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FOGYNAK AZ INGYENES FÜRDÕJEGYEK

TELJESEN MEGSZÉPÜL HAT NYÍREGYHÁZI ÓVODA
Újabb óvodák komplex fejlesztését valósítja meg az ön-

kormányzat 700 millió forint értékben. A korszerûsítések 6
intézményt érintenek és 100 százalékos európai uniós pá-
lyázatból valósulnak meg. A kivitelezési munkálatok május
1-jén kezdõdtek és augusztus 31-ére be is fejezõdnek.

A Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézményé-
ben tartott kedden helyszíni bejárást dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
700 millió forint 100 százalékos intenzitású támogatást nyert
a „Családbarát, munkába állást segítõ intézmények fejlesz-
tése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
címû projekt megvalósítására, melynek köszönhetõen 6 óvo-
da komplex felújítása valósul meg. A fejlesztéssel érintett
épületek a ’70-es, ’80-as években épültek, egyes épület-
részek, valamint a gyerekek által is használt terek azóta
sem lettek felújítva, csupán karbantartó jellegû munkákat
végeztek el, így már idõszerû volt a korszerûsítés.

– Nagyon örülök, hogy most 6 óvodát augusztus végéig
rendbe tudunk tenni kívül-belül, illetve a játszótereket is
megújítjuk. Május elsején megkezdõdtek a munkák és a
tervezett augusztus végére be is fejezõdnek. Ezzel együtt
folytatjuk azt a programot, aminek az a célja, hogy mind
a 34 óvodát felújítsuk – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

A projektben érintett hat óvoda: a Búzaszem Nyugati
Óvoda Székhelyintézménye és Városmajori Tagintézmé-
nye, a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézménye és
Kikelet Tagintézménye, a Gyermekek Háza Déli Óvoda
Székhelyintézménye, valamint az Eszterlánc Északi Óvo-
da Ferenc körúti Telephelye. Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester a helyszíni bejáráson bejelentette: újabb 8 óvoda
felújítására nyertek pályázati forrást, így 2020-ig minden
önkormányzati fenntartásban lévõ bölcsõde és óvoda
megújul legalább energetikailag.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
Kivitelezõk és óvodapedagógusok kíséretében tekintette

meg a beruházás helyszínét a polgármester

Az ingyenes, nyugdíjasok által igényelhetõ fürdõjegyrõl és a hétvégi strandnyitásról is
olvashatnak részleteket a 2. oldalon.

GUMICUKOR ILLATÚ VIRÁG AZ ÁGYÁSOKBAN

A korábbi évekhez hasonlóan csaknem 3000 négyzetméteren, mintázott virág-
ágyásokat alakítanak ki Nyíregyházán a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai, az
önkormányzati forrásból biztosított 8 és fél millió forint értékben. Keczkó János, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-Fenntartási Irodájának vezetõje  elmondta, idén
különleges fûféléket, illetve aromaágyást is telepítettek a város különbözõ pontjaira.
Ezek mellett pedig, ha elsétál a városlakó vagy a turista, akkor megérezheti a finom
illatokat, a mentát vagy éppen a gumicukrot is. Új növények és új illatok mellett
persze új asztalok és pihenõpadok is megjelentek városunkban.

Fotó: Trifonov Éva
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MÁRIA NÉNI 90 ÉVES
Lengyel Bálintnét köszöntötték 90.

születésnapja alkalmából. Tormássi
Géza közgyûlési képviselõ és Bodzás
Sándorné, a Szociális és Köznevelési
Osztály munkatársa Magyarország
Kormánya és a város emléklapját is át-
adta az ünnepeltnek.

RÉGÉSZET NAPJA
A Régészet Napja alkalmából a nyu-

gati elkerülõ Tokaji úti szakaszán fo-
gadták a látogatókat régészek, régésze-
ti rajzolók és restaurátorok. Az ásatási
kaland honfoglalás kori fegyver- és
viseletbemutatót is ígért, amelyet a Jósa
András Múzeum épületében tartottak.

BÉKENAGYKÖVET
Nyíregyházán járt a békenagykövet.

A kerékpárral érkezõ Zelei Józsefet
Jászai Menyhért alpolgármester fogad-
ta a Városháza elõtt. Zelei József im-
már 15 esztendeje minden évben ke-
rékpárjával indul útnak, hogy túrájá-
val demonstrálja a béke fontosságát.

BÁLOZTAK A PULYÁK
Az Igrice Néptáncegyüttes ismét meg-

rendezte a térség legismertebb gyermek-
és ifjúsági néptánctalálkozóját, a Pulya-
bált. Az eseményen négy korcsoport-
ban, 26 együttes, hatszáznál több ifjú te-
hetsége mutatta be tánctudását a neves
szakmai zsûri elõtt a VMKK-ban.

ÉTEL-MOZGÁS-ÉLET
Étel-mozgás-élet címmel országos

roadshow indult útjára. Nyíregyházán
a Katica Bölcsõdébe várták az érdeklõ-
dõket. Gyógypedagógusok, pszicholó-
gusok és kisgyermeknevelõ szakembe-
rek tartottak elõadásokat, de fõzõshow-
t is szerveztek a családoknak.

JUBILÁLT A KORZÓ
A 10. születésnapját ünnepelte má-

jus utolsó hétvégéjén a Nyíregyháza
központjában található bevásárlóköz-
pont. A rendezvényen mások mellett
fellépett Janicsák Veca és a Bornai Ti-
bor–Laár András alkotta KFT együttes
is a szép számú közönség elõtt.

HÕSÖK NAPJA
A Hõsök temetõjében (majd a Hõsök

terén és az Északi Temetõben) idézték
fel az elsõ világháború korát, hajtottak
fejet a hõsök emléke elõtt vasárnap. Az
eseményen beszédet mondott dr. Ko-
vács Ferenc polgármester, valamint dr.
Ruszin Romulusz dandártábornok.

ÚJ PIHENÕHELY
Pihenõhelyet készített a NYÍRVV

Nonprofit Kft. az Október 23. téren. A
városközpontban 4 asztalt állítottak fel
padokkal, melyeket kör ülõkék övez-
nek. A pihenõhelyen virágládákat és
virágtartókat is kihelyezett a városüze-
meltetõ társaság.

ITT A NYÁR, NYIT A STRAND

Már nem kell sokat várni, június 2-án
teljes pompájában várja a kikapcsolódni
vágyókat a Parkfürdõ. A nyitó hétvégén
akciókkal és színes programokkal kedves-
kedik az érdeklõdõknek a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt.

Június 2-án és 3-án a 10 év alatti gyer-
mekek térítésmentesen csobbanhatnak
majd. Szombaton pedig búvárkodási lehe-
tõség, egészségügyi szûrések, aquatorna és
zumba is várja a kikapcsolódni vágyókat
– tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. vezérigazgatója. Persze, mindemellett
több fesztivál is várja majd a nyíregyházia-
kat és a turistákat.

Fejlesztés is lesz, méghozzá a Júlia für-
dõnél, mely energetikai korszerûsítési mun-
kálatok miatt június 11-étõl várhatóan szep-
tember 15-éig zárva tart majd.

ÁTVESZIK A JÚLIA SZEREPÉT
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

hozzátette, minden egyes, még folyamat-
ban lévõ kezelés, kúra esetében a sóstói
gyógyászati központban fogadják a ven-
dégeket és fontos, hogy ugyanúgy a
„júliás” árral. A szintén júliás, nyugdíjas
hétfõi fürdõzéseknek pedig a bezárást kö-
vetõen a Fürdõház ad majd helyet.

PROGRAMOK VÍZEN ÉS VÍZPARTON
Június 29. VII. SóstóFeszt
Július 14. II. Sóstói Sárkányhajó Fesz-
tivál és Barkácsbogrács Amatõr Fõzõ-
verseny
Július 19–22. Országos Strandfoci
Fesztivál
Július 28. Alakreform edzés a Parkfür-
dõben Rubint Rékával

ÓRIÁSI AZ ÉRDEKLÕDÉS AZ
INGYENES FÜRDÕZÉS IRÁNT

Keddtõl már lehet regisztrálni az ingye-
nes fürdõjegyekre. Az elsõ napon 464-en
éltek vele. A nyíregyházi nyugdíjasoknak
összesen 10 ezer sorszámozott úszó- és
fürdõjegyet bocsátanak ki.

Mint már korábban is megírtuk, a prog-
ram kedvezményezettjei a lakcímkártyá-
juk szerint nyíregyházi illetõségû nyugdí-
jasok. Õk egyszerre egy jegyet igényelhet-
nek, s ha marad (és az elsõt kihasználták),
újra kérhetnek.

VÁRJÁK A REGISZTRÁLÓKAT

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. értékesítési vezetõje hangsúlyozta, bár
már az elsõ napon óriási volt az érdeklõ-
dés és közel félezren regisztráltak is, maga
az igénylés június végéig tart, vagy a je-

gyek elfogyásáig. (A kibocsátás idõtarta-
ma addig hosszabbodik az adott hónap
végéig, amíg el nem fogy.)

– Az igényléshez a helyszínen regiszt-
rálni kell (kizárólag munkanapokon). Eh-
hez az igénylõnek fel kell mutatnia a sze-
mélyi igazolványát, a lakcímkártyát és a
nyugdíjfolyósítási törzsszám-igazolást. A
jegyeket most még az Aquarius Élmény-
fürdõ erre a célra kijelölt pénztárában le-
het igényelni és átvenni, de a Parkfürdõ
június 2-ai, szombati nyitását követõen a
Parkfürdõnél is lesz erre kijelölt pénztár.

A jegyek felhasználása – tartalmazza az
egész napos úszási, gyógyfürdõzési szol-
gáltatásokat – a nyíregyházi Aquarius Él-
mény- és Parkfürdõben jövõ héten hétfõn
kezdõdik, és a szolgáltatást hétköznapokon
lehet igénybe venni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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BICIKLIVEL BORBÁNYÁRA ÉS KISTELEKISZÕLÕBE

Nemrég a városi webportálon feltett kérdésünkre (Mire
kíváncsiak az útépítésekkel kapcsolatban?) a Tünde ut-
cára vonatkozó, egyik utóbbi számunkban megnyugtató-
an megválaszolt mellett érkezett egy másik is, mely a ke-
rékpárosok Nagykállóba való eljutása iránt érdeklõdik.
Nos, a jó hír, hogy Nagykálló felé hamarosan el lehet
jutni biztonságosan, legalábbis a várostábláig. Az azt kö-
vetõ szakaszról azonban nincs hír, ám az útszakasz már
nem Nyíregyházához tartozik és külön projekt sincs rá –
egyelõre. A választ ezúttal is  az önkormányzat  pályáza-
tok és projektmenedzsment referatúrájáról kaptuk. Kö-
szönjük érdeklõdésüket!

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy Nyíregyháza és
Nagykálló között nem tervezik-e bicikliút építését?

Válasz: A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító-
számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregy-
házán” címû projekt keretében megvalósul egy közel 8
kilométeres kerékpárút a borbányai városrészben.

A KÍGYÓTÓL A CSÁRDA UTCÁIG

A projekt keretében (elsõ fejlesztési elem) már megva-
lósult a Kígyó utcai kerékpárút, a Debreceni út–Kígyó ut-
cai csomópont kiépítésével, mely csatlakozik a Szarvas
utcán már meglévõ kerékpárúthoz. Ezen, Debreceni út–
Kígyó utcai csomóponttól egészen Borbányáig vezet majd
az új kerékpárút (másik fejlesztési elem). A Kígyó utcai új
keresztezõdéstõl a Debreceni úton át (a felüljáró alatt el-
haladva), majd balra kanyarodva végig a Tünde utcán
keresztül a Kállói úton egészen a Csárda utcáig vezet, ezzel
a fejlesztéssel lehetõvé válik Borbánya és Kistelekiszõlõ
városrészek bekapcsolása a kerékpáros közlekedésbe.

A Kállói úti csatlakozásnál ugyanakkor a város irányá-
ba is lehet majd közlekedni a Kert utcáig történõ kerék-
párút építésével, így az összekapcsolódik a belvárosi, Szent
István utcai szakasszal.

NEMSOKÁRA KEZDÕDHETNE

A kivitelezés kezdete 2018 nyár végén-õsszel indulhat-
na és 2019. nyár elejéig tartana. Jelenleg folyamatban van
a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás,
amely során eredményhirdetés várható egy hónapon belül.

NÉGYEN LASSÍTJÁK A FOLYAMATOT

Azonban a munkálatok tulajdonjogi problémák miatt
valószínûleg csak késõbb indulhatnak meg. A 13 érintett
ingatlan közül 4 magántulajdonú esetében kisajátítási el-
járás indítása vált szükségessé, mivel a tulajdonosok az
önkormányzat vételi ajánlatát nem fogadták el, illetve rá-
lépési engedélyt sem adtak a területet illetõen. A projekt
kivitelezésének kezdete tehát az ingatlanok tulajdoni vi-
szonyainak rendezésétõl függ.

AZ ÉPÍTÉS ÉS ÚJÍTÁS MELLETT JAVÍTJÁK IS AZ UTAKAT

Köztudomású és látványos, hogy városszerte számos
helyen zajlik vagy kezdõdik utak, járdák pormentesítése,
felújítása – többször foglalkoztunk a témával, a
nyiregyhaza.hu városi webportál pedig folyamatosan ad
róla friss információkat. Ám ezzel párhuzamosan 2018-
ban is folytatódik a meleg aszfaltos, tartós technológiá-
val történõ nagy felületû útjavítás, melynek során csak-
nem 30 utcában, közel 20 000 négyzetméteren állítja
majd  helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft. a meglévõ aszfalt-
utakat – tudta meg szerkesztõségünk.

A tavalyi évben az ideihez hasonló módon 30 utcát és
17 000 négyzetmétert érintettek a munkálatok. Mint em-
lékezhetünk: egyebek mellett teljesen felújították a Géza,
a Tarpai Márton, a Levél, a Kétház és Vadász utcákat, míg
több útszakaszon részlegesen, de nagy felületen történt
rekonstrukció. 2017-ben megújult a Szabadság téren a
Krúdy Ház oldalában található parkoló is.

LAKOSSÁGI JELZÉSEKKEL

2018-ban a helyreállítási munkákra nettó 100 millió
forintot fordítanak majd és vállalkozó bevonásával való-
sul meg – kaptuk a tájékoztatást a Városüzemeltetõ cég
ügyvezetõjétõl. Ignéczi Csabáné hozzátette: a program-
ban szereplõ kátyúzandó útszakaszokat részben lakossá-
gi bejelentések, részben a NYÍRVV Nonprofit Kft. munka-
társainak ellenõrzései alapján állították össze.

SZINTE MINDENHOL A VÁROSBAN

– Az útjavítás szinte valamennyi városrészt: sóstófürdõi,
sóstóhegyi, borbányai, jósavárosi, kertvárosi, belvárosi, va-
lamint a Kistelekiszõlõben és a Hímesben található utcákat
egyaránt érint. A pontos helyszínek listája  és a munkálatok
ütemezése júniusban áll majd rendelkezésünkre, melyrõl

folyamatosan tájékoztatjuk a városlakókat. A nagyfelületû
kátyúzás a tervek szerint a szeptemberi tanévkezdést meg-
elõzõen, augusztus közepéig befejezõdik.

KÁTYÚZÁS FOLYAMATOSAN

A NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje hangsúlyozta: a
kisebb úthibákat is folyamatosan javítják a városban. Hi-
deg aszfaltos technológiával munkatársaik az idei évben
közel 200 utcában állították helyre az útfelületeket, mely-
hez megközelítõen 83 tonna aszfaltot használtak fel. Áp-
rilisban elkezdõdött a tartósabb, meleg aszfalttal történõ
kátyúzás, amely eddig közel 60 utcát érintett, melyhez
megközelítõen 23 tonna aszfaltot használtak fel.

LOGIKUS SORRENDBEN
A munkák ütemezése során az út- és víznyelõ-be-

szakadások a balesetveszély miatt elsõbbséget élvez-
nek. Ezeknek a hibáknak a javítása csak kis mennyi-
ségû aszfaltfelhasználást igényel, munkatársaik ezért
összegyûjtik a hibákat, és gazdaságos mennyiségû
aszfalt megvásárlásával és felhasználásával egyszerre
javítják. Ezért elõfordulhat, hogy az úthibát jelzõ táb-
lát ugyan kihelyezik, de a javítás hosszabb idõt vehet
igénybe, ezért a közlekedõk türelmét kérte Ignéczi
Csabáné, a társaság ügyvezetõje.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

RÁKÉRDEZTÜNK: AKÁR MÁR ÕSSZEL INDULHATNA, HA NEM AKADÁLYOZNÁK

Téli, az átadás utáni képünkön jól látszik, hogy a kiindulópont, a Kígyó utcai szakasz készen van

Korábban készült képünkön látható, hogy a kisebb úthibák javításával nem várták meg a nyarat
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A GYEREKEKRÕL
SZÓLT MINDEN

Idén is megrendezte a Városi Gyermeknapot Nyíregy-
háza önkormányzata. A Kossuth téri színpadon fellépõk
váltották egymást, népszerû volt a Talmácsi motoros ring
és vízipark, az arcfestés és cukorágyú. A tûzoltó laktanya
pedig nyitott szertárkapuval várta a kicsiket és nagyokat.

Nyíregyháza önkormányzata május utolsó vasárnapján
két helyszínen is rendezett gyermeknapi programokat. Dél-
elõtt a Kertvárosba várták a családokat, majd délután kez-
dõdött a Városi Gyermeknap a belvárosban. A Kossuth téri
színpadon fellépõk váltották egymást, többek között a Vi-
dám Manók együttes, Lulu bohóc, a RE-flex Táncstúdió, a
Street Dance School Divattánciskola, a Handa-banda ze-

nekar, de volt bûvészshow is. Népszerû volt a Talmácsi Ring
mobil pályája, ahol 50 köbcentis Yamahákkal ingyen mo-
torozhattak a bátrabbak, a kisebbek pedig a víziparkban
tekerhettek. A Gyermekszigeten többször eldördült a cu-
korágyú, sokan vettek részt a kézmûves foglalkozásokon,
vagy festették az arcukat, de városunk volt az elsõ helyszí-
ne a Családok Éve országos roadshow-nak is. A gyermek-
napon a Nyitott szertárkapuk országos program keretében
délelõtt tíz és délután négy óra között a nyíregyházi tûzoltó
laktanya is várta a kicsiket és nagyobbakat, akik betekintést
nyerhettek a tûzoltók életébe.

 (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

HAMAROSAN ELINDUL A NYÁRI DIÁKMUNKA
JÚNIUS ELSEJÉTÕL MÁR LEHET JELENTKEZNI A PROGRAMRA

16 és 25 év közötti, nappali tagozatos diákok vállal-
hatnak munkát például az önkormányzatnál vagy annak
intézményeinél. Idén már új területeken is dolgozhatnak
a fiatalok, tapasztalatot szerezhetnek a mezõgazdasági
munkákban és a vendéglátásban is.

Sok diák egész évben vállal munkát, ám a nyári szünet-
ben 40 százalékkal többen szeretnének pénzt keresni –
legtöbben nyaralásuk, szórakozásaik vagy tanulmányaik
finanszírozása céljából. A megyei kormányhivatal fõigaz-
gatója elmondta, a fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a
korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elõsegítése
érdekében idén is lesz Nyári Diákmunka Program.

– Fontos dátum a június elseje. Ekkortól fáradhatnak be
a munkavállalók és munkáltatók is a járási hivatalokhoz,
ami a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes. Ha
megtörténik a regisztráció, akkor június 18-ától már el
tudják kezdeni a munka világába való becsöppenést a di-
ákok. A nyári diákmunka keretében június 18. és augusz-
tus 31. között lehet munkát vállalni – hangsúlyozta dr.
Polgári András.

MUNKAERÕHIÁNY VAN

– A mezõgazdaság területén is kipróbálhatják magukat
a diákok – ez nagyon fontos, hiszen munkavállaló-hiánnyal
küzd a megye, másrészt pedig a turizmus és vendéglátás
területén is tudnak majd dolgozni a fiatalok. Itt is munka-
vállaló-hiány van.

Az önkormányzati diákmunka keretében legfeljebb 2
és fél hónap idõtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoz-
tatás támogatható. Munkabérként a szakképzettséget
igénylõ munkakör esetében 135 375 forint, szakképzett-
séget nem igénylõ munkakör esetében pedig 103 500 fo-
rint összeg vehetõ figyelembe havonta, amely összegen
felül megtérítik a szociális hozzájárulási adót. Ennél a di-
ákmunkánál a munkabér és az adó együttes összegének
100 százalékát megkapja a foglalkoztató. A mezõgazda-
ság és a vendéglátás területén a foglalkoztatás teljes költ-
ségének 75 százaléka támogatott. Itt legfeljebb napi 8 órát
dolgozhatnak a diákok, szintén maximum 2 és fél hóna-
pig. A Nyári Diákmunka Program segítségével az elõzõ
évekhez hasonlóan idén is, várhatóan mintegy 4000 diák
foglalkoztatása valósulhat meg.        (Szerzõ: Dér Vivien)

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában mû-
ködõ iskolák diákjai februártól júniusig élményfoglalko-
záson vehetnek részt. A tanulóknak a Sóstói Múzeumfa-
lu, a Jósa András Múzeum, a Nyíregyházi Állatpark, a
Krúdy Gyula Art Mozi, illetve a Móricz Zsigmond Szín-
ház biztosít szórakozási lehetõséget.

– Ez az élménypedagógiai programsorozat teljes egé-
szében tankerületi központi forrásból, közel 40 millió fo-
rintból valósul meg. Célja egyrészt az, hogy a több mint
19 ezer tanulót megajándékozza, másrészt a kultúrához,
a hagyományainkhoz szeretnénk közelebb vinni õket, rá-
adásul e nélkül nem is minden diák tudna eljutni ezekre a
helyekre – hangsúlyozta Gaszperné Román Margit, a Nyír-
egyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában mû-
ködõ intézmények diákjai különbözõ idõpontokban vesz-
nek részt a foglalkozásokon.

MÉZESKALÁCSOT SÜTNEK,
ÉKSZERT KÉSZÍTENEK

A Sóstói Múzeumfaluba az általános iskolák tanulói lá-
togatnak el. A 45 perces foglalkozásokon az elsõsök népi
játékok segítségével ismerkedhetnek hagyományainkkal,
a második, a harmadik és a negyedik évfolyamokon tanu-
lók ékszert készíthetnek, gyertyát önthetnek vagy mézes-
kalácsot süthetnek. A felsõsök pedig kerámia- vagy bútor-
festésen vehetnek részt, vagy kipróbálhatják a fazekasmes-
terséget. A foglalkozásokat múzeumpedagógusok veze-
tik, akik nem csupán az adott kézmûves produktum létre-
hozására koncentrálnak, hanem olyan ismeretekkel bõví-
tik a diákok tudását, amit késõbb felhasználhatnak tanul-
mányaik során.

Az élményfoglalkozások egész félévben várják a tanu-
lókat. A február 14-én indult program egészen június 15-
éig, az iskola végéig tart.                 (Szerzõ: Kanócz Rita)

DÍJAZOTT DOWN
EGYESÜLET

Nyolc kiválóan megvalósított Erasmus+ projekt ka-
pott az idén nívódíjat a Tempus Közalapítványtól, s a
jutalmazottak között van a nyíregyházi Down Egye-
sület is. Az idei Erasmus+ nívódíjakat múlt héten csü-
törtökön szakmai konferencia keretében adták át
Budapesten.

A Mindenkinek becsengettek! elnevezésû projekt-
ben a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület a
fogyatékossággal élõ és sajátos nevelési igényû gye-
rekek bevonásával az inkluzív nevelés pozitív üzene-
tét népszerûsítette az iskolákban, hogy az együttne-
velésre épülõ oktatás lehetõségét minél többen meg-
tapasztalhassák. A programot pedig nemcsak az ab-
ban részt vevõk ismerték el, hanem a Tempus Közala-
pítvány is, akiktõl átvehették az idei nívódíjat.
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EZ MÁR A VALÓSÁG: GYÓGYÍTÁS, „TÁVOLRÓL”
Néhány évvel ezelõtt még az is elképzelhetetlen volt,

hogy könyvet e-bookon olvassunk, vagy hogy okostele-
fonunk segítségével nyomon kövessük, merre jár éppen
családtagunk. Mára azonban úgy tûnik: nincs lehetet-
len. A technika gyors fejlõdését a gyógyításban is alkal-
mazzák, nemcsak távoli országokban, nem a közeljövõ-
ben, hanem ma is és itt is, Nyíregyházán. Anélkül ugyan-
is, hogy például a diabéteszes gyerek fizikálisan is meg-
jelenne a rendelõben, az orvos már távolról (okostele-
fonon vagy számítógépen keresztül) is látja, hogy ala-
kul a beteg vércukra, vagyis azonnali visszajelzést tud
adni.

Telemedicina. Bár sokan még azt hiszik, ez lesz egy-
szer a jövõ, kiderült: ez már nagyon is a jelen és Nyíregy-
házán (a diabéteszes gyerekek gondozásában), a gyakor-
latban is alkalmazzák. Ez a technológiai módszer valójá-
ban kiegészíti az eddig megszokott orvos-beteg kapcsola-
tot, és a személyes találkozás megvalósulása nélkül is gyors
és hatékony beteggondozást tud biztosítani. A páciens je-
lenlétét online elektronikus kapcsolaton keresztül, távol-
ról pótolják, ami az orvos-beteg kapcsolatot is javítja.
Azáltal ugyanis, hogy állandó visszajelzést biztosít a be-
tegnek, eredményesebb terápiát és ezzel összefüggésben
jobb kilátásokat ígér. 

TÁVOLRÓL IS LÁTJA AZ ADATOKAT

– A telemedicinát mi már régóta alkalmazzuk a min-
dennapi gyakorlatban is – tudtuk meg dr. Kántor Iréntõl, a
Jósa András Oktatókórház diabetológus gyermekorvosá-
tól. – Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek már nem kell

olyan gyakran bejönniük a szakrendelõbe. Minden vér-
cukormérõnek van már olyan funkciója, hogy az adato-
kat képes feltölteni egy közös felhõbe, amit én távolról is
meg tudok nézni. Mivel ismerem a beteget, a beteg és az
adatok ismeretében így tanácsot is tudok adni. Ez borzasz-
tóan kényelmes a betegeknek, hiszen különösen télen vagy
õsszel, iskola idõszakban nem kell eljönniük az órákról,

hogy itt, a rendelõben konzultáljunk, hanem elég, ha fel-
töltik az adatokat. Én ezt bárhol meg tudom nézni, és így
távolról, sokkal gyakrabban tudok tanácsot adni, mint
amennyit egyébként fizikálisan lehetne.

EGYRE TÖBB AZ ÓVODÁS CUKORBETEG

– A világstatisztika azt mutatja, hogy az egyes típusú
diabéteszes gyerekek száma, különösen óvodás korban,
nagyon gyorsan emelkedik – magyarázta a doktornõ. –
Nagy elõny, hogy Nyíregyházán már genetikai diagnózist
is fel tudunk állítani. (Nyíregyháza az országos centruma
a genetikai diabétesz diagnózisának.) Vannak ugyanis
olyan gének, amik megléte esetén biztosan diabéteszes
lesz a gyermek. Mi ezt ki tudjuk szûrni és nyomon tudjuk
követni, mikor alakul majd ki nála, vagyis így elkerülhet-
jük, hogy egyik napról a másikra, váratlanul érje a beteg-
ség és akár az intenzív osztályon találja magát. 10 000
ilyen beteg van az országban, eddig 400-at találtunk meg,
abból 200 Nyíregyházán és környékén él.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„JELEZ NEKEM IS, HA NEM JÓ A VÉRCUKRA”
– A vércukormérõk lehetõvé teszik, hogy naponta 4–

6 alkalommal megmérjék a gyerekek a vércukorértékü-
ket. De ez a technológia is már tovább fejlõdött: folya-
matosan is tudjuk észlelni a vércukrot. A bõrbe 1-2 he-
tente 1x  beszúrt szenzornak köszönhetõen már napi 4-
5 szúrás nélkül is folyamatos a vércukormérés, a vércu-
koradatok a telefonon folyamatosan láthatóak, amit én

is figyelek és természetesen a szülõ is. Mivel ezekbe a
szenzorokba be van állítva a riasztási határ is, így ha a
gyerek cukra éppen túl magas vagy túl alacsony, akkor
errõl én és a szülõ is rögtön jelzést kap. Ilyenkor rátele-
fonálhatunk a gyerekre, hogy egyen valamit vagy adja
be magának az inzulint. Ez nem a távoli jövõ, hanem
már a napi gyakorlat.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Meghívó lakossági tájékoztatóra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja a
nyíregyházi Templom utcai lakosokat a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések”

címû projekt megvalósítása kapcsán meghirdetett lakossági tájékoztatóra.

Téma:
Tájékoztatás a „Templom utcai rekonstrukció” kapcsán

Helyszíne:
Polgárõrségi Iroda

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utca 2.

Idõpontja:
2018. június 4. (hétfõ) 17.00 óra

Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk!
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ÚJABB CSATA VÁR LACKÓRA, A LEUKÉMIÁS KISFIÚRA
13 MILLIÓ ÕSSEJTDONOR KÖZÜL KERESIK MEG A NEKI MEGFELELÕT

„Õ mindig olyan jó gyerek volt! Bár megvoltak a maga
kis csínytevései, de igyekezett különbséget tenni a helyes
és a helytelen között. Sose bántott másokat, nem vitte
rossz irányba a körülötte lévõ gyerekeket. Éppen ezért,
amióta a leukémia után egy újabb betegség is megtámadta
a szervezetét, most már eljutott odáig, hogy felteszi ne-
künk a kérdést: miért vele történik mindez? Ezek a nehéz
pillanatok! ...amikor anyaként választ kell adnom a saját
gyerekemnek és megmagyarázni, hogy azért, mert a leg-
nagyobb harcosoknak adják a legnagyobb csatát.”

Rák. Tumor. Daganat. Ha ezeket a szavakat halljuk, össze-
borzadunk és menekülõre vesszük a témát. Ha pedig azt,
hogy ráadásul egy gyermek érintett benne, akkor pánikse-
bességgel kapcsoljuk ki az agyunkat, mert hisszük, hogy se
velük, se velünk ez soha nem történhet meg. Pedig de.
Ahogy a nyíregyházi Bákány család kisfiával is. A hétéves
Lackó, az olykor álmaiban feltûnõ sárkányok, szörnyek,
mumusok és boszorkányok helyett, most a valóságban, a
leukémia után, egy újabb ritka vérképzõszervi betegség-
gel, az úgynevezett HLH szindrómával vív hõsies csatát.

9 HÓNAPIG KÓRHÁZI TERÁPIÁT KAPOTT

Amikor naponta többször is balszerencse ér minket, vagy
kilépnek az életünkbõl számunkra nagyon fontos embe-
rek, legjobb barátok, netán munkahelyi kudarc ér, képe-
sek vagyunk azt érezni, hogy a vállainkon hordozzuk a
világ terhét. Aztán egyszer csak felébred az ember. Talál-
kozik egy fiatal anyukával, aki nem érez dühöt, nem mu-
tat fájdalmat, kétségbeesést, ehelyett inkább harcol: a kis-
fiáért és a kisfiával. Pedig Lackónál két éve akut limfoid
leukémiát diagnosztizáltak. A 9 hónapon át tartó kórházi
terápia alatt kétszer került be az intenzív osztályra, élet-
halál között volt, de a több hónapnyi küzdelem után a
vérképe normalizálódott, állapota stabilizálódott és úgy
tûnt, végre megnyerte a harcot. Idén februárban azonban
belázasodott, és egyik napról a másikra lélegeztetõgépre
került. Most õssejt-transzplantációra van szüksége...

NEM TUDOTT MAGÁTÓL LÉLEGEZNI

– Már jól volt Lackó, egy-két hetente jártunk csak vissza
kontrollra, mígnem idén februárban elkezdett belázasod-
ni – folytatta Klára. – Értesítettük a kezelõorvosát, több-
ször be is mentünk a kórházba, de a vérképe is rendben
volt és ezért azt mondták, biztosan megfázott. Ilyen im-
munhiányos állapotban (kemoterápiás gyógyszerek miatt)
pedig, amilyenben õ is volt, ez normális, hogy elhúzódik
az influenza. A láza azonban napokkal késõbb sem szûnt
meg, végül elkezdett puffadni a hasa is. Az intenzívre ke-
rült, majd magától már lélegezni sem tudott. Kiderült, HLH
szindrómája (ritka vérképzõszervi betegség) van. Makrofág
sejtek kezdték el megtámadni a saját máját, a lépét. Öt
napig lélegeztetõgépen volt. Kapott gyógyszereket, kemo-
terápiát és szteroidot, amitõl elkezdett ugyan normalizá-
lódni az állapota, de a vizsgálatok bebizonyították, hogy

– 2016 novemberében kezdõdött ez az egész – emléke-
zett vissza Lackó anyukája, Klára. – Akkor egy nyirokcso-
mó-duzzanatot vettünk észre a vállában. Elvittük orvoshoz,
és azt állapították meg, hogy felsõ légúti megbetegedése
van. Kapott antibiotikumot, de nem használt. Megnézték a
vérképét, de az is normális volt. Szóba került, hogy kimûtik
a nyirokcsomót, de úgy döntöttek, hogy inkább még job-
ban kivizsgálják, mi okozhatta a duzzanatot. Öt nap után

derült ki, Lackónak akut limfoid leukémiája van. Ilyenkor
mit tehet egy szülõ? Elmondtuk neki, hogy rossz sejtek van-
nak a szervezetében, amiket ki kell mosni, és ezért most
sok infúziót fog kapni. Erején felül teljesített, végig szu-
perhõsként viselkedett. Mindent megtett azért, hogy meg-
gyógyuljon. Tavaly augusztusban már elkezdtük a fenn-
tartó kezelést, vagyis a kemoterápiát csak gyógyszer for-
májában kapta, de aztán újra kórházba kerültünk...

„AZT HITTÉK, CSAK MEGFÁZOTT”

a betegsége nem „szerzett”, hanem genetikai. Ez azt je-
lenti, hogy õ igazából azért lett leukémiás, mert ezt a szind-
rómát a génjei hordozzák. (Ha nincs a leukémia, ez so-
sem derült volna ki.) Újra elkezdett aktiválódni a beteg-
ség és ez már azt jelenti, hogy minél hamarabb õssejt-
transzplantációra van szüksége.

LEHET, HOGY A TESTVÉREI IS HORDOZZÁK

Lackó nem kaphat õssejtet a szüleitõl, mivel a beteg-
ség nála egy genetikai rendellenesség miatt alakult ki.
Van még két testvére – egy hároméves kislány és egy
hatéves kisfiú –, akik ugyan még lehetnek donorok, de
25-25 százalék esély van arra, hogy õk is hordozzák ezt
a génhibát. (Lehet, hogy már „betegek”, csak még nem
aktiválódott bennük a HLH szindróma.) Ha ki is derül,
hogy teljesen egészségesek, akkor sem biztos, hogy ad-
hatnak õssejtet, ráadásul a vizsgálatok akár 6–8 hetet is
igénybe vehetnek, amit Lackó már nem tud kivárni.

– Valószínûleg Lackó mihamarabb felkerül egy nem-
zetközi transzplantációs listára, ahol nemzetközi szinten
kb. 13 millió donor van, és abból kiválasztják a legmegfe-
lelõbbet. Fel kell készülni azonban arra, hogy a millió do-
nor közül egy sem lesz jó, vagy éppen több is. Ha sikerül a
transzplantáció, bekerül egy steril szobába, ott fog eltölteni
6–8 hetet, és onnan szépen fokozatosan jöhet majd ki.

Klára azt mondja, Lackó a gyógyszerek miatt most már
sokszor depressziós, dühkitörései vannak, és jönnek a miért
kérdések. Õk azonban tudják, bár egy újabb hosszú út
elõtt állnak, ezt is meg fogják nyerni. Mi sem kívánhatunk
mást: gyógyulj meg Lackó és ne feledd: a legnagyobb har-
cosoknak adják a legnagyobb csatát!

SEGÍTHETÜNK NEKI!

A közel 2 éve tartó folyamatos betegségek nagyon
megterhelõek a család számára mind anyagilag, mind
fizikailag is. Éppen ezért, aki ily módon is szeretné se-
gíteni Lackó gyógyulását, az a kezelésre szánt összeget
az alábbi számlaszámra tudja utalni, amelyért elõre is
hálás köszönetet mondanak a kisfiú hozzátartozói:

Cégeknek és vállalkozásoknak,
igazolás kiadása érdekében:

Kosztyú Ádám Emlékére Alapítvány
Számlaszám: 11734138-20006802-00000000
Közlemény: Bákány Lacika célzott támogatás

Magánszemélyeknek:
Név: Bákány László
Számlaszám: 11773339-01523418-00000000
Közlemény: közcélú adomány

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Lacika (balról) a testvéreitõl is nagy szeretetet kap
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató közterületen elhelyezett plakátok,
reklámok ellenõrzésérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztály Közte-
rület-felügyelete 2018. június 25-étõl kiemelten ellenõrzi a város közterületein el-
helyezett plakátokat.

Plakát közterületen csak közterület-bérleti szerzõdés alapján helyezhetõ ki, ame-
lyet a közterület kezelõje ad ki településképi bejelentési eljárás lefolytatása után. A
településképi bejelentési eljárást az ügyfél bejelentés formájában a Nyíregyházi MJV
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Osztályra benyújtott, polgármesternek címzett ké-
relem útján kezdeményezi.

Plakát: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti kampányeszköznek
nem minõsülõ falragasz vagy felirat, mérettõl és hordozóanyagtól függetlenül.

Aki idegen vagyontárgyon a tulajdonos, a bérlõ, illetve állami vagy önkormány-
zati tulajdonban lévõ vagyontárgy (például: közterület, középület) esetén a vagyon-
kezelõi jog gyakorlójának hozzájárulása nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít),
közigazgatási bírsággal sújtható.

A közigazgatási bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.
Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a plakátot elhelyezõ természetes személy a

jogsértést teljes mértékben elismeri, a közterület-felügyelõ helyszíni bírságot szab-
hat ki.

A közigazgatási bírság összege 10 000 forinttól 200 000 forintig, a helyszíni
bírság összege 5000 forinttól 100 000 forintig terjedhet.

A közterület-felügyelet kéri a Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi vé-
delmérõl szóló 31/2017. (X. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint plaká-
tokat, reklámokat elhelyezõket, az ellenõrzés megkezdéséig a szükséges engedé-
lyeket szerezzék be, vagy azok eltávolításáról gondoskodjanak, ellenkezõ esetben
a bírság kiszabására számíthatnak.

Hatósági Fõosztály Közterület-felügyelet
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT GYERMEKNAPOKKAL, ARANY-BUSSZAL
 Jövõ csütörtöktõl négy napon át tart az idei, 89. Ünne-

pi Könyvhét, mely az egyik legnemesebb könyves hagyo-
mány, a kortárs magyar irodalom, a könyvek és az olva-
sók ünnepe. Klasszikusan a könyvkiadók ünnepe: az el-
sõt a Literatúra irodalmi folyóirat fõszerkesztõje, Supka
Géza kezdeményezésére 1929 májusában rendezték. A
kilenc évtizedes hagyomány 2001-tõl a már 17. Gyer-
mekkönyvnapok programjaival bõvült.

 
A könyves események fõ szervezõje a Magyar Könyv-

kiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése. Nyíregyházán 63
éve rendezik meg folyamatosan a könyvheti program-
sorozatot. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
ebben az évben is az utcára viszi a könyv ünnepét, mint
már jó néhány éve, de mindig megújulva, színesítve a prog-
ramkínálatot, fesztiváljelleggel. Június 7–9. között a Kos-
suth tér lesz a rendezvények helyszíne.

 
EGY BUSZNYI ARANY, KÉT NAPIG

Kísérõprogramként, felvezetésként minden bizonnyal
különleges irodalmi csemegével szolgál majd június 5-6-
án a Petõfi Irodalmi Múzeum „Arany 200 busz” mozgó-
kiállítása, melyet a Kossuth téren 8 órától 18 óráig tekint-
het meg a tanulóifjúság és az irodalombarát közönség. Az
Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsoló-
dó egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle
dokumentumok és relikviamásolatok segítségével mutat-
ja be az életmûvét. A buszba manuális játékokat és digitá-
lis eszközöket is beépítettek, melyek nem csupán szóra-
koztató élményt nyújtanak, de mélyebb tudást is közvetí-
tenek.

 

MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója kérdésünkre azt mondta, a könyv
négynapos ünnepén több kiemelt céljuk is van. – Az olva-
sás- és könyvkultúra népszerûsítése országos jelentõségû
és helyi írók, költõk közremûködésével, minél több olva-
sói célcsoport elérése a Család Éve jegyében, az új beirat-
kozók számának növelése és a könyvtár által támogatott
értékek közvetítése – fogalmazott. A június 7-ei megnyitó
díszvendége Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas író
lesz, aki beszédét követõen találkozik olvasóival.

 
SZÍNES PROGRAM, KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓK

A program (melynek plakátja minden részletet elárul) va-
lóban színesnek ígérkezik, így csak néhányat emelünk ki

belõle. Itt lesz a Kufli-könyvek írója, Dániel András, Hajdú
Katalin Boldogságcseppek c. családi meséskönyvének be-
mutatója interaktív lesz, a népszerû Terézanyu-könyvek
szerzõjével, Rácz Zsuzsával is találkozhatnak rajongói,
különös csemegét ígér a fiatalabb korosztálynak az óriási
rajongótáborral büszkélkedõ Lakatos Levente író közönség-
találkozója. 

Szombaton jórészt helyi és régiónk szerzõi, illetve folyó-
iratok mutatkoznak be, valamint vendég lesz a néhány éve
Sóstóhegyen élõ Nemere István, akinek megjelent a 700.
kötete. Az irodalmi programokat népszerû zenekarok kon-
certjeivel színesítik és kedvezményes könyvvásár is várja
az olvasás szerelmeseit, a kísérõrendezvények mellett.

S az ilyenkor már jól megszokott szolgáltatásaikat is
kínálják az ingyenes beiratkozástól és „amnesztiától” (jú-
nius 4–11. között) az ingyen elvihetõ könyvekig, a Tegyél
egyet – vegyél egyet akcióig.         (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2018. évi Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi
mûvészek részére Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére.

Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élô tehetséges alkotómûvészek mun-
káját, mûvészi fejlôdését, továbbá kedvezô feltételeket teremtsen a formanyelvében
és tartalmában korszerû színvonalas mûvek létrehozásához.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi mûvész (festô, grafikus, szob-
rász, iparmûvész, fotográfus), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesü-
letének, vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének és már önálló mû-
vészi tevékenységet tud felmutatni.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a mûvészek, akik a meghirdetett idôtartam
alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndí-
jasok.

A pályázatokat szakértôi javaslatok alapján a polgármester közremûködésével
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bi-
zottsága bírálja el.

Ösztöndíjkeret: 3 fô/év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100 000 Ft/hó/fô
Az ösztöndíj idôtartama: egy év
Nyíregyháza Megyei Jogú Város képzômûvészeti ösztöndíjasai 2019. év augusz-

tus hónapban a Városi Galéria Pál Gyula Termében megrendezendô beszámoló
kiállításon adnak számot elvégzett munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a
városnak az ösztöndíjért cserébe.

A pályázatokat személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köz-
nevelési, Kulturális és Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szo-
ba) 2018. június 18. napjáig lehet benyújtani.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2018. június 18. (hétfõ) 16.00 óra
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertetô szakmai önéletrajzot (mely tartal-

mazza a MAOE tagsági könyv számát vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szö-
vetségi tagságáról szóló nyilatkozatát).

2./ Az ösztöndíj idôtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munka-
tervet).

3./ Az eddigi mûvészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A mûvek beadásának helye: Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Idôpontja: 2018. június 18. (8.00–14.00 óra között)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatár-

sától, Szabó Tamás kulturális referenstôl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetô.

A NÉHAI TÖLGYESBÕL VICTORIA GARDEN LETT
NÍVÓS RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS ÉTTEREM SZÜLETETT AZ EGYKORI CSÁRDA HELYÉN

Bár 2017 nyarán igényesen felújítva megnyitott, so-
kaknak még mindig fejtörést okoz, ha a Victoria Garden
neve kerül szóba. Pedig benne van a látóterünkben bi-
ciklirõl, séta közben, a Sóstói úti kórház melletti busz-
végállomáshoz közeledve, vagy Sóstóra menet, az erdõ
szélén. Most már hotelként és étteremként!

Ki ne emlékezne a néhai Tölgyesre, mely korábban csár-
daként is mûködött? A késõbb szállodai szobákkal bõvült,
átalakult helyszín nem váltotta be az elõzõ tulajdonos re-
ményeit, így 2015-ben Révész Viktória látta meg benne a
lehetõséget s fogott neki a dizájnváltásnak. A tulajdonos
ügyvezetõ úgy fogalmazott: „örökbe” fogadta az épüle-
tet, ám a „gyermeknek” új név is kellett, melyben a garden
(kert) szó utal a természetközeliségre.

MINDENFÉLE ESEMÉNY HELYSZÍNE
– Az átalakítás leglátványosabb külsõ jele, hogy a ko-

rábbi terasz a belsõ tér része lett, így a szezonális kihasz-
náltság helyett jelentõsen, nagyjából 300 négyzetméter-
rel bõvült az éttermi rész területe. Szükség is volt rá, hi-
szen a legnagyobb igény a rendezvényekre van nálunk,
akár 150–200 fõt is le tudunk ültetni, ha a 40 és 10 fõs
különtermeinket is beleszámoljuk – mondta. – Az esemé-
nyek mûfaja pedig változatos az elmúlt évek tapasztalata
alapján: egyre inkább felfedezik a jegyespárok, hiszen az
eleve elegáns enteriõr a karikagyûrûs csillárokkal, ledes
világítással, újragondolt art deco jellegû, de több stílust is

magában foglaló étteremmel, neobarokkos székekkel ki-
váló alapot jelentenek az esküvõknek. Legalább ennyire
népszerûek a céges események, az üzleti vacsoráktól a
partikon, meetingeken át a konferenciákig – a business cso-
mag modern technikai elemeket is tartalmaz. De természe-
tesen magánrendezvényeknek: osztálytalálkozóknak, szü-
letésnapoknak, ballagásoknak is otthont ad a Victoria
Garden – s akár minõségi szállást is a résztvevõknek.

MODERN KONYHA, MINÕSÉGI SZÁLLÁS
– Ugyan nem „csillagoztuk” be a 11 szobánkat, me-

lyek összesen 28 fõt fogadhatnak be a mozgáskorlátozot-
takra is gondolva, de ugyanazzal az igényességgel alakí-
tottuk ki, mint a szintén a vendéglátó- és idegenforgalmi
portfóliónkba tartozó sóstói Aventinus Hotelt, mely az elsõ
négycsillagos szálloda volt annak idején. Az ott kipróbált

elvek az itteni konyhában is gyakorlattá váltak: egyszerre
kicsit újhullámos és a hagyományos ételeket is tartalmazó
étlappal várjuk a vendégeket a modern gasztronómia je-
gyében. S nemcsak rendezvények alkalmával, hiszen a la
carte fogyasztásra is van lehetõség – kínálta a tulajdonos
a szolgáltatások legfontosabbikát.

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK
Révész Viktória azt mondta: bár csak rövid idõ telt el a

tavalyi újranyitás óta, de egyre kedveltebb a Victoria
Garden, melynek csak a nevét kell megszokni, a helyszín
ugyanis évtizedek óta változatlan. A minõséget pedig
könnyû lesz, hiszen csak egy „teszt” kell hozzá. A tulaj-
donos ügyvezetõ hosszú távra tervez a csapatával, de a
vendégeknek hozzájuk csak rövid távot kell megtenni:
Sóstó felé, félúton... (Sóstói út 60/A).                            (x)
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ANDOR NEVELDÉJÉBEN MÁR MEGINT BEINDULT A BULI
...A SZOBA HELYETT MOST A KERTBEN IS

felügyeli, nyestet cumiztat, vagy éppen 6x20 méter széles
kifutót épít legújabb lakójának, Emilnek, az emunak.

– A hobbim most egy picit átalakult, ugyanis ez lett a
munkám is. A Nyíregyházi Állatpark terrarisztika részle-
gén vagyok állatgondozó, de természetesen nem hanya-
golom el az otthoni állományomat sem. A rovarok mellett
– sáskából most háromféle fajt tartok, olyan 100–200 kö-
zötti lélekszámmal – bõvült a családom egy emuval is.
Friss kelésbõl egy fiatal egyedet sikerült magamhoz ven-
ni. Emilnek hívják, a kertünkben lakik. Õ a szobám he-
lyett most már ott „bulizik”. Készül a 6x20 méter széles
kifutója, de ha eléri maximális magasságát, ami olyan 1,7
méter lesz, akkor majd megkapja az egész kertet és ott,
párszáz négyzetméteren randalírozhat majd. Törekszem
arra, hogy minél szelídebb legyen, de rá kellett jönnöm,
hogy nem egy okos állat. Az már biztos, hogy trükköket
nem fogok tudni tanítani neki, egyszerûen „jó fej lesz”.
Egyelõre csak ez az elvárásom felé.

„RADAR MINDIG KÖVET”

– Emil mellett most már van egy nyestem is, Radar. Õt
nevelésre kaptam. Amikor hozzám került, éppen hogy
nyitva volt a szeme és még cumiztatni is kellett. Azóta
egy igazi ragadozó lett belõle. Neki is épülnek és szépül-
nek a helyei. Jelenleg egy használaton kívüli szekrényt
alakítok át, aminek az elsõ szintjén játszani tud majd, a
másikon aludni, de lesz kifutónak is helye. Emillel ellen-

Soha sincs „szülészeti szünet” a nyíregyházi Fekete
Andor neveldéjében. Az óriás ezerlábúakat, sáskákat, gar-
nélákat és mexikói axolotl-ot számláló állománya ugyan-
is most új tagokkal bõvült: Emillel, az emuval és Radar-
ral, a nyesttel.

Az emberek többsége háziállat gyanánt általában ku-
tyát, macskát, teknõst vagy éppen tengerimalacot tart, a
fiatal ökológus fiú, a nyíregyházi Fekete Andor azonban
ennek egy teljesen alternatív formáját választotta. Jelen-
leg óriás ezerlábúakkal, 3 sáskafajjal – köztük a szellem-
sáskával, ami a világ legnehezebb sáskafaja és tenyérnyi
hosszúságú –, garnélákkal, mexikói axolotl-tal (vízikutya),
egy emuval és egy nyesttel teljes az állománya, de nevelt
már a szobájában törpeegereket, törpe karmosbékát, dol-
mányos varjút és még fülesbaglyokat is.

ÓRIÁSI HELYEN RANDALÍROZHAT

Andor azt mondja, amióta az eszét tudja, mindig tartott
valamilyen állatot. Hatéves korában aztán önállósította
magát, és az elsõ törpe karmosbékájával elkezdõdött, a
mindennapinak nem éppen nevezhetõ hobbija. Azóta
ezzel kel és ezzel fekszik. Ha kell, a szellemsáska kelését

tétben, õ egy nagyon okos állat, már megismer, és folyton
jön utánam. Így elég érdekes látványt nyújtunk, amikor a
kertben az emuval hadakozom, miközben Radar követ.

IGAZI NINJA LEHET

Andornak a különleges állattartás mellett bõven akad
még egyéb elfoglaltsága is. Rendszeresen részt vesz
Spartan Race versenyeken, legutóbb például Svédország-
ban mérettette meg magát, de idén akár õ lehet az ország
harcosa is. Jelentkezett ugyanis a TV2 Ninja Warrior Hun-
gary címû ügyességi vetélkedõjébe, aminek már túl van
az elõválogatóján is.

Emil, az emu

Fekete Andor Svédországban, a célba érést követõen

– Úgy érzem, jól sikerült a válogató, most már az ered-
ményt várom, de addig is edzek rendszeresen. Mindenben
keresem a sportolás lehetõségét. Ha a helyzet úgy hozza,
akkor a teljes szobát is átrendezem, szekrényeket húzoga-
tok. Már a tavalyi évadba is jelentkeztem, és be is jutottam,
de a forgatás elõtt megsérült a térdem és operációra volt szük-
ség. Nagy szívfájdalmat jelentett számomra, amikor ott fe-
küdtem a kórházi ágyon, rögzítõben és felhívtak a csatorná-
tól, hogy gratulálnak. Akkor nem tudtam így vállalni. Ez most
egy új kihívás lesz az új térdemmel, bízom benne, hogy most
már sikerül majd teljesíteni.            (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Radar, a nyest
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NYÍREGYHÁZA EGÉN VITORLÁZNAK HÉTVÉGÉN
Jövõ hét végén vitorlázórepülõk lepik majd el Nyír-

egyháza egét. Idén elõször, június 8. és 10. között ugyan-
is a szabolcsi megyeszékhelyen – a Nyíregyházi Repülõ-
téren – is megrendezik a Magyar Vitorlázórepülõ Rally
Kupa 2018 nevet viselõ eseményt, amire még mindig vár-
ják a versenyzõk nevezését. A belépés az érdeklõdõknek
ingyenes lesz.

– A Magyar Vitorlázórepülõ Szövetség 2018-tól egy új
versenysorozatot vezetett be, amivel szeretnének hagyo-
mányt is teremteni – tudtuk meg Lápossi Attilától, a Nyír-
egyházi Repülõ és Ejtõernyõs Klub tagjától és egyben az
esemény szervezõjétõl.

– A versenysorozat fõ célja, hogy a vitorlázórepülést a
lehetõ legszélesebb körben népszerûsíteni tudjuk, és sok
olyan hazai klubot vonjunk be a verseny szervezésébe,
akik eddig nem foglalkoztak igazán vele. Nemcsak a re-
pülést ûzõ, sportrepülõkre számítunk, hanem a családtag-
jaikra is, illetve mindazon érdeklõdõkre, akik bármilyen
kedvet is éreznek ahhoz, hogy közelebbrõl megismerjék
ezt a sportot. A versenysorozatnak több állomása van.
Szatymazon kezdõdött múlt héten. Jövõ héten Nyíregy-
házán lesz, majd ezt követõen Nagykanizsa, Dunaújvá-
ros, Õcsény, Szeged és Hajdúszoboszló ad otthont neki.

HOGYAN LEHET VALAKIBÕL PILÓTA?

– Péntektõl szombatig folyamatosan kínálunk progra-
mot az érdeklõdõknek. Meg lehet ismerkedni majd a vi-
torlázórepülõkkel, lesz statikus kiállítás, a klubunk tagjai-
tól, illetve a versenyzõktõl informálódni lehet arról, ho-

gyan válhat valakibõl pilóta. Maga a mezõny is nagyon
látványos lesz, de egy idõ után szabad szemmel már nem
láthatóak majd a gépek, ezért a hangár környékén óriás-
kivetítõkön lehet nyomon követni õket.

Bõvebb információ: www.nyrek.hu.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KÁRPÁTALJAI MAGYAR CSALÁDOK FESZTIVÁLJA

A Családok éve kormányprogram támogatja az adott
településhez közel esõ határon túli magyar közössé-
gekkel való kapcsolatépítést, találkozók, kulturális ese-
mények megszervezését. Nyíregyháza egy igazi csa-
ládbarát város, a Sóstói Múzeumfalu ad helyet a Kár-
pátaljai Magyar Családok Fesztiválja június 9-ei, jövõ
szombati programjainak, melyre több száz családot
várnak.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
2001-es megalakulása óta a térség magyar családjaiért,
a magyar közösségek megmaradásáért dolgozik. A tíz
szervezet összefogásából létrejött kezdeményezéshez
mára közel száz magyarországi és külhoni civil szerve-
zet csatlakozott. A határokon átívelõ összefogás célja a
hagyományos családmodell, a tudatos családtervezés
és a gyermekvállalás népszerûsítése, valamint a nem-
zeti identitás megõrzése, erõsítése –  fogalmaz a feszti-
vál kapcsán született levelében a szövetség elnöke. –
Ennek az a célja, hogy a határon túli magyarok be tud-
janak mutatkozni a magyarországi magyaroknak. Más-
részt mindenképpen ki kell emelnünk azt, hogy a csa-
ládokban a gyermekvállalás a legfontosabb dolog, és
most a mi fõ célkitûzésünk az, hogy a negatív demog-

ráfiai tendenciát próbáljuk megfordítani – nyilatkozta 
Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szö-
vetségének elnöke.

NYITOTT ÉS INGYENES A PROGRAM

A jövõ szombati esemény nyitott és ingyenes, egyike
azoknak a programoknak, amikor a Sóstói Múzeumfalut
a nyáron kezdõdõ felújítása elõtt még eredeti állapotában
láthatják. – Nagy öröm számunkra, hogy 300 család jön
Kárpátaljáról, hoznak kulturális programokat, de a nyír-
egyházi Nagycsaládosok Egyesülete ugyanúgy részt vett
ennek a szervezésében, mint a határon túliak. Minden
gyerekkel érkezõ felnõtt ingyenesen léphet be a múze-
umfaluba június 9-én. Az esemény 11 órától kezdõdik –
hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester. (Részletek
a jobb oldalon található plakáton.)

Több száz kárpátaljai család, illetve a nyíregyházi
nagycsaládosok és a vendégek nyíregyházi és kárpátal-
jai kulturális együttesek mûsorát élvezhetik, de lesz kéz-
mûves foglalkozás, gólyalábas produkció, tûzoltós és
mentõs bemutató. A napot zenés-táncos mulatság zárja
június 9-én.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Városmarketing Gyémánt Díjat nyert Nyíregyháza.
Társaságunk, a Város-Kép Nonprofit Kft. a 2018. évi
Országos Városmarketing Díjra nyújtott be pályáza-
tot, melyet a szakmai zsûri színvonalasnak ítélt, s ez-
zel a védjeggyel ismert el.

Cégünk a Nyíregyháza többet ad kampánnyal ne-
vezett belsõ kommunikációs megoldások és tartalom
kategóriában, s az oklevél tanúsága szerint a 2018-
as pályázati idõszakban eredményes, az értékelési

kritériumoknak megfelelõ, a szakmai zsûri által szín-
vonalasnak értékelt városmarketing tevékenységet vég-
zett. Ehhez érdemes tudni, hogy a Város-Kép Nonprofit
Kft. amellett, hogy alapvetõen önkormányzati média-
cég, mely a Nyíregyházi Televíziót, a Nyíregyházi
Naplót, a  nyiregyhaza.hu  városi webportált és a 
hellonyiregyhaza.hu, fiataloknak szóló honlapot mû-
ködteti: a városmarketing is társaságunk portfóliójának
a része, valamint városi kommunikációs feladatokat is
ellátunk.

Az oklevélen szereplõ szöveg szerint a Magyar Mar-
keting Szövetség, valamint a pályázat társkiíróinak célja,
hogy a sikeres, hatékony marketingmegoldások elisme-
résével és azok széles körû népszerûsítésével hozzájá-
ruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterje-
déséhez.

Örülünk a hiteles, magas szintû visszaigazolás-
nak! Az elismerést Zagyva Gyula, a Város-Kép Non-
profit Kft. ügyvezetõje vette át szerdán, Budapesten,
a díjátadó keretében.

GYÉMÁNT-DÍJAT NYERTÜNK

INGYENESEN LÉPHETNEK BE A MÚZEUMFALUBA

Szatymaz, Magyar Vitorlázórepülõ Rally Kupa 2018
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ELHUNYT CSORBA ILONA, A SZÍNHÁZ ALAPÍTÓ TAGJA
79 évesen elhunyt Csorba Ilona színésznõ, a nyír-

egyházi Móricz Zsigmond Színház alapító tagja, aki
ott dolgozott 2007-es nyugdíjba vonulásáig.

Csorba Ilona egyike a színház Örökös Tagjainak. Ze-
nés epizód- és karakterszerepeket játszott, a teátrum
második bemutatójában, Móricz Zsigmond Úri mu-
rijában Trézsi szerepét alakította, de játszott a Ró-
meó és Júliában, a La Mancha lovagjában, a Jó estét
nyár, jó estét szerelem, A dzsungel könyve, a Szent-

ivánéji álom címû darabokban
is. Verebes István, aki az 1990-
es évek közepén volt a színház
igazgatója és rendezõje, ha
csak lehetett, minden darabba
beiktattatott számára egy zenei
betétet, mert a közönség na-
gyon szerette az énekhangját...

(Forrás: szinhaz.org)

„HÁLÓSZOBA-HÁBORÚ” A KAMARÁBAN
Hová vezethet a túlzott anyai szeretet? Egyebek mel-

lett ezt is megtudhatjuk a Rettenetes szülõk címû Jean
Cocteau-darabból, amit Keresztes Attila visz színre a
Móricz Zsigmond Színházban.

A francia polihisztor 1938-ban írta ezt a mûvet, amely-
bõl tíz év múlva film is készült. Ebben Michelt a szerzõ
élettársa, Jean Marais játszotta, akinek egyik legismertebb
szerepe a Fantomas filmtrilógia kettõs szerepe volt. Ke-
resztes Attilának Az özvegy Karnyóné, a János király, a
Tûzpróba és az Emilia Galotti után ez az ötödik munkája
teátrumunkban.

JUTALOMJÁTÉK A SZÍNÉSZEK SZÁMÁRA

–  Minden színész számára jutalomjáték ez az elõadás
– nyilatkozta lapunknak a kiváló rendezõ, aki a marosvá-
sárhelyi színház magyar tagozatának mûvészeti igazgató-
ja. – A darab középpontjában egy Ödipusz-komplexus áll:
a Pregitzer Fruzsina által játszott anya szerelmes a fiába,
ami részben viszonzásra is talál. Csakhogy Michel bele-
szeret egy fiatal lányba, s kitör a „hálószoba-háború”.
Furcsán épül fel ez a család, hiszen az apa korábban a
feleség most velük élõ húgát akarta elvenni, de Yvonne
„elszerette” tõle, így Léonie-ból, a hoppon maradt húg-
ból mára házsártos vénlány lett. Hogy teljes legyen a ká-
osz, kiderül, a férj „kapuzárási pánikjában” nemrég félre-
lépett egy fiatal lánnyal, aki utóbb a fia szerelme is lesz.

BESÁROZÓDNAK A MEGÉLHETÉSÉRT

Mint Keresztes Attila elmondta, nem lehet egyértelmû-
en egyik vagy másik szereplõt hibáztatni a kialakult hely-
zetért. Azt kell pontosan felgöngyölíteniük, hogyan indult
mindez, s miként jutott el a történet a végkifejletig. Haj-
dan ezek a szereplõk is tiszták voltak, akartak valamit az
élettõl. Az ezt is szimbolizáló rend és rendetlenség témá-
ja folyamatosan felvetõdik az elõadás során. Amikor már
nagyon nagy a baj, robban ez a pszichoanalitikus világ, a
húg azt mondja: „Minálunk rend van”. A Jenei Judit által
játszott fiatal lány, Madeleine a történet elõtti idõkben /
még a történet kezdete elõtt teljesen összeroppan lelkileg,
nehéz helyzetbe kerül, ezért elfogadja egy jóval idõsebb
férfi „gyöngédségét”. A dolog pikantériája, hogy az igazi
szerelmet majd annak fiában találja meg. Vagyis az ifjabb
generáció tagjai saját életük áldozataivá válnak. Nem rit-
ka ma sem, hogy a megélhetésért egyesek olyan kompro-
misszumokat kötnek, amiket erkölcsileg nehéz ugyan tisz-
tára mosni, ám ezen a táptalajon mégiscsak elkezdenek

Keresztes Attila a Rettenetes szülõk címû elõadás próbáján

valamit. De közel sem biztos, hogy jobb sors vár rájuk,
mint amiben felnõttek.

„KÍNUNKBAN” NEVETÜNK
– A tragikus dolgok mellett sok komikus elemmel is ta-

lálkozunk az elõadásban, amikor „kínunkban” nevetünk
– folytatja a rendezõ. – Sokszor elhangzik a darabban:
„Ez olyan, mint a legjobban megírt bohózatok”. Ez még-
sem indirekt mûfaji megjelölés, hiszen a hangulata olyan,
mint egy nagyon sajátos francia polgári drámáé, de köz-
ben fordulatait, az egymásba akaszkodó szerelmi három-
szögeket tekintve mégiscsak bohózat, a vége viszont tra-

gikus. A darab az én választásom volt. Ebben nem lehet
elbújni semmiféle rendezõi esztétika mögé, nincsenek
benne teátrális eszközök, viszont nagyon sok a pici lelki
finomság, aminek érzékeltetése nemcsak nekem, de a szí-
nészeknek is komoly kihívást jelent. Érezhetõen szeretik
próbálni. A további szerepekben Horváth Réka, Horváth
László Attila és Fellinger Domonkos láthatók. Összenõt-
tünk a nyíregyházi társulattal az évek során. Szeretem azt
a fajta alázatot, dolgozni akarást, szakmai kíváncsiságot,
ami bennük van. Remélem, ez is egy értékes elõadás lesz,
amelyet elõször szeptember 7-én láthat a közönség a Krúdy
Kamarában.                                    (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)



AKTUÁLIS

2018. JÚNIUS 1. 13

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása 6 területre egysze-

rûsített eljárás szerint
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása kap-

csán a Partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak meg-
ismerése érdekében lakossági fórumot tart 2018. június 7. (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a Mellékletben megje-
lölt területekre elkészített szabályozási terv módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

IDÕSÜGYI TANÁCS
Informatikai, egészségügyi,

szociális segítés és a kedvezmé-
nyes fürdõzés témájában hir-
dette meg napirendjét Nyíregy-
háza Idõsügyi Tanácsa kedden.

700 résztvevõvel zajlott a kö-
zelmúltban a szépkorúak sport-
találkozója – kaptuk a tájékoz-
tatást a szervezõktõl. Egészségügyi szûrés is elérhetõ
volt az egész napos rendezvényen, de támogatást kért
az Idõsügyi Tanács az újraélesztés és elsõsegélynyúj-
tás alapvetõ ismereteivel kapcsolatban is.

– Az Országos Mentõszolgálat részérõl elmondha-
tó, hogy a hõsképzés programunkat beindítottuk, ami
azt foglalja magába, hogy minden hónap utolsó hét-
fõjén 15 órától 17 óráig a lakosság számára minden-
kinek elérhetõ nemcsak maga az újraélesztés megta-
nulása, hanem az elsõsegélynyújtással kapcsolatos bár-
milyen jellegû beavatkozások elsajátítása is. Megta-
nítunk itt minden korosztályt a nyugdíjasoktól kezdve
a fiatalkorúakig, bárkit – így szólt Illyés György, az
Országos Mentõszolgálat Megyei Mentõszervezet ve-
zetõ mentõtisztje.

Az elsõ két órában elsajátíthatók az alapok – véli a
szakember –, de az érdeklõdõ több alkalommal is része-
se lehet a képzésnek. Sem elõzetes felkészülés, sem elõ-
zetes bejelentkezés nem szükséges a Mentõállomáson
laikusok számára szervezett programra. Emellett lehetõ-
séget kínál az Egészségügyi Alapellátás 4-5 éve, szer-
dánként futó újraélesztési programja is, melyre a Köz-
ponti Orvosi Ügyelet telefonszámán lehet bejelentkezni.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

NYÍREGYHÁZÁT UKRAJNÁBAN
IS SZERETIK

2018. május 26-27-én a Nyíregyházi TDM és a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. közösen vett részt Ungváron a II.
Hungaryfesten, amelyet Magyarország Ungvári Fõkon-
zulátusa szervezett. A rendezvényt a házigazda, Buhajla
József, Magyarország Ungvári Fõkonzulátusának fõkon-
zulja nyitotta meg. A jelenlévõket dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere és Homonáj Vaszil, Ungvár al-
polgármestere köszöntötte.

A gyönyörû, napos idõ sokakat kicsábított a fesztiválra,
hogy megismerjék Nyíregyháza turisztikai attrakcióit,
fotózkodjanak az állatpark oroszlánjával, akinek ez volt a
búcsúútja. Az egyik legnagyobb sikere a kisgyermekes
családok körében a „Helló Nyíregyháza” fotófalnak volt,
ahol még sorba is álltak egy-egy kép kedvéért. A látoga-
tók részérõl élénk érdeklõdés mutatkozott a nyíregyházi
turisztikai ajánlatok iránt, elsõsorban az élményfürdõ, a
gyógyvíz, gyógyászati kezelések, az állatpark, valamint a
kerékpározási lehetõségek álltak a kérdések fókuszában.

A színpadon folyamatosan váltották egymást a fellépõk,
városunkat a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tánc-
és zenemûvészeti növendékei képviselték. Az elsõ nap
zárásaként a 4 for Dance táncegyüttes fergeteges táncbe-
mutatóval bûvölte el a közönséget a Kárpátaljai Megyei
Filharmónia épületében.

NÖVEKED(HET)NEK A VENDÉGÉJSZAKÁK
– Nyíregyháza elsõ alkalommal vett részt ezen az ese-

ményen, de a nagy érdeklõdés azt mutatja, a jövõben is

szükség van arra, hogy jelen legyünk Ukrajnában. 2017-
ben Nyíregyházán az ukrán vendégek 23 százalékkal
több vendégéjszakát töltöttek el az elõzõ évhez viszo-
nyítva. Reméljük, hogy a rendezvényen való sikeres rész-
vétel az ukrán vendégéjszakák további növekedését ered-
ményezi. Az Ungvári Fõkonzulátussal az együttmûkö-
dés a jövõben is folytatódik, júniusban Lembergben szer-
vezünk turisztikai bemutatkozást, amelyre várjuk a mé-
dia és turisztikai irodák képviselõit – nyilatkozta Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.
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26MÁJUS
SZOMBAT

25MÁJUS
PÉNTEK24MÁJUS

CSÜTÖRTÖK

27MÁJUS
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

ELBÚCSÚZOTT A GÓLKIRÁLY

ATLÉTIKAI VERSENY
Több mint húsz éve rendszeresen at-

létikai versenyt rendeznek óvodások-
nak Nyíregyházán. Ezúttal is több mint
húsz intézménybõl érkeztek gyerekek,
akik különbözõ számokban mérték
össze erejüket. 100, 200 méteres fu-
tás, kislabdahajítás és váltófutás is sze-
repelt a programban. Több mint két-
száz gyerek állt rajthoz. A versenyen
nem az eredmény volt a legfontosabb,
de az elsõ három helyezettet éremmel
jutalmazták. A Sportcentrum edzõi fi-
gyelték a legügyesebb gyerekeket,
akik aztán rendszeresen járhatnak
edzésekre.

KARATE EB
A nyíregyházi Ezüst Csikó Karate

Egyesület két versenyzõje is sikeresen
szerepelt a közelmúltban. Berencsi
Csaba küzdelemben elõbb megnyerte
a lengyel bajnokságot, majd kvalifikál-
ta magát a Wroclawban megrendezett
Junior és Felnõtt Kyokushin Karate Eu-
rópa-bajnokságra. Itt az ötödik helyen
zárt, csak a késõbbi gyõztestõl kapott
ki. Berencsi Tímea az EB-n formagya-
korlatban az ötödik helyen végzett, míg
küzdelemben három nyert párharc
után a dobogó második fokára állha-
tott. A döntõben a tõle 12 évvel idõ-
sebb ukrán ellenfelétõl kapott ki.

ÖTÖDIK HELY
Az utolsó fordulót rendezték a nõi

kézilabda NB II-ben. A Kölcsey DSE a
Hajdúböszörmény vendége volt, és az
elsõ félidõben komoly hátrányba kerül-
tek a nyíregyháziak. Fordulás után vi-
szont fokozatosan dolgozta le hátrányát
Hadobás István együttese és bár 35:33-
ra kikapott, így is emelt fõvel hagyhat-
ta el a pályát. A Kölcsey az ötödik he-
lyen végzett. Az ifik összecsapásán
35:28-ra nyertek a mieink, amely a még
hátralévõ meccs eredményétõl függet-
lenül garantálja a bronzérmet a nyír-
egyháziak számára.

KARDBAJNOKSÁG
Az NYVSC Kard és Kerekesszékes

Vívó Szakosztályának fiataljai eredmé-
nyesen szerepeltek Nagykanizsán, az
újonc országos serdülõ bajnokságon.
Az egyéni versenynapon Nyíri Villõ
bronzérmes lett a lányok között, Balc
Dávid 7. a fiúk mezõnyében. Másnap
a csapatversenyekkel folytatódott a
küzdelem. A Balc Dávid, Godó Frigyes,
Szántó Dávid, Varga Zalán összeállítá-
sú kardcsapatunk 10 egyesület közül
az elõkelõ 4. helyet szerezte meg. Ez-
zel a legjobb vidéki csapatként zárt
Pákey Béla gárdája.

FUCSOVICS MÁRTON
– ATP TORNAGYÕZELEM!

Bajzát Péter a Szpari elnökétõl, Révész Bálinttól egy bekeretezett mezt vehetett át
utolsó mérkõzésén

A Szpari-szurkolók közül mindenkinek
van egy kedvenc gólja. Bajzát Péter talá-
latai közül bõven lehet válogatni: áteme-
lés a kapus fölött, gól sarokkal, mesterhár-
mas a Fradi otthonában és az a bizonyos
ollózó mozdulat a Kisvárda ellen. Több
mint hetven alkalommal volt eredményes
nyíregyházi színekben, de vasárnap véget
ért egy sikeres pályafutás. A nyáron 37 éves
labdarúgó úgy döntött, befejezi.

– Furcsa, hogy a vasárnapi volt az utol-
só meccsem. Annak viszont örülök, hogy
Nyíregyházán fejeztem be pályafutásomat,
nagyon szép emlékek kötnek a városhoz,

volt kezdõ és 28 gólig jutott. Egy mezõkö-
vesdi és egy soroksári idény után nyáron
visszatért Nyíregyházára, de sajnos sérülé-
se miatt keveset játszhatott. Összesen 72
gólt szerzett a Nyíregyháza Spartacus szí-
neiben.

– Sok olyan dolog van, amire visszate-
kintve büszke vagyok. Még a Debrecen já-
tékosaként a Magyar Kupa döntõjében fia-
talként lõttem két gólt, azzal nyertünk, és
engem választottak a finálé legjobbjának.
Az NB I-ben és az NB II-ben is kétszer-két-
szer voltam gólkirály, Pécsen egyszer egy
meccsen öt gólt szereztem. És persze fon-
tos a Szparival elért bajnoki cím 2014-ben,

a csapathoz. Mostantól a futball utáni élet-
re kell koncentrálnom, nem szeretnék el-
szakadni a focitól, de még nem tudom, mit
hoz a jövõ – mondta a támadó.

Nagyon sikeres pályafutás van a háta
mögött. Az élvonalból érkezve a 2010/
2011-es idényben 25 meccsen 25 gólt lõtt
a Szpariban, majd egy pécsi kitérõ után 13
bajnokin 13 alkalommal volt eredményes.
A 2013/2014-es idényben 32 mérkõzésen

amikor feljutottunk az élvonalba. Hiányér-
zetem nincs, talán jó lett volna kicsit töb-
bet játszani külföldön, de örülök, hogy egy
sikeres pályafutás van mögöttem – mondta
Bajzát Péter.

A csatár több mint háromszáz tétmeccsel
és közel kétszáz góllal a háta mögött akasz-
totta szögre a futballcipõt. Bajzát Péter
örökre beírta nevét a Nyíregyháza Sparta-
cus történelmébe.

lanatban, nem is tudtam, hogy melyikre vá-
laszoljak, ezért feladtam, de azért köszö-
nöm mindenkinek, aki szurkolt nekem.
Anettet, a menyasszonyomat akartam el-
érni, de csak jöttek, meg jöttek az üzene-
tek, ezért úgy döntöttem, hogy õt is majd a
ceremónia után hívom fel – mesélte Fucso-
vics Marci.

Fucsovics Marci magabiztos játékkal
nyerte a genfi ATP-torna döntõjét. Nagy-
szerûen teniszezett, és több mint harminc
év után gyõzött ismét magyar játékos ilyen
rangos verseny fináléjában. A nyíregyházi
sportoló már 45. a világranglistán.

– Érdekes volt a helyzet, mert cseppet
sem izgultam a döntõ elõtt. Jól ébredtem,
olyan érzésem volt, mintha elsõ fordulós
meccsem lenne ATP-tornán vagy mondjuk
challenger-döntõre készülnék, amiben
azért korábban már volt részem. Szeren-
csére ez meccs közben sem változott. Si-
került a megbeszélt taktika szerint játsza-
nom, hogy a visszakapott labda után azon-
nal támadjak. Arról is beszéltünk Attilával,
fontos a jó kezdés, hogy ne kelljen az ered-
mény után futnom. Azt hiszem, ez is töké-
letesen bevált. Nyilván az ember szeretne
megnyerni egy ilyen döntõt is hat-egy, hat-
egyre, de ellenfél is van a pályán. Jó lett
volna, ha én kezdek adogatóként a máso-
dik szettben, de ugyanolyan türelmes vol-
tam akkor is, amikor abban a két gémben
én adogattam, hátrányban. Éreztem, hogy
elõbb-utóbb enyém lesz az újabb brék és a
második szett is – nyilatkozta Facebook-
oldalán Fucsovics Márton.

A mérkõzés után rengeteg gratuláló SMS-
t kapott a nyíregyházi teniszezõ.

– Vagy ezer üzenet várt már abban a pil-

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.huJúnius 3., vasárnap 18.00 Kisvárda –
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mér-
kõzés ismétlése
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2. sz.

vk. országgyûlési képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. június 7.,
14.00–17.00 óráig.

Helyszín: Nyíregyháza,
Luther u. 3. szám alatti Választókerületi Iroda.

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

Idõpont: 2018. június 4., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Fidesz Iroda,

Luther u. 3.
Idõpont: 2018. június 4., 17.30 óra.

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

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (2. sz.
vk. önkormányzati képviselõje) fogadó-

órát tart.
Idõpont: 2018. június 7., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Ungvár stny.,
Jósavárosi Polgárõr Egyesület.

IFJÚ TEHETSÉGEK HANGVERSENYE...
...a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral június 9-én

17.00 órától a Kodály-hangversenyteremben. Közremû-
ködnek a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium nö-
vendékei. Vezényel: Szabó Soma. Mûsorvezetõ: Tarczy
Gyula. Belépés támogatói jeggyel, a Zenekultúra Tá-
mogatásáért Alapítvány javára. Jegyek elõvételben kap-
hatók: Vikár Sándor Zeneiskola, Kürt u. 5–11., OPUS
Hangszerbolt, Nyíregyháza, Szent István u. 12.

JÓTÉKONYSÁGI EST
A VICTORIA GARDENBEN

Segítsünk Lakatos Márknak! Ez a mottója annak a
jótékonysági estnek, melynek bevételét a gyilkos kór-
ral küzdõ, 12 éves újfehértói kis focista gyógyulása,
pontosabban az azt elõsegítõ forintok összegyûjtésé-
nek érdekében rendeznek június 14-én 18 órakor a
Victoria Garden Hotel és Étteremben.

A rendezvényt a Byas kelet-magyarországi területi
vezetõje, Lakatos  Edina és a Vors divattervezõje,
Lentvorszki Gabriella szervezi, így a program temati-
kája is e két területhez kapcsolódik. Az országos csa-
tornákról ismert Klausmann Viktor tálalja majd a höl-
gyeknek a divatot és a szépséget az esten, mely
welcome drinkkel indul. A nézõket bevezetik egy ha-
zánkban igen új  területre, a Beauty Hi-Tech Szépség-
iparba, s olyan innovációkról is informálódhatnak,
amelyek nem köszönnek vissza minden hirdetésben. 
A kulcsszavak: ránctalanítás, testkezelés. De Lukovics
György Aranykoszorús mesterfodrásztól és csapatától
az idei év legújabb hajtrendjeirõl is értesülhetnek. Az
est második része a divat világába kalauzol Piszár Tün-
de stíluskoordinátor vezetésével és a modellek segít-
ségével. A divatbemutató szünetében tombolasorso-
lás is lesz. Az est végén, a rendezvényen befolyt fel-
ajánlásokat és a bevételt átadják a gyilkos kórral küz-
dõ 12 éves újfehértói focistapalánta részére. A kisfiút
a szülei és edzõje képviseli a rendezvényen. Támoga-
tójegyek elõvételben már elérhetõek a Lukovics Fru-
Fru Szépségstúdióban. Bõvebb információk a Byas
Hungary honlapján.

NYÁRI TÁBOROK
Kertvárosi kézmûves tábor. Helyszín: Kertvárosi Kö-

zösségi Ház (Nyíregyháza, Prága utca 7.).
Turnusok: I. 2018. június 18–22. 7.30–17.30. II.

2018. június 25–29. 7.30–17.30.
Kézmûves foglalkozás (rajzolás, festés, agyagozás

stb.), labdajátékok. A tábor napközi jelleggel mûkö-
dik, létszáma: minimum 10, maximum 15 fõ.

Részvételi díj: 15 000 Ft/fõ, mely tartalmazza az
ebédet, teát és üdítõitalt, valamint a kézmûves foglal-
kozáshoz szükséges eszközöket. Testvérkedvezmény:
10%. Jelentkezési határidõ: az I. turnusba 2018. júni-
us 12-éig, a II. turnusba június 20-áig, 5000 Ft elõleg
befizetése mellett. Fizetési mód: készpénz. Jelentke-
zés módja: személyesen a Kertvárosi Közösségi Ház-
ban, e-mailben a kertvaros@vacimuv.hu, vagy a 42/
342-213-as telefonszámon.

Borbányai kézmûves tábor 5–12 éveseknek. Hely-
szín: Borbányai Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza,
Margaretta u. 50.).

Turnusok: I. 2018. június 25–29. II. turnus: 2018.
július 2–6. Az 5 napos kézmûves tábor napközis jelle-
gû, naponta ügyességi játékok, néptánc és egyéb sza-
badidõs elfoglaltságok is várják a gyerekeket. Felügye-
letüket 7.30 és 17.00 óra között vállalják. Részvételi
díj: 16  000 Ft/fõ, mely tartalmazza az ebédet, vala-
mint a kézmûves foglalkozások alapanyagköltségeit.
Jelentkezési határidõ: 2018. június 22. Információ: 20/
350-9186, 42/491-295, borbanya@vacimuv.hu.

Nyári táborok óvodások és általános iskolások ré-
szére munkanapokon 7.00–17.00 óra között. Hely-
szín: Butykai Mûvelõdési Ház (Benkõ I. u. 1.).

Turnusok: I. 2018. június 25–29. II. 2018. július 2–
6. III. 2018. július 30. – augusztus 3. Tábori progra-
mok: kézmûves foglalkozások (fonás, gyöngyfûzés,
papírmunkák, rajzolás, üvegfestés), játszótéri játékok
(sorverseny, tabata, sárkányeregetés), benti játékok
(bábozás, tánctanulás, ügyességi feladatok), mentõ- és
terápiás kutyákkal való ismerkedés, extrémsport-be-
mutató. Részvételi díj: 16  000 Ft, mely a programok
költségeit és az ebédet tartalmazza. Jelentkezési ha-
táridõ: legkésõbb a választott tábor kezdése elõtt egy
héttel, 5000 Ft elõleg befizetésével. Információ: a
Butykai Mûvelõdési Házban személyesen, telefonon
a 42/726-045-ös számon, illetve a butyka@vacimuv.hu
e-mail-címen. A táborok kellõ számú jelentkezõ ese-
tén indulnak! A táborok a Nyíregyházi Mentõkutyás
Egyesülettel közös szervezésben valósulnak meg.

SZÍNEK ÉS ÁRNYAK
Színek és árnyak. Képek, emlékek címmel Bodnár

István legújabb kötetét mutatták be a Városmajori Mû-
velõdési Házban, Nyíregyházán. Az író elmondta,
ezernél is több színt és színárnyalatot ismerünk. Nél-
külük pedig szegényebb lenne az élet. Ezekbõl nyújt
át néhány csokrot a szerzõ az olvasónak. Mindemel-
lett az író az árnyékokból is felsorol néhányat. A kö-
tetben szereplõ vallomásokat Gál Ludmilla képzõmû-
vész illusztrálta. A Színek és árnyak a Könyvhéten lesz
kapható.

EGY VÉRBÕL VAGYUNK!
Jótékonysági futással egybekötött országos véradó

roadshow 2018. június 4. és 8. között a Budapest–
Kárpátalja útvonalon. A futás június 4-én a budapesti
Szent Ferenc Kórháztól indul és mindennap befut egy
olyan városba, ahol az Országos Vérellátó Szolgálat
véradást szervez. Gyere el, adj vért és ments meg há-
rom életet június 7-én 14.00–18.00 óra között a Kor-
zó Bevásárlóközpontban (A épület, 1. emelet)! A vér-
adáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-
kártya szükséges.

KÖNYVBEMUTATÓ. Június 1-jén 17.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban  Alekszej Tyivanyenko A szi-
bériai „titkos fogoly” – Petõfi Sándor Barguzinban címû
könyve magyar fordításának bemutatója. Tartja fordítója,
Dalmay Árpád. Meghívott vendég Fuksz Sándor, az MVSZ
Petõfi Sándor Bizottságának koordinátora.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattino Bábszínház elõadá-
sai: június 2-án 16.00: Bátor kiskacsák. 3-án 10.00: Far-
kas és róka... Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA rendezvénysorozat. Június 5-én
14.00: „És lámpást adott kezembe az úr”. Elõadó: Pregitzer
Fruzsina színmûvésznõ. Helyszín: Római Katolikus Plé-
bánia és Társszékesegyház díszterme.

QUILLING ÉS TEAFILTER. Papp Ferencné és Závodni
Mária quilling- és teafilter-alkotásaiból nyílik kiállítás jú-
nius 7-én 16.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

MINDIG VELEM – zenés irodalmi mûsor istenes szer-
zeményekbõl június 6-án 18.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban. Közremûködik: Zsarnai Krisztián,
Zsarnainé Urbán Nóra, Veczán Emese, a Szent Damján
Kórus, Papp Petronella, valamint Varga Ildikó és Orosz
Róbert versmondók.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: A Kaukázus gyöngy-
szemei – dr. Kührner Éva elõadása június 7-én 17.00 órá-
tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

TEXTILMÛVÉSZET. Nemzetközi Textilmûvészeti Kiállí-
tás a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: júni-
us 9-éig.

INFORMATIKAI KÉPZÉS. 35 órás, térítésmentes alap-
fokú informatikai képzés indul 16–65 éves korosztály ré-
szére a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
(Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). IKER2 – június 11–22-
éig. IKER1 – július 9–20-áig. Jelentkezni lehet a könyvtár
olvasótermében.

CSIPKE- ÉS FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Erdeiné Törõcsik
Katalin népi iparmûvész Orsóval és ecsettel c. csipke- és
festménykiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Meg-
tekinthetõ: június 18-áig.

AZ IDÕ EGÉSZE – Kósa Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-
díjas, Prima Primissima-díjas, érdemes mûvész, filmren-
dezõ fotókiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a
Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: június 23-áig, kedd-
tõl szombatig 9.00–17.00 óra között. Június 14-én és 22-
én 18.00: Csobó Péter esztéta, egyetemi tanár tart tárlat-
vezetést a kiállításon.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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„...MINDNYÁJAN TUDJUK, ÉREZZÜK, HOGY A TÖR-
TÉNELMI MAGYARORSZÁG NEM HALHAT MEG”
1920 tavaszán a világháborút lezáró békeszerzõdés

tartalma, annak elfogadásának, illetve elutasításának
kérdése tartotta izgalomban az egész országot, így vá-
rosunk vezetõit, polgárait is. „Megjött a sötétszárnyú hír,
a feketepecsétes írás, a magyar békeszerzõdés” – adta
hírül a Nyírvidék, amelynek lényege: „Ezeréves drága
honunk hatalmi késsel darabokra szaggatva!”.

A békediktátum elfogadása ellen tiltakozó nagygyû-
lést szerveztek 1920. május 9-én. A Kossuth tér fái alatt
dr. Bencs Kálmán polgármester kifejtette: „ahogyan pa-
píron nem lehet eltörölni a föld színérõl a Kárpátok bérc-
övét, s ahogy nem lehet elrendelni, hogy a Tótföld folyói
ne a magyar Alföld, hanem Csehország felé folyjanak,
éppen úgy nem lehet megváltoztatni Magyarország ter-
mészetes területi egységét”. Geduly Henrik evangélikus
püspök esküre szólította a jelenlévõket: „Fel a kezekkel!
Fel a szívekkel! Esküszünk, esküszünk a nemzeti lobogó-
ra, apáink sírjára, szívünk õszinteségére, gyermekeink
becsületére, hogy addig nem lesz nyugalom e földön,
Európa közepén, míg a tõlünk elrablott területeket vissza
nem szerezzük”. Majd beszéde végén harsogta az azóta
többször felhangzó szavakat: „Nem, nem, soha!”

A város képviselõ-testülete 1920. május 12-én rend-
kívüli közgyûlésen tanácskozott. A képviselõk bíztak a
népek pártatlan ítéletében és megfogalmazták reményü-
ket: „Ezeresztendõs történetünkön végigtekintve látjuk,
hogy hasonló helyzetben számtalanszor volt már az or-
szág, sokszor megtépáztak, megcsonkítottak bennünket,

mégis az elszakított részek idõvel mégis egybeforrad-
tak, mert Magyarország az Istentõl adott természetes
egység, hogy abból sem elvenni, sem hozzáerõszakolni
részeket nem lehet”.

A tiltakozások ellenére a trianoni békediktátum 1920.
június 4-én megköttetett. Szomorú dátumként vonult be
e nap a történelmünkbe, amely 2010 óta a Nemzeti
Összetartozás Napja. A 90. évforduló alkalmából, 2010.
június 4-én emléktáblát (képünkön) lepleztek le a me-
gyeháza épületének falán.


