról.

A VÁROSHOZ KELL BENYÚJTANI

Ezek közül az idõseket érintõ támogatásokból sorolnék
fel néhányat, úgy mint: méltányossági ápolási díj, lakás-
fenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, gyógy-
szertámogatás, rendkívüli létfenntartási támogatás, rend-
kívüli gyógyszertámogatás, temetési hozzájárulás, lakbér-
hozzájárulás (hajléktalanoknak), karácsonyi támogatás,
köztemetés. Ezen támogatásokra egységesen jellemzõ,
hogy közvetlenül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatához kell a támogatások iránti kérelmet be-
nyújtani a megfelelõ nyomtatványok kitöltését követõen.
A házi segítségnyújtás területén nem történt változás az
elõzõ évihez képest.

IDÕPONT-EGYEZTETÉS HÁZIORVOSOKNÁL

Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
vezetõje a „Háziorvosok szerepe az idõsellátásban” cím-
mel tartott tájékoztatót. Az új rendelkezések igyekeznek
arra ösztönözni a háziorvosokat, hogy minél nagyobb
körben vezessék be az elõzetes idõpont-egyeztetés lehe-
tõségét, ami nagyban mérsékelheti a háziorvosi várószo-
bákban eltöltött idõt, ezáltal a fertõzõ betegségek tovább-
terjedését.

INGYENES FÜRDÉS NYUGDÍJASOKNAK

A korábban beharangozott, idõseket érintõ ingye-
nes fürdõlátogatással kapcsolatban az önkormány-
zat illetékese tájékoztatójában elmondta, hogy nem
kell attól tartani, hogy ez csak egy álhír, a város
erre a célra 15 millió forintot nyert el pályázat út-
ján. Ehhez azonban az állami szervek és az önkor-
mányzat között létre kell jönnie egy aláírt szerzõ-
désnek. Ám közben parlamenti választás volt Ma-
gyarországon, s csak az új kormány megalakulását
követõen kerülhet sor ennek a szerzõdésnek az alá-
írására. Amint ez megtörténik, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatót fog tartani a
témával kapcsolatban.

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálko-

dási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályá-
zat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIR-
DETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat fenti
idõpontokig nyújthatóak be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.
nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy te-
lefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PROGRAMOK

JAZZEST Szirota Jenniferrel és Csernák Tiborral május
9-én 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

EURÓPA NAP a Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szervezetének szervezésében május 10-én 11.00–
16.00 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA – könyvtári foglalkozás má-
jus 10-én 13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub talál-
kozója – vetítettképes elõadás május 10-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Téma: Kolumbusz Kristóf
nyomában. Újvilági kalandozások kilenc országban. Elõ-
adó: Sipos László Forster-érmes fotográfus.

RATKÓ JÓZSEF HAGYATÉKA 2018-ban – Abonyiné
Antal Anna versestje május 10-én 17.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban.

EMLÉKEZÉS. A Felvidék 1947 Egyesület május 12-én
emlékezik a kitelepítés és deportálás (szomorú) esemé-
nyeire, 9.30-kor a Városháza falán lévõ emléktáblánál,
10.30-kor pedig az Északi temetõben lévõ síremléknél.
Várnak minden érdeklõdõt.

NYÍREGYHÁZI MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE május 12-én
10.00–14.00 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban.
Használt és új lemezek eladása és cseréje. Regisztrálni
május 9-éig lehet. A belépés díjtalan!
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SPORTIKONOK: PÁZMÁNDI JÓZSEF TENISZEZÕ
A korábbi sportnagyságokat bemutató sorozatunkat ez-

úttal a nyíregyházi teniszben meghatározó Pázmándi Jó-
zseffel folytatjuk. Azzal a volt NB I-es és I. osztályú játé-
kossal, aki késõbb az NYVTC teniszklub elnöke, majd szak-
mai igazgatója lett – s a mai napig nem hagyta abba a
versenyzést, sõt eredményesebb a nemzetközi versenye-
ken és a szenior ranglistákon, mint fiatalabb éveiben. Káp-
lán István beszélgetett vele, akinek pályafutása párhuza-
mosan futott riportalanyáéval, hisz együtt is játszottak...

– Mit csinálsz mostanság?
– Immáron 7 éve vagyok nyugdíjas, azóta elsõsorban a

tenisznek élek, jelenleg csak a versenyzésnek. 2011 óta
nem sok egyéb kapcsolatom van a sporttal, ami azért is
tûnhet furcsának, hiszen 1994-tõl két évig az NYVSSC te-
nisz szakosztályának vezetõje, majd 1996-tól tizenegy évig
a Nyíregyháza Város Tenisz Clubjának lettem az elnöke,
illetve szakmai vezetõje. 1998-tól pedig 13 éven át a
Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja voltam.

– Ez a vezetõi tevékenység nem hiányzik neked?
– 2007 után bizony hiányzott egy-két évig, bár úgy gon-

dolom, még most sem vagyok olyan öreg, hogy ne tudjak
tenni a nyíregyházi tenisz újbóli fellendítése érdekében. De
sajnos akkor el kellett válnom akkori vezetõtársaimtól, mert
nézeteltéréseink merültek fel az utánpótlás-nevelés terüle-
tén. Vezetésem idején (1994–2007) többször is a legrango-
sabb országos felnõtt bajnokságot, országos korosztályos
és szenior bajnokságot, vidéki korosztályos bajnokságokat
rendeztünk meg Nyíregyházán, azóta sajnos egyetlen ilyen
sem volt városunkban. Igazolt utánpótlás-versenyzõink szá-
ma 2007-re elérte a 100 fõt, akikkel folyamatosan részt
vettünk a korosztályos csapatbajnokságokon és saját neve-
lésû felnõtt csapataink is az OB I-ben vagy az OB I/B-ben
szerepeltek. Utánpótlásedzõink (Erõss Béla, Kulifai Károly,

Fonák ütés, 1979, centerpálya, Nyíregyháza

tartották. De bármennyire is szorgalmas voltam, nem si-
került elérni a legjobb magyar játékosok szintjét. Viszont
nagy sikernek éltem át 18 évesen a vidékbajnokság meg-
nyerését az ifjúsági korosztályban, melynek révén után-
pótlás válogatott lettem. Örökké emlékezetes marad, ami-
kor késõbb nyertem két felnõtt egyéni vidékbajnoki címet
(1979-ben Gyõrben és 1986-ban Sopronban), valamint
veled és Koczka Jancsival páros bajnokságot is (1980-ban
és 1982-ben). A szombathelyi Szabó Évával pedig két al-
kalommal vegyes párosban lettünk vidékbajnokok. Büsz-
ke vagyok az elsõ osztályú minõsítési címemre (elsõként
a nyíregyházi tenisz sportban veled egyszerre szereztük
meg azt), amit utána több éven keresztül megvédtem. A
felnõtt ranglistán a legjobb helyezésem a 26. pozíció volt.

– Mi volt pályafutásod legszebb emléke?
– Egy nyíregyházi I. osztályú versenyen, 1980-ban a

döntõben azt a Kiss Sándort gyõztem le, aki a következõ
években többször is felnõtt magyar bajnok lett. A döntõ-
ben az egyes pályán még a füves rézsün is tömegesen ül-
tek a nézõk. Már 35 évesen, ismét veled, megnyertük a
35 év feletti kétfõs Magyar Bajnokságot csapatban. Aztán
2000-tõl tizenhét éve folyamatosan vezetem a mindenkori
korosztályomnak megfelelõ magyar rangsort. Azóta sok
hazai bajnokságot és nemzetközi versenyt is megnyertem
(olasz, svájci, horvát, lengyel, lett, litván bajnokságokat),
közben a hivatalos világranglista 4. helyét is elértem az 50
évesek korcsoportjában. Mostanában is elutazok évi hat-
hét külföldi versenyre. 2006–2009 között az Osztrák Csa-
patbajnokságban játszottam. Ezt követõen pedig a Német
Csapatbajnokságban szerepelek. A müncheni Grafelfing TC
60 éves csapatának elsõ táblás játékosa vagyok.

– Volt egy speciális tenyeres ütésed, méghozzá a saját
elképzelésed szerint...

– A ’70-es években még nem volt sok lehetõségünk
magasan jegyzett teniszezõket a tévében vagy élõben lát-
ni. 1976-ban a Margitszigeten a Dózsa stadionban volt
egy Davis Kupa-mérkõzés, melyen a spanyol Higureas
számomra meglepõen ütött tenyeressel gyõzte le a leg-
jobb magyar játékost, Taróczy Balázst. Ma már nevetsé-
gesnek hangzik, de ekkor láttam elõször pörgetett tenye-
res ütést, sokunkkal egyetemben Magyarországon. Meg-
próbáltam a mozdulatát megtanulni. Ez az ütésfajta volt
az azóta nagyon sok élversenyzõ által használt top-
spinütés. Fél év gyakorlás után ezzel nagyon sok jobbnak
tartott ellenfelemet is megleptem és legyõztem.

– Igen, mert nem tudtuk kiszámítani sem a labda röp-
pályáját, sem a felugrását... Mit csinálnál ma másképpen?

– Annak idején nem mondták, hogy a kondicionális
edzésekre, az izomzat kialakítására serdülõkorban sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Talán ez is az oka, hogy
az utóbbi négy évben elég sok sérülés is ért. A könyökö-

met meg kellett mûteni, aztán volt két térdmûtétem a 30-
as éveimben. De mindig rendbejöttem és folytattam, míg-
nem 59 éves korom után volt két gerincmûtétem is. Ta-
valy egy Achilles-ín-szakadás miatt kellett 6 hónapot ki-
hagynom. Most a jobb vállam fáj már vagy 2 hónapja.

– Azért nemcsak teniszeztél, hanem egyetemi tanul-
mányokat is folytattál.

– A Budapesti Mûszaki Egyetem gyenge áramú szakán
végeztem, mint villamosmérnök. Ezt követõen elõbb Bu-
dapesten, majd a nyíregyházi repülõtéren dolgoztam. Ké-
sõbb indulásától a Magyar Telekom Hunyadi úti telefon-
központjának vezetõje voltam.

– A család hogyan állt a dologhoz?
– Anyám elfogadta és örült, hogy a teniszpályára megyek

és nem egy rossz társasággal lébecolok valahol a városban.
Húgom, Kati is teniszezett, többször is tagja volt az NB I-es
nõi csapatnak. Elõször a Krúdy gimnáziumban volt tanár,
jelenleg gyerekeket tanít teniszezni. Mindkét lánya, Ildikó
és Zsófia is elsõ osztályú teniszezõk voltak. Húgom férje,
Zubor Zoltán valaha NB I-es kézilabdázó volt, jelenleg
amatõr szinten õ is teniszezik. Viktor fiam szintén I. osztá-
lyú versenyzõ volt, 26 éves korában abbahagyta a verseny-
zést, de most Londonban fõállású teniszedzõ. Úgyhogy csa-
ládunkban többünknek az ereiben teniszvér folyik.

– Mikor volt az utolsó versenyed a szenior korosztály
elõtt?

– 39 éves koromban történt, amikor megszereztem a
legjobb ranglistahelyezésemet, a 26. voltam. Rá vagy két
évre kezdtem el versenyezni a szenior versenyeken, ami
35 fölött indul. Ahol ugyanúgy élvezem a játékot, a gyõ-

Pázmándi József

zelmeket, és „hála Istennek” õk már nem ütnek le a pá-
lyáról, pusztán azért, mert fiatalabbak, erõsebbek, gyor-
sabbak.

– Amíg volt, tagja voltál az NB I-es csapatnak. Ez mit
jelentett számodra?

– Nagyon szerettem, ebben a formában a társainkért is
játszottunk. A közös öröm más: együtt kimenni a pályára
az öltözõbõl feltüzelve a gyõzelemre. Emlékszem az iz-
galmakra, amikor a lejátszott hat egyéni mérkõzés után
teljes titkolózásba burkolózva a te irányításoddal – mert
többször is te voltál a csapat edzõje – minden játékos vé-
leményét kikérve meghoztuk a döntést a párosok felállá-
sáról a gyõzelem érdekében. Elõször 1990-ben negyedi-
kek lettünk, majd a következõ évben másodikak a legma-
gasabb osztályban. Jelenleg nincs annyi és olyan játékos,
akikbõl egy új csapatot ki lehetne alakítani.

– Ilyen rutinnal a hátad mögött mit tanácsolsz a fiata-
loknak?

– Meg vagyok róla gyõzõdve, hogy belülrõl jövõ kész-
tetésnek kell lenni ahhoz, hogy jó teniszezõvé érjen vala-
ki. Persze kell rendelkezni alapügyességgel is, amit fej-
leszteni lehet szakembergárdával. Ám a legfontosabb a
nagyfokú alázat. Ehhez le kell mondani néhány, a fiatal-
sággal együtt járó más élményrõl azért a célért, hogy nagy
játékossá váljon. Sose legyenek elégedettek az addig elért
eredményeikkel!

– Kirõl szeretnél olvasni itt a sorozat keretein belül?
– Gyerekkori nagy élményem volt, amikor láttam a lab-

darúgó Eszenyi Dénes (Dimó), a Szpari középcsatárának
váratlan cseleit, lövéseit, szabadrúgásait. Róla.

Káplán István, Dajka László, Mag Marius, Papp Szilágyi
Attila, Zuborné P. Katalin, Tamás Marianna és Gabriella)
számtalan országos bajnok versenyzõt neveltek. Idõrend-
ben a névsor: Zubor Ildikó, Tajta Ákos, Káplán Krisztián,
Pázmándi Viktor, Zubor Zsófia és nem utolsósorban az or-
szág jelenlegi legjobb teniszezõje, Fucsovics Márton. Mind-
ehhez nagy segítséget nyújtottak akkori vezetõtársaim, Nagy
Tibor, Szabó Zoltán és Nádasdi István. Õszintén mondom,
klubunk ezen eredményeire a saját versenyzõi pályafutá-
som sikereinél is büszkébb vagyok.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a sportággal?
– Édesapám volt a nyíregyházi tenisz megalapítója.

1948-ban az õ irányításával épültek a stadionban a pá-
lyák. Játszott õ is, Mezõkövesdrõl Nyíregyházára kerülve
megszállottként indította be a városban a teniszéletet, az
õ nevéhez fûzõdik a klubház, majd a csarnok megépíté-
se. Õ oltotta belém és Kati húgomba is a sportág szerete-
tét hatéves koromban.

– Kik voltak az edzõid?
– Édesapám Nyíregyházára szervezett jó pár híres edzõt,

elõbb Dubányi Jánost, Saródi Józsefet, aztán édesapádat,
Káplán Istvánt, majd Machán Frigyest. Tulajdonképpen
mindegyikük foglalkozott velem valamilyen szinten. Az-
tán 19 éves koromtól a budapesti egyetemi éveim alatt a
MAFC-ban versenyeztem, majd 1977-ben tértem vissza
Nyíregyházára.

– Mik voltak elsõ sikereid?
– Olyan 9 éves lehettem, amikor édesapám elvitt egy

budapesti versenyre. Megnyertem három mérkõzést és a
döntõben Taróczy Balázs volt az ellenfelem. Tõle döntõ
szettben 4:3-ra kaptam ki. Ez óriási élmény volt számom-
ra, mert õt akkor az ország legtehetségesebb gyerekének

Az NB I-ben negyedik helyezett csapatban, középen (1991)
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben sza-
bályozza a „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományo-
zásának rendjét.

A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar ál-
lampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élõ személy-
nek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetõleg egyéb területen a
város és lakossága érdekében hosszabb idõn keresztül kimagas-
lóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedõ és maradandó alkotásával jelentõsen segítette
Nyíregyháza fejlõdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hoz-
zájárult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapítá-
sához.

A cím évente egy személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kez-

deményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rend-

szerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II.
26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyom-
tatványon kell benyújtani 2018. május 31. napjáig Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, vala-
mint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illetve szemé-
lyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).
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Vénusz születése, Tricolor hercegnõ, Bugatti cipõ és
Fossil karóra? Na meg egy kis fehércsokoládés mandula-
grillázs, megspékelve pisztáciapralinéval, erdei gyümölcs
darabokkal és ehetõ csillámporral? A nyíregyházi Kézi
Sára rendszerint megcsiklandozza a cukrászversenyek
zsûritagjainak ízlelõbimbóit. Õ ugyanis nemcsak a for-
mával, de az ízekkel is tökéletesen bánik...

Patai emlékverseny aranyérem. Tatai farsang kupa ezüst-
és aranyérem. Pelikán kupa bronzérem. Szabolcs cukrász
kupa aranyérem... Sorra nyeri a cukrászversenyeket a nyír-
egyházi Kézi Sára, aki ugyan még csak alig két éve viszi
zsûri elé a desszertcsodáit, már most elismeréssel beszél
róla, na meg persze munkáiról a szakma.

ÖTÉVES KORA ÓTA SÜT

– Mikor kicsi voltam, sokat segítettem anyának a kony-
hában, így hamar el tudtam sajátítani a süteménykészítés
alapjait. Már gyerekként is érdekelt a gasztronómia, de

„JÓ EZ A CIPÕ, CSAK KÁR, HOGY NEM A MÉRETEM”

nem készültem tudatosan erre a pályára. Az elsõ tortát is
talán 5 éves koromban készítettem anyukámmal. Aztán
megkaptam a „Nagy sütiskönyvet”, és onnan kezdve tel-
jesen megfertõzõdtem. A cukrászattal komolyabban azért
csak 2013-ban kezdtem el foglalkozni. Addigra már ren-
geteg receptet kipróbáltam és képeztem magam, amennyi-
re csak tudtam. Mivel úgy éreztem, hogy többre van szük-

ségem, ezért 2016-ban jelentkeztem a Sipkay Barna Ke-
reskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimná-
ziumba. Tanáraimnak – Strankula Katalinnak és Kollonay
Istvánnak – köszönhetem a szakma iránti szeretetem. A
versenyek hamar felkeltették az érdeklõdésem, és azóta
sütök, amikor csak tudok.

FEHÉRCSOKOLÁDÉ-KRÉM
ÉS NYÁRFARÖNK?

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Cukrász és Pék Mester Szakmai Tago-
zata a napokban szervezte meg az I. Szabolcsi Cuk-
rász Kupát. Én egy erdei gyümölcsös fehércsokoládé-
krémmel töltött tortát készítettem, a marcipán burko-
latát nyárfarönknek alakítottam ki és cukorvirágokkal,
valamint ehetõ csillámporral koronáztam. A tortám
tetszett a zsûrinek, aranyérmet kaptam érte.

A LEGKÜLÖNFÉLÉBB FORMÁK

Sára a legkülönfélébb formákban alkotott már. Készí-
tett görög stílusban fûszeres narancstortát, mely Vénusz

születését ábrázolta, de az õ keze munkáját dicséri egy
méretarányos Bugatti cipõ és egy Fossil karóra is, ame-
lyek 100 százalékban ehetõ anyagok felhasználásával
készültek. Erre a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség nagykövete nevetve úgy reagált, hogy „Nagyon jó ez
a cipõ, csak kár, hogy nem az én méretem”.

„KRITIKUS VAGYOK”

– A jövõben is folyamatosan szeretném képezni ma-
gam – folytatta a beszélgetést Sára. – A következõ kihívást
az élethû cukorvirágok mellett a tányérdesszertek jelentik
számomra. Tutorial (tanító) videókból szoktam új techni-
kákat tanulni, na meg könyveket vásárolok. Nincs kifeje-
zetten kedvenc édességem, elég kritikus vagyok.

FONTOS A MINÕSÉGI ALAPANYAG

– Vallom, hogy minõségi alapanyagokból lehet igazán
finom süteményt készíteni. Margarin helyett például vajat
szoktam használni. Igaz, hogy költségesebb, de a végered-
ményért megéri.                                (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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DÍNOMDÁNOM ÉS MUZSIKASZÓ A MAJÁLISOKON

Aki ki akart kapcsolódni a hosszú hétvégén, az ta-
lált magának programot bõven, Nyíregyházán is. Volt
majális – többek között – a múzeumfaluban, Bujtoson,
Borbányán és Mandabokorban is. Az alábbiakban kép-
riporton keresztül mutatjuk be a hosszú hétvége tör-
ténéseit.

MÁIG VIETÓRISZ-FOHÁSZOKKAL INDÍTANAK AZ EVANGÉLIKUS GIMNAZISTÁK
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület nemrégen em-

lékezett meg a neves tanár-költõ születésének 150. év-
fordulójáról. Ebbõl az alkalomból a Mesélõ Nyíregy-
háza Városvédõ Füzetek sorozatban újra kiadta Vietó-
risz József verseinek válogatását, melyhez dédunoká-
ja, Szesztay Domokos írt bevezetõt. A füzet bemuta-
tója egy kellemes hangulatú irodalmi kávéház kereté-
ben zajlott, melyen a költõ leszármazottai is szép szám-
mal megjelentek.

Vietórisz József 1868. április 27-én született Nyíregy-
házán. Középiskolai tanulmányait a helybeli evangéli-
kus gimnáziumban kezdte, ahol nem csupán éles eszé-
vel tûnt ki társai közül, de költõi tehetsége, ének- és
tánctudása, valamint szeretetre méltó egyénisége is nép-
szerûvé tette. Érettségi vizsgát a pesti fasori evangéli-
kus fõgimnáziumban tett, majd az egyetemen görög-
latin szakos diplomát és klasszika-filológiai doktorátust
szerzett. Tanári pályafutását 1891-ben a Nyíregyházi Ág.
Hitv. Evangélikus Fõgimnáziumban kezdte meg, mely-
nek két ízben igazgatója is volt. Innen ment nyugdíjba
1928-ban. 1894-ben kötött házasságot Somogyi Lenké-
vel, házasságukból hat gyermek született. 1954. decem-
ber 6-án hunyt el.

MEGHATÁROZÓ VOLT NYÍREGYHÁZÁN

Vietórisz József élete végéig Nyíregyháza szellemi életé-
nek meghatározó egyénisége volt. Öt évtizedig volt a kaszinó
titkára, melynek történetét is megírta, s ott találjuk nevét a Bes-
senyei Kör alapítói között is. A Nyírvidék rendszeresen közöl-
te verseit, de megjelentek írásai a fõvárosi lapokban is. Verses-
kötetei (Giuseppe versei, Orgonazúgás, Ars poetica mea, Só-
hajok hídján), valamint a Senki Pál c. verses regénye (mellyel
elnyerte az MTA Nádasdy-díját) méltán emelték kora elismert
költõi közé. 1937-ben a Kisfaludy Társaság is tagjai közé vá-
lasztotta. Költészetének lényegét dédunokája, Szesztay Do-
mokos így fogalmazta meg: „Talán nem vagyok egyedül, akit
mindig megfogott költõi életmûvében az a harmónia, ahogy
ráirányítja figyelmünket az ember kapcsolódási pontjainak a
családtól a szülõföldön és a nemzeten át az egyetemes humá-
numig és az Isten-hitig tartó, egymásba-egymásra épülõ és egyre
táguló köreire. Arra, hogy csak ezek együttes megélése útján
tudjuk átérezni azt, amit Tamási Áron úgy fogalmazott meg:
azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk ben-
ne”. Az evangélikus gimnáziumban ma is Vietórisz József két
fohászát mondják el a diákok a nap kezdetén és végén. Emlé-
két az iskola falán márványtábla õrzi, az õ nevét viseli Nyír-
egyházán egy utca, valamint egy pedagóguskitüntetés is.

Urbán Teréz, Nyíregyházi Városvédõ Egyesület
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 5., szombat 19.00 Don Carlos, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.30 A rózsák háborúja, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Május 7., hétfõ 10.00 Maszmók Afrikában, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 A dzsungel könyve, Róbert Gida bérlet, Nagyszínpad
15.00 A dzsungel könyve, Tudor bérlet, Nagyszínpad
19.30 Eztrád, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Május 8., kedd 9.30 Maszmók Afrikában, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 A dzsungel könyve, Csizmás kandúr bérlet, Nagyszínpad
11.00 Maszmók Afrikában, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A dzsungel könyve, Mézga Géza bérlet, Nagyszínpad

Május 9., szerda 10.00 A dzsungel könyve, Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
14.00 Maszmók Afrikában, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Don Carlos, Arany bérlet, Nagyszínpad

Május 10., csütörtök 9.30 Maszmók Afrikában, Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Maszmók Afrikában, Zsebibaba bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Don Carlos, Korányi bérlet, Nagyszínpad

Május 11., péntek 19.00 Don Carlos, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

AZ X-FAKTOR SZTÁRJA MESEAUTÓVAL ÉRKEZIK
Az X-Faktorból és a Pappa Pia címû filmbõl ismert

Kováts Vera, valamint Kónya Merlin Renáta váltott sze-
reposztásban játsszák majd a nõi fõszerepet a Meseautó
címû elõadásban.

A Szente Vajk rendezte musical comedyvel nyitja meg
kapuit augusztus 18-án a felújított, közel ezer nézõt befo-
gadó Szabadtéri Színpad. Verát újabban a Holnap Tali!
címû televíziós sorozatban is láthatjuk.

– Meglepetésként ért a felkérés – mondta a szimpatikus
mûvész. – Egy viszonylag nehéz idõszakomat éltem ak-
kor, így óriási boldogsággal töltött el, hogy megkaptam a
szerepet. Szinte kirántott abból a magánéleti gödörbõl,
amiben voltam. Azóta is számolom a napokat az olvasó-
próbáig. Szente Vajk osztályába járok a Pesti Magyar Szí-
niakadémián, ahol Venczli Zórával (aki Sára szerepét
játssza majd) és minden osztálytársnõmmel megtanultuk
a musical dalait. Akkor még nem tudtuk, mi a célja ezzel
a tanár úrnak, de mint mindig, bíztunk benne, és nagy
örömmel tettük ezt. Többször dolgoztam már vele, tudom,
milyen a stílusa... Nagyon kedves, türelmes, és figyel a
színészeire.

KOVÁTS VERA JÁTSSZA KOVÁCS VERÁT

Mint Vera lapunknak elmondta, a Madách Színházban
látta már a Szente Vajk rendezte Meseautót. Magával ra-
gadó és izgalmas volt, egy pillanatig sem tudott másra fi-
gyelni, csak a színpadon történtekre. Amikor meghallotta
a hamarosan általa játszott karakter, Kovács Vera nevét,
nagyot nevetett. Persze rögtön beugrott neki, hogy milyen
érzés lenne játszani ezt a szerepet, álmodozott róla, de
soha nem jutott eszébe, hogy ez valóra válhat. Az X-Fak-
tor óta szinte az egész ország tudja, remekül énekel, ami-
re szüksége is lesz a nyíregyházi elõadásban. Kérdésemre
válaszolva elmondta, szeret táncolni is, csak még az nem
derült ki számára, hogy tud-e. A szüleivel és a húgával
sokat jártak gyerekkorában a Római-partra táncolni. Egy
ideig ücsörögtek, hallgatták a zenét, majd az édesapja
mindenkit megtáncoltatott. Az édesanyja és a húga na-
gyon szégyenlõsek voltak, ezért mindig õ volt az elsõ. Egy
ilyen helyzetben akkor érzi magát biztonságban, ha „ve-
zetik”.

„A TÉVÉBÕL JÖTT”

Vera 17 évesen, az X-Faktor 5. helyezettjeként tett szert
országos ismertségre. A Facebookon több mint 62 ezer
követõje van. Mint elmondta, sok pozitív hatása van az

deklõdõ, mert látta a mûsorban. Ezerféle hozzáállással
találkozott már, de próbálja mindig önmagát adni, és helyt-
állni az adott élethelyzetben. Izgalmas és nagyon „sûrû”
az élete. Nyáron is dolgozik, ám szeretne nyaralni, hiszen
évek óta nem volt külföldön, a tengernél pedig gyerekko-
rában járt utoljára. Nagyon hálás lenne a sorsnak, ha össze-
jönne egy semmittevõs, láblógatós nyaralás ez után a
mozgalmas idõszak után.

RENÁTA VERÁVAL KETTÕZVE JÁTSSZA

– Meglepõdtem. Nem számítottam erre a szerepre –
válaszolta kérdésemre Kónya Merlin Renáta, aki az elsõ
szereposztásban alakítja Kovács Verát. – Örülök neki, hogy
ezt a feladatot is rám bízták. A Diótörõ herceg, a Chicago
és a Maszmók Afrikában után a Meseautóban is játszha-
tok a Móricz Zsigmond Színházban. Nagyon várom már
a próbákat. Kováts Verával még nem találkoztam, ez a
munka jó alkalom lesz a megismerkedésre. Az egyetemi
évek alatt több vizsgaelõadást készítettünk társaimmal
váltott szereposztásban, amibõl sokat lehet tanulni. A ze-
nés mûfajban megszokott a kettõzés. A Meseautó színpa-
di változatát még nem láttam, a filmeket azonban igen. A
Gaál Béla által rendezett eredeti verzió, a fekete-fehér,
1934-es Meseautó a kedvencem. 

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kováts Vera Fotó: Dobai Attila

ismertségnek, de negatívval is találkozott. Sokan felisme-
rik, és több figyelmet kap ezáltal. Van, aki szkeptikusan
áll hozzá, mert a „tévébõl jött”, de van, aki nyitott és ér-
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HEMZSEG AZ ÉLET A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK PARASZTUDVARÁBAN!
Több mint 30 kisállat született eddig, akiket már az

oda látogatók is megtekinthetnek.

A Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be
Földünk állatvilágát, s több mint 500 egzotikus állatfaj 5000
egyede él egy 35 hektáros tölgyerdõ mélyén. A Föld leg-
nagyobb szárazföldi állatait, az afrikai elefántokat csak-
úgy meg lehet tekinteni, mint a pár grammos színpompás
nyílméregbékákat. 

Az itt dolgozók fontos küldetésüknek tartják, hogy az
ide látogatók ne csak a vadállatokkal ismerkedjenek meg,
hanem az ember közvetlen környezetében élõ állatfajok-
kal is, így a Parasztudvarban olyan állatbemutatót lehet
megtekinteni, ahol háziasított állatfajok élnek.

BÕVÜLT A PALETTA

Az évek folyamán a háziállatokat bemutató paletta fo-
lyamatosan bõvült, így az õshonos racka, a magyar tarka
és szürkemarha, a hidegvérû ló, a házi bivaly és a gön-
dörszõrû mangalicák mellett többek között vörös és fe-
kete szõrû bozontos skót marhákkal, Kerry Hill  és merino
juhokkal, valamint kameruni juhokkal és törpekecské-
vel is lehet találkozni. Ez utóbbiak közé az állatsimoga-
tóban be is lehet menni, ami az egyik legkedveltebb hely-
színe a gyermekeknek. A tavasz beköszöntével itt sem
maradt el a „gyermekáldás”, szinte minden állatcsalád-
ban születtek utódok, így kis gidák, borjúk, malacok,
bárányok és nyuszik is várják a vendégeket a felújított
Parasztudvarban.

RENDVÉDELMI NAPSIKEREK A SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON

 

A Szabolcs megyei fiatalok is eredményesen szere-
peltek, a bekerült 8 döntõs diák az alábbi helyezést érte
el:

Szabó Fanni Bianka, nõi szabó,  1. helyezett – Nyír-
egyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma, felkészítõ: Rabócsi Rená-
ta.

Kórik Márton László, asztalos, 2. helyezett – Nyíregy-
házi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma, felkészítõ: Bényei Zsolt.

Mihalovics Rita, férfiszabó, 2. helyezett  – Lónyay
Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola,
felkészítõ: Veress Antalné.

Tóth Attila, gazdasági informatikus, 2. helyezett  –
Kisvárdai SZC Petõfi Sándor Szakgimnáziuma, felkészí-
tõ: Strempel Antal.

Április 25-én véget ért a XI. Szakma Sztár Fesztivál, ame-
lyen 236 tanuló mérhette össze tudását a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny (SZKTV), az Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny (OSZTV) és a SkillsHungary nemzeti döntõ-
ben és bemutatón Budapesten. A záróünnepségen 43 szak-
mában hirdették ki az elsõ 3 helyezettet.

2018-ban az elõdöntõben minden eddiginél több, or-
szágosan 7032 diák vett részt, amelyeket a területi kama-
rák bonyolítottak le. Ezt követték a válogatóversenyek, me-
lyen 474 fiatal versengett a döntõbe jutásért. Végül a szak-
mai versenyek országos döntõjébe 236-an kerültek be 108
oktatási intézménybõl. A háromnapos fesztivál elsõ két
napján gyakorlati megmérettetés várt a versenyzõkre, míg
a harmadik nap az ünnepélyes eredményhirdetésrõl szólt.
A résztvevõk 70 százaléka pályaválasztás elõtt álló isko-
lás volt, akik a verseny megtekintése mellett szakmai tár-
latvezetésen vehettek részt, valamint egyes szakmák stand-
jainál kipróbálhatták tehetségüket. Az idei fesztiválon
magas számban voltak jelen szakmai kiállítók és gazdál-
kodó szervezetek is.

A döntõn részt vevõk több mint 80 százaléka mentesül
a szakmai záróvizsga letétele alól.

A rendvédelmi szervezetek alakulatai látványos bemu-
tatókon ismertették meg az érdeklõdõkkel mindennapi
munkájukat, az ehhez használt eszközeiket és persze fel-
készültségüket. A Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet
mûveleti csoportja kutyás elfogást imitált, idén is nagy si-
kert arattak a tûzmanók, de a rendõrség Jonatán egysége
is elkápráztatta a közönséget. A katasztrófavédõk konté-
nertüzet oltottak, és bemutatták egy közlekedési baleset
mûszaki mentésének folyamatát is.

Bedécs Attila, víz-, csatorna- és közmû-rendszersze-
relõ, 3. helyezett  – Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma, fel-
készítõ: Belusné Sipos Mária.

Lente Regina, pincér, 4. helyezett  – Nyíregyházi SZC
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenfor-
galmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégi-
uma, felkészítõ: Kertész Ibolya.

Csete Ferenc, épületgépész technikus, 5. helyezett  –
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája es Kollégiuma, felkészítõ: Bank Jó-
zsef.

Vidoven Balázs, kõmûves és hidegburkoló,  6. helye-
zett – Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, felkészítõ: Bodó
Zsolt.

SZABOLCSI EREDMÉNYEK

Immár hetedik alkalommal rendezték meg a megyei
rendvédelmi napot Nyíregyháza belvárosában múlt hé-
ten pénteken.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton is gratulál a döntõsöknek!
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 6., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Békéscsaba nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése

Május 4., péntek 20.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Békéscsa-
ba nõi röplabdamérkõzés

Május 5., szombat 11.00 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Mezõkeresztes
nõi kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

AZ ELSÕ FELVONÁST A BRSE NYERTE A FINÁLÉBAN, FOLYTATÁS PÉNTEK ESTE

RÖPIDÖNTÕ – HAZAI PÁLYÁN A FATUM NYÍREGYHÁZA

Békéscsabán megkezdõdött a nõi röplabdabajnokság
döntõje. A Fatum Nyíregyháza hosszú idõ után játszhat
ismét finálét, és ha már idáig jutott a csapat, szeretné
megragadni a lehetõséget. Az elsõ meccset 3:1-re a BRSE
nyerte, Hollósy László vezetõedzõ pedig azt kérte a lá-
nyoktól, élvezzék a döntõ minden percét!

– Továbbra is azt kell hangsúlyozni, hogy a Békéscsaba
a favorit, õk az aktuális bajnokok. A kupadöntõben sike-
rült õket legyõznünk, de ebbõl nem lehet messzemenõ

A Nyíregyháza Tigers elõször játszhatott a Városi
Stadionban

TÖRTÉNELMI TIGERS-MECCS A STADIONBAN

Tatjana Matic volt csapata ellen játszhat a döntõben

Hollósy László vezetõedzõ szeretné, ha a játékosok
felszabadultan röplabdáznának

következtetéseket levonni. Remek játékoskeretük van, a
kupafiaskó után pedig szeretnének bizonyítani. Nekünk
nem szabad görcsölnünk, élvezni kell minden pillanatát a
döntõnek, a legnagyobb elvárásom a játékosokkal kap-
csolatban az, hogy merjenek játszani, és hogy ez mire
lesz elég, majd meglátjuk a finálé után – mondta Hollósy
László vezetõedzõ.

MEGLEPETÉST OKOZNÁNAK

A tréner mióta Nyíregyházán van, elõször kapott ki csa-
patával. Ha csak minden hetedik mérkõzésen szenved
vereséget az együttes, azt látatlanban mindenki aláírja.

Tatjana Matic is, aki tavaly még a Békéscsabát erõsítette.
– A csabaiakat legyõztük a kupadöntõben, de tudjuk,

hogy egy erõs csapat. Bár az elsõ mérkõzésen kikaptunk,
úgy érzem, jól sikerült a felkészülésünk, és szeretnénk
nyerni hazai környezetben. Jó lenne meglepetést okozni
a bajnoki döntõben is – mondta Tatjana Matic.

HÁROM JÁTSZMA RENDBEN VOLT

Több jó egyéni teljesítmény is volt a nyíregyháziaknál
az elsõ találkozón, a szakmai stáb pedig abban bízik, pén-

A Nyíregyháza Tigers hazai pályán fogadta a Budapest
Eagles csapatát a hazai amerikai futball bajnokság kiemelt
ligájában. Történelmi mérkõzés volt ez, hiszen a Tigrisek
13 éves fennállásuk során elõször játszhattak a Városi
Stadionban. A mérkõzés hangulatát megalapozta, hogy
1300 nézõ szurkolt a nyíregyházi játékosoknak.

A mérkõzésen a Tigers szerzett vezetést az elsõ táma-
dásából és ki sem engedte az elõnyt a kezébõl, diktálta és
fokozta az iramot. A ligában kimagasló eredménnyel zárt
a Nyíregyháza irányítója, Brian Gessel és elkapója, Troy
Rice is, de mellettük brillíroztak a saját nevelésû tehetsé-
gek is. Erdélyi Áront, Verdes Dávidot és Konkoly Pétert
sem tudták levédekezni a budapestiek, míg Benõ Márk és
Váradi Miklós futásaira sem volt ellenszer a Sasoknál. A
nyíregyházi védelem is nagyot játszott, az import játéko-
sok több labdát is szereztek, de emellett a védelem is ki-
vette a részét a pontok termelésébõl.

A találkozó végeredménye 59:22-es nyíregyházi gyõze-
lem lett, ami egy igazi erõdemonstráció volt a Tigrisektõl.
A rengeteg munka és áldozat beérni látszik a Nyíregyháza
Tigers háza táján, és a Tigrisek egyértelmûen a bajnoki címre
pályáznak idén.

A következõ hazai találkozójukra sem kell sokat várni,
hiszen legközelebb május 20-án láthatjuk a Nyíregyházát

hazai pályán. Az ellenfél a Budapest Wolves csapata lesz,
akik jelenleg a bajnokságot vezetik, így igazi rangadót lát-
hatnak a nézõk a Városi Stadionban.
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teken végig egyenletes teljesítményt nyújt majd az együt-
tes.

– Békéscsabán három játszma rendben volt, de nem
játszottunk elég agresszívan, szélen nem fejeztük be a tá-
madásokat. Nincs dráma, kontrollálni kell az érzéseinket
és tanulnunk kell a hibákból a pénteki meccsig – mondta
Hollósy László.

A két csapat pénteken 20 órakor találkozik a Continental
Arénában, a párharc harmadik mérkõzését pedig május
7-én vívják az együttesek Békéscsabán. A sorozat az egyik
fél három gyõzelméig tart.
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Mussó László (12. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. május 7., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Fidesz Iroda,

Luther u. 3.
Idõpont: 2018. május 7., 17.30 óra.

Helyszín: Nyíregyháza-Kistelekiszõlõ, Koszorú utcai Ált. Isk.

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. május 7., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Borbányai

Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. május 8., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.

MOTOROS VÉRADÁS
A nyíregyházi Óriáskerék Motoros Egyesület im-

már tizenötödik alkalommal szervez motoros vér-
adást. Ezúttal május 6-án, vasárnap várják a segíteni
szándékozókat a Tiszavasvári úti Esély Centrumba.

A motorosokat 8.00 és 8.45 között várják egy kö-
zös gyülekezõre a Kossuth térre, és onnan indulnak ki
9.00 órakor a Tiszavasvári úti Esély Centrumba, ahol
egész nap lehetõség lesz véradásra, de egészségügyi
állapotfelmérésen (vércukor, testzsír, PSA) és vezetés-
technikai ügyességi versenyen is részt vehetnek majd
– tájékoztatta szerkesztõségünket Szász Károly, az
Óriáskerék Motoros Egyesület elnöke.

– Ez lesz a 15. motoros véradásunk, eddig már több
mint hatezer emberen segítettünk. Vasárnapra is kö-
rülbelül kétezer motorost várunk, így bízunk benne,
hogy ezt a számot még jobban fel tudjuk majd tornáz-
ni. Kevesen adnak vért az országban, de a motorosok
összetartók és ezt ki kell használni. Nem felejtem el,
hogy kb. 7 évvel ezelõtt, öt életmenteshez a motoros
véradás helyszínérõl vittek vért, mert a szükséges vér-
csoport csak nálunk volt meg. Az ilyen pillanatokért
érdemes csinálni!

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK...

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A MÉLYGARÁZSBAN

2018. május 7-étõl július 15-éig a Korzó mélygará-
zsában és a lehajtórámpa elõtti közúton felújítási és
javítási munkákat végeznek.

A munkavégzés ideje alatt a mélygarázs üzemsze-
rûen fog mûködni, de módosított forgalmi renddel,
csökkentett parkolóhelyekkel, valamint  május 2-ától
a mélygarázs részleges lezárásával. Forgalmirend-vál-
tozásra kell számítani mind a mélygarázsba történõ
behajtáskor és a mélygarázs teljes területén.

Május 8., kedd 17.30–18.30  2018 a
CBD olaj éve! Immunerõsítés az
endokannabinoid rendszerük által,
legújabb kutatási eredmények – in-
gyenes elõadás. Helyszín: Móricz Zsig-
mond könyvtár, Nyíregyháza, Szabadság
tér 2.

KERÁMIAKIÁLLÍTÁS. Gyarmati Judit keramikus kiállí-
tása látható hétköznapokon 8.00–16.00 óráig a Butykai
Közösségi Ház és Szabadidõ Központban.

ISKOLÁBA JÁRNI JÓ! A Nyíregyházi Tankerületi Köz-
pont rajzpályázatának kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központban. Megnyitó: május 4-én 11.00 órától. Megte-
kinthetõ: május 18-áig.

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

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: május 5-én 9.30–12.30: Anyák-napi
ajándék készítése. 10.00: Babaangol. 8-án 14.00–16.00:
Tavaszi girland készítése. 9-én 14.00: Madarak és Fák
Napja. 10-én 14.00–16.00: Madarak készítése a Madarak
és Fák Napja alkalmából.

ÜNNEPELD A KÖZÖSSÉGED! A Móricz Zsigmond
könyvtár, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a
Móricz Zsigmond Olvasókör kapcsolódása a Cselekvõ
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-
15-2016-00001 projekthez május 7–13-áig a könyvtár
kamaratermében.

INFORMATIKAI KÉPZÉS. 35 órás, térítésmentes alap-
fokú informatikai képzés indul 16–65 éves korosztály ré-
szére a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
(Szabadság tér 2.). IKER1 – 2018. május 7-tõl 18-ig. IKER2
– 2018. június 11-tõl 22-ig. Jelentkezni lehet a könyvtár
olvasótermében.

A KODÁLY TÁRSASÁG összejövetele – Fiatalok órája –
május 7-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Elõadó: Szilágyi Boglárka.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Május 8-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, éne-
kelj! 11-én 10.00: Kerekítõ.

Az elmúlt hétvégén megkezdõdtek a középiskolai bal-
lagások, Nyíregyházán is. Képünk a Zrínyi Ilona Gimnázi-
umban készült, ahol az iskola négy végzõs osztályának

diákjai vettek búcsút az alma matertõl. Igyekszünk ott len-
ni a lehetõ legtöbb ballagáson, az eseményekrõl készült
fotókat nyomon követhetik a nyiregyhaza.hu weboldalon.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA rendezvénysorozat. Május 8-án
14.00: „Érett szeretet”. Elõadó: Felföldi László plébános.
Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház
díszterme.

ÉLETSZENTSÉG A MI NAPJAINKBAN. A Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja várja az
érdeklõdõket május 8-án 18.00 órakor tartandó rendez-
vényére a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház
dísztermébe. A rendezvény témája: Életszentség a mi nap-
jainkban. Elõadást tart: Palánki Ferenc debrecen-nyíregy-
házi megyés püspök. A rendezvény nyilvános és ingye-
nes.

SENIOR ÖRÖMTÁNC május 9-én 11.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója május 9-én 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: dr. Dolinay Tamás: Forgácsaim
c. versesköteteinek bemutatása. Körvezetõk: dr. Bihari
Albertné, Csabai László.

MÛVÉSZASZTAL Csabai Lászlóval. Május 15-én 17.00
órától kerül sor a Mûvészasztal 5., évadzáró estjére, mely-
nek vendége a kortárs magyar irodalom sikeres nyíregy-
házi szerzõje, a Békés Pál-díjjal és Artisjus Irodalmi Díjjal
is elismert Csabai László író.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„...MÁR ORSZÁGOS NEVE VAN”

Barzó Mihály építõmester és
Kelemen Anna második gyerme-
keként, 1898. május 5-én látta
meg a napvilágot, utóbb még öt
testvére született. A Kossuth utca
22. szám alatti szülõházát 1969-
ben emléktáblával jelölték meg,
azonban késõbb lebontották, he-
lyére toronyházat építettek. Ele-
mi iskoláit az evangélikus elemi-
ben és Szepesszombaton, míg
középiskolai tanulmányait az
Evangélikus Fõgimnáziumban
végezte 1916-ban. Már itt kitûnt
rajztehetségével, az irodalom és
a zene iránti fogékonyságával.
Tanulmányait a budapesti Képzõ-
mûvészeti Fõiskolán folytatta, de édesanyja kérésére köz-
ben a rajztanári diplomát is megszerezte. A fõiskolán
Benkhard Ágostont tekintette mesterének, aki mellett ta-
nársegédként is tevékenykedett 1926-ig.

Az elsõ nagyobb szakmai siker 1923-ban érte, ami-
kor a Diákotthon címû képével elnyerte a Kéve mûvé-
szeti egyesület díját, alkotását a fõváros is megvásárol-
ta. Két évvel késõbb ugyanitt aratott sikert a Tájkép címû
olajfestményével, majd 1925-ben a Kéve rendes tagjai
közé választotta. Az 1929-es barcelonai világkiállításon
a Falu vasárnapja címû festményét aranyéremmel jutal-

mazták. A Nemes Marcell-díjnak
köszönhetõen két hónapot Velen-
cében tölthetett 1929-ben. Az
Ernst Múzeum 1931-ben rende-
zett csoportkiállításának az õ ké-
pei adják a „fõérdekességet” és
jelentik „mûvésszé avatását”. Az
Újság címû lap kritikusa „finom
színösztönû” festõnek nevezi,
valamint „külön kvalitása képei-
nek finom tónusos elõadásuk is”.
Ugyanebben az évben, szülõvá-
rosában is bemutatkozott.

A közélettõl 1932-ben vissza-
vonul, hazaköltözik. Pasztell és
akvarell képein új motívumként
jelentkezik a megnövekedett em-

beri figura. A város megbízásából, 1937-ben elkészíti
Bencs Kálmán polgármester portréját. Jelentkezik még
tárlatokon képeivel, azonban az 1944-es budapesti ki-
állítását a németek megszállása miatt nem nyithatják
meg. Ismét elfordul a világtól, a nagykállói ideggyógy-
intézetben hal meg 1953. augusztus 25-én.

Édesapjával közös emléktábláját 2003-ban leplezték
le az egykori családi ház Kálvin téri homlokzatánál.
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