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IDÉN IS LESZ ZOOSULI
Csakúgy, mint minden évben, idén is lesz Zoosuli a Nyíregyházi Állatparkban,

ahol a gyermekek megismerkedhetnek a park lakóival és kulisszatitkaival. A suli
falai között, s persze kint, a természetben a nyári vakáció alatt a kisiskolások bepil-
lanthatnak a Nyíregyházi Állatpark mindennapi életébe, ismerkedhetnek meg az
állatokkal, segíthetnek gondozásukban és számos olyan érdekességet is megtud-
hatnak róluk, ami az egyszerû látogató elõtt titok marad. A 2019-es turnusok a
következõk: június 17–21.; június 24–28.; július 1–5.; július 8–12. Jelentkezés és
regisztráció az állatpark vezetékes telefonszámain, vagy személyesen az igazgató-
ságán. Az e-mailben küldött jelentkezést nem tudják elfogadni! Bõvebb informá-
ció: http://www.sostozoo.hu/taboraink.

ÚJABB KUTYAFUTTATÓT ADTAK ÁT NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyháza immár hetedik kutyafuttatóját adták át

Örökösföldön, a Család utcán a kutyatartók és kutyaba-
rátok nagy örömére. A beruházás 14 millió forintos ön-
kormányzati forrásból valósult meg, az 1800 négyzetmé-
teres területet két részre osztották, kis- és nagytestû ku-
tyáknak. A kutyafuttató mellé egy 250 négyzetméteres
zúzottköves parkolót is kialakítottak.

Az utóbbi években több városrészben is épült zárt kutyafut-
tató Nyíregyházán. A Törzs utcán az elsõ, majd az Érkertben, a
belvárosban a Széna téren, a Jósavárosban a Robinson dom-
bon, a Homok soron és a Kert közben. A Család utcán most
kialakított kutyafuttatót ünnepélyes keretek között adta át dr.
Adorján Gusztáv és Tóth Imre önkormányzati képviselõ. Mint
elmondták, az önkormányzat odafigyel a város lakóira, az im-
már hetedik kutyafuttató létrehozásával azt szeretnék, hogy a
kutyatartók kulturált körülmények között, de szabadban, biz-
tonságosan tudjanak foglalkozni a házikedvencükkel, miköz-
ben akiket zavarnak az állatok, azok is biztonságban legyenek.

KOMFORTOS KUTYUSOKNAK ÉS GAZDIKNAK

A kutyafuttató területe 1800 négyzetméter, amelyet két
részre osztottak a kis- és a nagytestû kutyák részére. Mind-
két kutyatípusnak külön készült egy-egy háromelemes
ugráló, pihenõasztal, „A” emelvény, ugrálókarika, libikó-
ka, és tízelemes szlalompálya. A ponthegesztett acélháló
kerítés 1,7 méter magas, beton kertiszegély lábazattal, hogy
a kutyák a kerítés alatt ne tudjanak kikaparni és kibújni.
Emellett járdalap burkolat is készült 66 négyzetméteren.
A területet 4 ülõpad teszi komfortosabbá, hulladékgyûjtõ-
bõl hat darabot helyeztek ki. Lombhullató fákból 19 dara-
bot ültettek el, hogy egyenletesen árnyékos legyen a futta-
tó a kutyák és a gazdák számára. A területen két informá-
ciós és négy tájékoztatótábla segíti az eligazodást. A ku-
tyafuttató mellé egy 250 négyzetméteres zúzottköves par-
kolót is kialakítottak.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
Dr. Adorján Gusztáv és Tóth Imre adta át az új

örökösföldi kutyafuttatót

MINDENKINEK HELLÓ!

Minden korosztálynak szólt a Helló Nyíregyháza!, a város turisztikai idénynyitó nagyrendezvénye. Olyannyira, hogy éppúgy színpadra lépett 90
felé közelítõ nagymama, mint sok olyan csöppség, akik még nem is nagyon tudnak járni... Legalábbis – a kép tanúsága szerint – kifejezetten
élvezik, ha az anyukáik „cipelik” õket. Persze, ez jóval több mint hordozás, errõl sokat tudnának mesélni a „Lógjunk Anyuval” csoport felnõttjei
(képünkön), akik a múlt pénteki rendezvény Civil Színpadán mutatták meg jókedvüket és tánctudásukat. S annyira népszerûek, hogy szombat
délelõtt a Budai ikreket megsegítõ jótékonysági rendezvényen színesítik a programot (szervezõként), ugyancsak a Szabadság téren. (Részletek:
a 9. oldal és nyiregyhaza.hu.)
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NAPRÓL NAPRA

30ÁPRILIS
KEDD28ÁPRILIS

VASÁRNAP

26ÁPRILIS
PÉNTEK24ÁPRILIS

SZERDA

26ÁPRILIS
PÉNTEK26ÁPRILIS

PÉNTEK

27ÁPRILIS
SZOMBAT26ÁPRILIS
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A SZÍV VÉGE
Április 24-én Kele Fodor Ákos

intermediális író, költõ, drámaíró, szer-
kesztõ mutatta be A szív vége – Ci-
gány újmesék címû kötetét, mely fel-
nõttek számára készült mûmeséket tar-
talmaz. Beszélgetõpartnere Karap Zol-
tán filozófus volt.

HÁZHOZ MEGYÜNK
A megyei rendõr-fõkapitányság Bûn-

megelõzési Osztálya itt rendezte meg
a „Házhoz megyünk” elnevezésû or-
szágos vagyonvédelmi programhoz
kapcsolódó vetélkedõ megyei döntõjét.
A résztvevõk elméleti és játékos gya-
korlati feladatokat oldottak meg.

MENÕ MENZA
A Menõ menza projekt zárórendez-

vényét tartották a Móricz Zsigmond
Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmé-
nyében. A program célja az volt, hogy
az iskolába járó gyermekek és család-
jaik megismerkedjenek az egészséges
életvitellel, életvezetéssel.

VIKÁROS SIKER
Harmadik helyezést ért el Elek Pé-

ter, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendéke a XII.
Országos Orgonaversenyen Gyõrben.
A diák a második korcsoportban mu-
tatta meg tehetségét, ahol elsõ díjat
nem adott ki a zsûri.

ROZSRÉTI DIÁKOK SIKERE
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Ál-

talános Iskola Váci Mihály Tagintézmé-
nyének 7. osztályos diákjai részt vet-
tek a „Két miniszter-egy sors” címmel
meghirdetett országos történelmi ve-
télkedõn Budapesten. A megmérette-
tésrõl két különdíjat hoztak el.

SZULÁK-KONCERT
Fergeteges koncertet adott Swing,

szerelem címmel Szulák Andrea a
Váci Mihály Kulturális Központ nagy-
színpadán. Az énekesnõ jellegzetes
hangja betöltötte a színháztermet és
megidézte a tavasz vibráló atmoszfé-
ráját. 

TAVASZI HANGVERSENY
Vasárnap tartotta meg a 10. Tavaszi

Hangversenyét a Szabolcsi Koncert Fú-
vószenekar a Nyíregyházi Zsinagógá-
ban. Bakó Levente Liszt-díjas trombi-
tamûvész, karmester vezényletével
Gershwin legnépszerûbb szerzemé-
nyei csendültek fel.

PARTNERSÉGI TALÁLKOZÓ
IV. Partnerségi találkozót és Értekez-

letet szervezett az Egészségfejlesztési iro-
da (a Jósa András Oktatókórház régi gye-
rekosztályának épületében található a 2.
emeleten). A fõ témája a különbözõ rá-
kos megbetegedések megelõzésére és
szûrésére való figyelemfelhívás volt.
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HADERÕFEJLESZTÉSRÕL BESZÉLT
NYÍREGYHÁZÁN A MINISZTER

BENKÕ: AZ ORSZÁG BIZTONSÁGÁT SZAVATOLJA AZ ÜTÕKÉPES HADERÕ

Katonai jármûveket, fegyvereket és spe-
ciális eszközöket is ki lehetett próbálni a
Nyíregyházi Egyetemen megrendezett
honvédelmi napon. A szaktárca arra hív-
ta fel a figyelmet kedden, hogy az ország
biztonsága érdekében szükség van egy
ütõképes, modern hadsereg kialakítására.
A bemutatón Benkõ Tibor honvédelmi
miniszter tartott elõadást.    

 
Jó fizikai és mentális kondíció, valamint

megfelelõ végzettség esetén könnyen mun-
kahelyet kaphat egy fiatal a honvédségnél
– errõl beszélt az egyik tiszt az érdeklõ-
dõknek. Egy gazdálkodás és menedzsment
szakos egyetemi hallgató azt mondta, ha
végez, azonnal munkát kaphatna a hon-
védségnél.

JÓ LEHETÕSÉG

– Azt mondták, ha elvégzem ezt az
egyetemet, akkor tudnának biztosítani a
szakomnak megfelelõ állásokat, úgyhogy
felkeltette az érdeklõdésemet a lehetõség
– tette hozzá a Nyíregyházi Televíziónak
Fûzéri Zsolt. Látványos bemutatóval várta
a Magyar Honvédség az érdeklõdõket a
Nyíregyházi Egyetemen. Különbözõ lõ-
fegyvereket lehetett kézbe venni, valamint
katonai jármûvekkel és felszerelésekkel is
közelebbi barátságot lehetett kötni.

Az is kiderült, hogy Magyarország már
20 éve a NATO tagja és a honvédséget fo-
lyamatosan fejlesztik.

KORSZERÛSÍTÉS

Néhány éven belül 36 új helikopterrel
bõvül a haderõ és egyre több tiszt tanul-
hat majd külföldön. A Zrínyi 2026 elneve-
zésû honvédelmi és haderõfejlesztési prog-
ramról maga a szaktárca vezetõje tartott
elõadást.

VONZÓ LEHET A SEREG

– A teljes magyar honvédség megújul,
21. századbeli technikai eszközök, eljárá-
sok jelennek meg a rendszerünkben, ku-
tatással, fejlesztéssel, innovációval foglal-
kozunk, valamint a kibertérhez tartozó mû-
veletekkel. Ezek mind olyan lehetõséggel
bírnak a fiatalok számára, ami iránt érdek-
lõdnek és valóban a jövõrõl, a 21. század
történéseirõl szólnak. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a magyar ifjúság fogékony lesz
erre – fogalmazott Benkõ Tibor honvédel-
mi miniszter.

 
HADSEREGGEL

A TERRORIZMUS ELLEN

A nyíregyházi születésû tárcavezetõ ar-
ról is beszélt, hogy egy ütõképes, modern
hadsereg kialakítása a cél, amely biztosít-
ja az ország biztonságát. Hozzáfûzte, ré-
sen kell lenni, mert egyáltalán nem biztos,
hogy Srí Lanka-i vagy a nyugat-európai-
hoz hasonló robbantásos cselekmények
nem fordulnak elõ Magyarországon.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Kovács Zoltán mb. rektorhelyettes, dr. Kovács Ferenc polgármester, Benkõ Tibor
honvédelmi miniszter, Román István kormánymegbízott és Seszták Oszkár,

a megyei közgyûlés elnöke
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GÕZERÕVEL ÉPÜL AZ ÚJ KERÉKPÁRÚT
BORBÁNYA IS BEKAPCSOLÓDIK A VÁROS KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁBA

Új kerékpárút épül a Debreceni úton a Kígyó utca–Deb-
receni út csomóponttól a Tünde utcáig (a Tünde utca tel-
jes hosszán megvalósul), valamint a Kállói úton, majd a
Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, és a
városközpont felõl Nagykálló irányába a Csárda utcáig. A
mintegy 8 kilométer hosszú új szakasz megépítésével meg-
valósul a borbányai városrész kerékpárosbaráttá tétele.

Dr. Kovács Ferenc polgármester hétfõn helyszíni szem-
lét tartott a most épülõ kerékpárút munkálatainál. Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata másfél milli-
árd forint, 100 százalékos, vissza nem térítendõ európai
uniós támogatást nyert a „Fenntartható városi közlekedés
fejlesztése” címû pályázat keretében kerékpárút építésé-
re. (Azonosítószám: TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001.)

71 KILOMÉTER HOSSZÚ HÁLÓZAT

Ennek az egyik része a közel 8 kilométer hosszú kerék-
párút építése. Ezzel bekapcsolódik a borbányai városrész

Nyíregyháza kerékpárút-hálózatába, amely így már össze-
sen 71 kilométer hosszú lesz.

– Nagyon örülök annak, hogy beváltották a hozzájuk
fûzött reményeket a nyíregyházi kerékpárutak. Tíz évvel
ezelõtt alig láttunk kerékpárosokat a városban, hiszen nem

volt hol biciklizniük, ha pedig valaki mégis a kétkerekût
választotta, annak nagyon óvatosan kellett közlekednie.
Egykoron ezt én is tapasztaltam, mivel a gyerekeimmel
sokat bicikliztem. Mára teljesen megváltozott a város képe
az azóta kiépült kerékpárutaknak köszönhetõen (is), az
ide látogató vendégek pedig mindig elmondják, milyen
sportos, fiatalos, szimpatikus város lett Nyíregyháza – hang-
súlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester. 

NYÁRON BEFEJEZHETIK A MUNKÁLATOKAT

Az új kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó
utca–Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytató-
dik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végigvezet, és a
Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába
a Kert utcáig, a városközpont felõl Nagykálló irányába a
Csárda utcáig terjed majd. A közmûkiváltások már 80 szá-
zalékban elkészültek, jó ütemben zajlik a pályaszerkezet
kialakítása. A Tünde utcán elkezdõdött, a Debreceni úton,
valamint a Kállói út közmûkiváltásban kevésbé érintett
részén pedig hamarosan kezdõdik az aszfaltréteg építése.

Jelenleg a kapubejárók, útcsatlakozások és parkolósávok
elõkészítõ munkálatai folynak. A projekt során kialakítot-
tak 2 új vasúti átvezetést, amely próbaüzem alatt van. A
munkálatok elõreláthatólag nyáron lezárulnak, addig is
kérik a lakosság és a közlekedõk türelmét és megértését.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dicsõ Péter irodaveze-
tõ és Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ
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MINDEN EDDIGINÉL NAGYOBB LESZ A VÁROS TORTÁJA
ÉRKEZIK A HOOLIGANS, DE FELLÉP A UNIQUE IS

Alighogy véget ért a Helló Nyíregyháza!, két hét múl-
va itt az újabb városi nagyrendezvény. Május 17-én
(pénteken) és 18-án (szombaton) emlékeznek meg a
szabolcsi megyeszékhelyen Nyíregyháza újratelepíté-
sének 266. évfordulójáról, ráadásul idén is rendhagyó
módon.

A pénteki, protokolláris programok mellett természe-
tesen idén is lesz Szelektív Szombat elnevezésû családi
vetélkedõnap, de a gasztronómia, valamint a tirpák ízek
világának bemutatása sem marad el. (Idén egyébként ki-
emelt vendég lesz Ivano-Frankivsk, ugyanis már 15 évre
nyúlik vissza az ukrán város és Nyíregyháza partnervá-
rosi kapcsolata.) Elkészül a város tortája, és lesznek nagy-
koncertek is.

PÉNTEKEN KEZDÕDIK AZ ÜNNEPSÉG
Május 17-én, pénteken kezdõdik a városnapi program-

sorozat. Nyíregyháza újratelepítésének 266. évfordulója
alkalmából a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapokat adnak
át 9 órakor, ezt követi majd az „Itt élünk mi” címû rajzpá-
lyázat ünnepélyes eredményhirdetése 10 órakor. Kora
délután pedig az ünnepség a Városalapítók szobránál foly-
tatódik majd, amit 3 órakor koszorúznak meg.

SZOMBATON SZELEKTÍV SZOMBAT
Ezzel nem ér véget a városnapi programsorozat, hiszen

másnap tartják meg a már hagyománynak számító Sze-
lektív Szombat elnevezésû családi vetélkedõnapot is.

Május 18-án lesz XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra,
gasztroudvar, játéksziget, arcfestés, lufis bohóc, kukás-
konténeres autó bemutató, vetélkedõk, és többek között
bábszínházi elõadás is.

EGYMÁST ÉRIK A FELLÉPÕK
Szombat reggel kilenc órakor zenés-táncos bemelegí-

tés veszi kezdetét Kalapos Tamással, majd egymást érik a
fellépõk a színpadon. Lesz Hungaro Retro Táncshow, fel-

lép a Folkfusion Band & LifeStyle, a Mentha Project, öt
órától az elektronikus popzenei formáció, a Unique, hét
órától pedig a tömegeket vonzó magyar pop/rock együt-
tes, a Hooligans ad élõ koncertet.

A SIPKAYSOK KÉSZÍTIK AZ ÉDESSÉGET
Szintén ezen a napon tálalják fel a Kossuth téren a vá-

ros tortáját is. A minden eddiginél nagyobb, Szabolcsi
tejfölös diótorta nevet viselõ, 2500 szeletes finomságot
idén is a sipkaysok készítik el – több mint harminc cuk-
rász tanuló – és kínálják majd a városlakóknak. Jellegze-
tessége, hogy a tirpák hagyományokat követi, modern
köntösben.

ÓRIÁSI MENNYISÉGÛ ALAPANYAGBÓL
A Szabolcsi tejfölös diótortában különbözõ textúrák je-

lennek majd meg. 50 kg lisztbõl, 30 kg cukorból, 45 kg dió-
ból, 50 liter tejfölbõl és 1100 tojásból készül el. Egy diós
piskóta alapra kerül elõször a barackízzel forrázott diótölte-
lék, majd egy diós karamellás omlós tészta réteg, végül pe-
dig a vaníliás tejfölös hab, díszítésként diós habcsókokkal.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Május 17. és 19. között 11. alkalommal rendezik
meg Magyarországon a Mercedes-Benz Classic Csil-
lagtúrát, melyen rekordszámú, közel 100, kizárólag
30 évnél idõsebb, vagy a gyártó által „klasszikus”
minõsítést kapott és  korhûen restaurált Mercedes-Benz
modell indul útnak. A classic csillagtúra verseny részt-
vevõi 2019-ben a közép-magyarországi és észak-al-
földi régiót járhatják be, így jutnak el szombaton Nyír-
egyházára is.

VETERÁN AUTÓK LEPIK EL A VÁROST

Fotó: Hooligans/web
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„EZREK KÉT KERÉKEN”
Biztosan sokaknak megfordult már a

fejében, hogy milyen jó lenne letekerni a
Nyíregyháza–Tokaj útvonalat. Aztán per-
sze jöttek a kifogások: túl hideg volt, most
meg túl meleg, nincs motiváló társaság és
hiányzik a nagybetûs ALKALOM is. Jó hír
a halogatóknak, hogy eljött az idõ: május
25-én újra Bringa Piknik.

Egészség, sport, jó hangulat, szuper tár-
saság. Idén is errõl szól majd a Bringa Pik-
nik, amit 2019-ben már második alkalom-
mal szerveznek meg. Tavaly több mint 1000
kerékpáros tekerte végig a 30 kilométeres
távot – 4 megállóból kettõben pihenõállo-
más, piknikpontok várták a megfáradt brin-
gásokat –, érkeztek résztvevõk Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye mellett Hajdú-Bihar megyébõl, sõt
Budapestrõl is. A tervek szerint a tavalyi
résztvevõszámot 2019-ben megduplázzák,
vagyis idén közel kétezren pattanhatnak két
kerékre.

KORTÓL, NEMTÕL FÜGGETLENÜL
– A Bringa Piknik nem egy megszokott

kerékpáros sportesemény. Mindenkinek
szól, kortól és nemtõl függetlenül, ahol a
résztvevõ lehet profi versenyzõ, lelkes ama-
tõr, vagy éppen csak hobbi kerékpáros, és
nem számít a kerékpár márkája sem – hang-
súlyozta Juhász Miklós, az esemény szer-
vezõje, aki hozzátette, a start idén is a nyír-
egyházi Kossuth térrõl indul majd 10 óra-
kor (gyülekezõ 8.00), a cél pedig Tokaj, Fõ
tér lesz. Itt különbözõ kulturális programok

is várják majd a távot teljesítõket. Zenél DJ
Till, és koncertezik a Karmapirin együttes
14 órától.

BEMUTATÓK IS LESZNEK
– Idén is lesz Bringa Ovi Nyíregyházán,

a Kossuth téren, hogy már a legkisebbek is
elkezdhessenek ismerkedni a KRESZ sza-
bályaival és a helyes, biztonságos kerék-
pározással – tudtuk meg a szervezõtõl.
Bárkinek lehetõsége lesz Bike Safe regiszt-
rációra is. Nem hagyják ki a különbözõ
bringás bemutatókat sem. Akik nemcsak 2
keréken közlekednek, azoknak tesztveze-
téssel egybekötött személygépkocsi-bemu-
tatót is tartanak a rendezvény hivatalos
autós partnere jóvoltából.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NEMZETKÖZI MEZÕNY ÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA
ÕRÜLETES KERÉKPÁRFUTAMOKNAK AD HELYET A SZABOLCSI MEGYESZÉKHELY

Egymást érik idén a nemzetközi sportversenyek Nyír-
egyházán. November 8. és 10. között Rali Eb futamnak
ad helyet a város, május 18-án pedig szintén itt rendezik
meg a Nyíregyházi Nagydíj Háztömbkörüli Kerékpárver-
senyt – a KOMÉTA Kritérium Liga sorozat fõfutamát, ami
már egy fontos lépcsõje a július 20-21-i V4 kerékpárver-
senynek, ugyanis ez szintén érinteni fogja a várost. Erre
pedig külföldi elit versenyzõk is érkeznek óriási stábokkal,
a versenyt pedig nemzetközi csatornák is közvetítik majd.

Május 18-án, szombaton 12 órától este 6 óráig egymást
érik majd a kerékpárosfutamok Nyíregyháza belvárosá-
ban. A Zrínyi Ilona utcán, egy 900 m-es körpályán rende-
zik meg a háztömbkörüli kerékpárversenyt, amely a leg-
látványosabb formája az országúti kerékpárversenyzésnek,
hiszen a nézõk folyamatosan látják és követhetik a ver-
seny folyamát. A verseny utánpótlásprogramokkal indul –
a KOMÉTA Liga sorozaton belül a legnagyobb korcsopor-
toknak, az U13 és az U19 versenyzõknek hét futamot ren-
deznek idén Magyarországon, ebbõl a fõfutamot Nyíregy-
házán –, de négy órakor két kerékre pattanhatnak majd
az amatõrök – bárki nevezhet, viszont csak versenykerék-
párral lehet indulni, bukósisak használata pedig kötelezõ
–, öt órától pedig elrajtol az elit futam is.

ITT LESZNEK A LEGJOBB BRINGÁSOK
– Az elit nemzetközi mezõny 50 versenyzõvel indul majd

el május 18-án. Itt lesznek a magyarországi kerékpáros klu-
bok legeredményesebb versenyzõi, akik már az elitben
versenyeznek, de érkezik kontinentális csapat Csehország-
ból, Romániából és akár még Ausztriából, illetve rajthoz
állhat a szerb nemzeti válogatott is – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Solymosi János, az esemény szervezõje, a V4-
es magyarországi kerékpárversenyek versenyigazgatója.

KÉT TUCAT KÜLFÖLDI CSAPAT
– Július 20-21-én a V4-es nemzetközi kerékpárverseny

két futamát is a megyében rendezik meg, ez pedig érinte-
ni fogja Nyíregyházát is – folytatta a tájékoztatást Solymosi
János. A nyíregyházi futam egy 5 kilométeres városi körö-
zésben fog kiteljesedni. A verseny nagyságát jelzi, hogy
nemzetközi csatornák is közvetítik majd az eseményt, a
megmérettetésre pedig legalább két tucat külföldi csapat
fog érkezni, hatalmas stábokkal.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÖBB EZER TAGOT SZÁMLÁLÓ
KÖVETÕCSOPORTJUK VAN

Egy nemzetközi csapatot 10–15 fõs stáb fog majd el-
kísérni a nyíregyházi versenyre, õk gyakorlatilag egy
teljes hétvégét itt fognak tölteni. Egy-egy nemzetközi
szintû versenyzõnek 6-8-10 ezres Facebook követõcso-
portja van. Itt lesz a teljes magyar kerékpáros élmezõny
is, így egy ilyen szintû verseny után a turisztikai vonz-
erõ mérhetõen megnõ.

Az igazolt utánpótlás-versenyzõk érmet, illetve kupát kap-
hatnak majd, az amatõrök szintén érmet, kupát, valamint tárgy-
jutalmakat, az elit futam pedig már pénzdíjas, de gazdára talál
Nyíregyháza nagydíja is. A versenyekre regisztrálni a Nyír-
ség Kerékpáros Egyesület, mint fõszervezõ honlapján lehet,
illetve a nyiregyhazanagydijnevezes2019@gmail.com címen
– a nevezés ingyenes –, valamint az amatõr futamokra
személyesen, a verseny napján 10.30-tól a helyszínen.

A GIRO D’ITALIA TRÓFEÁJÁT IS HOZZÁK
A Giro d’Italia a második legrangosabb kerékpáros kör-

verseny a Tour de France után, amelyet évente rendeznek
meg. A kerekesek három héten keresztül járják be elsõ-
sorban Olaszországot, de környezõ, sõt távolabbi orszá-
gokat is érinthetnek. Ennek a nagykövete, valamint a 2001–
2003-as verseny gyõztese, Gilberto Simoni is Nyíregyhá-
zára látogat, hogy jelenlétével is emelje a verseny színvo-
nalát, valamint elhozza magával a Giro trófeát, hogy test-
közelbõl láthassa minden érdeklõdõ. A verseny fõvédnö-
ke dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár.



KÖZGYÛLÉS

2019. MÁJUS 3.6

Megtartotta áprilisi ülését Nyíregyháza közgyûlése. A
képviselõ-testület többek között elfogadta a város 2024-
ig tervezett sportkoncepcióját, a stratégiai zajtérképre
alapuló intézkedési tervet, az intelligens gyalogosvédel-
mi rendszer megvalósítását, valamint rendeletet alkotott
az elsõ lakáshoz jutók helyi támogatásának szabályairól.

A napirendek tárgyalása elõtt elismeréseket adtak át. A
Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díjat
Toldi András, a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság parancsnoka vehette át. A Nyíregyháza Város Sport-
jáért Kovács Bütyök József-díjat pedig Sziklai Lászlónak,
a Nyíregyházi Vasutas Sport Club alelnökének ítélték oda.

TOLDI ANDRÁS SZTÁREK FERENC-DÍJAS
Toldi András közel két évtizede a Nyíregyházi Hi-

vatásos Önkormányzati Tûzoltóság állományának tag-
ja. Hivatásos tûzoltói pályafutását beosztott tûzoltó-
ként kezdte. Elõbb gépjármûvezetõi beosztásba ke-
rült, majd a felsõfokú tûzoltó szakképesítés megszer-

vács Ferenc polgármester a témára és a hozzászólásokra
reagálva elmondta, a közbiztonság területén hat évvel
ezelõtt megkötöttek egy hattagú konzorciális megállapo-
dást, melynek tagja a rendõrség, a katasztrófavédelem, a
közterület-felügyelet, a polgárõrség, és mindenki, aki ezen
a területen dolgozik. Az együttmûködés kiváló, a tenden-
cia jó, tehát ahol nincs probléma, ott ne csináljunk. Rá-
adásul az elõzõ ülésen egyhangúlag fogadták el a rendõr-
kapitányság közbiztonságról szóló beszámolóját.

TÁJÉKOZTATÓ A KÓRHÁZRÓL

A közgyûlés tájékoztatót hallgatott meg a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház mûködésérõl, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesz-
tésekrõl, az elért eredményekrõl. Dr. Adorján Gusztáv fõ-
igazgató elmondta, pozitív értelemben zártak mozgalmas
évet 2018-ban. A 38,5 milliárd forintos bevételük 88 szá-
zaléka a gyógyítómunkából származott, a kormánykon-
szolidáció következtében az intézmény pénzügyi helyze-
te stabilizálódott. A parkolóház átadásával lezárult a Tömb-
kórház projekt, a várossal együttmûködve pedig óvodát is
építettek. Emellett több száz millió forintot fordíthattak gép-
mûszer fejlesztésekre. A megye 6 településén egészség-
fejlesztési irodát nyitottak, és jó hír, hogy a kormány segít-
ségével új, 118 férõhelyes nõvérszálló épülhet Nyíregy-
házán.

ÚJ SPORTKONCEPCIÓ KÉSZÜLT

Ezt követõen a közgyûlés elfogadta a város 2019 és 2024
közötti idõszakra tervezett sportkoncepcióját. A legutób-
bi, 2015-ben készített koncepcióhoz képest komoly vál-
tozások történtek az infrastruktúra területén. A város ve-
zetésének és a magyar kormánynak köszönhetõen 2016-
ban teljesen megújult a Continental Aréna. 2018-ban
megépült a Városi Jégpálya és folyamatban van a Bujtosi
Uszoda kivitelezése, valamint a Tiszavasvári úton egy
modern Atlétikai Centrum kialakítása és a Városi Stadion
fejlesztése. Kormányhatározat született egy nemzetközi
szintû multifunkcionális autó-motor sport aréna megépí-
tésérõl és a Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi
edzõközpontjának bõvítésérõl. Az új koncepció feladatai
között szerepel a sportoláshoz való jog feltételeinek biz-
tosítása érdekében a saját tulajdonú létesítmények fenn-
tartása és lehetõség szerinti fejlesztése, a rekreáció, sza-
badidõ hasznos eltöltése érdekében szervezett és rend-
szeres mozgás biztosítása, a feltételek folyamatos javítá-
sa. Összehangoló, koordináló feladat elsõsorban az után-
pótlás-nevelés, diák- és szabadidõsport, valamint a fogya-
tékosok sportja terén, a közgyûlés által az éves költségve-
tési rendeletben elfogadott városi sportcélú nagyrendez-
vények, sportprogramok megvalósítása. Ezzel összefüg-
gésben rendeletet alkottak Nyíregyháza sportjáról és sport-
finanszírozási rendszerérõl.

SPORTINFRASTRUKTÚRA

A közgyûlés támogatta a Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft. 2019-2020-as TAO-program keretében be-
nyújtandó létesítményfejlesztési pályázatokhoz szükséges
önerõ biztosítását és a tulajdonosi hozzájárulások kiadá-
sát. A Sportcentrum pályázni szeretne a Magyar Röplab-
da Szövetség felé a Városi Stadionban található csarnok
teljes körû felújításának tervezési elõkészületeire, a Bem
József Általános Iskola tornatermének fejlesztésére, a
Tiszavasvári úti csarnokban röplabdapályák hüvelyezé-
sére, a Magyar Labdarúgó Szövetség felé a Vasvári Pál
Gimnázium udvarán mûfüves pálya kialakítására. A Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé a Vasvári
Pál Gimnázium tornatermének felújítására, az udvarán
rekortán kosárlabdapálya kialakítására, a Szõlõskerti Is-
kola tornatermének parkettázására, festésre és öltözõk fel-
újítására. A Bujtos Városligetben lévõ aszfalt kosárlabda-
pálya mûanyaggal történõ borítására és lelátó építésére,
valamint a Városi Jégpályán lévõ épületben egyedi kondi-
cionálóterem kialakítására. Ezek több száz milliós fejlesz-
téseket jelenthetnek.

FONTOS A ZAJVÉDELEM

A képviselõk elfogadták a város stratégiai zajtérképére
alapuló intézkedési tervet. Ebben többek között szerepel
zajmérõ hálózat telepítése és folyamatos üzemben tartá-

sa, a nehézgépjármûvek forgalomkorlátozási és a forga-
lomszabályozási lehetõségek rendszeres vizsgálata, elke-
rülõutak építése, tervszerû útfelújítási programok, a tömeg-
közlekedés és a kerékpárút-hálózat folyamatos fejleszté-
se, a gyalogos közlekedés ösztönzése, a növényi intenzi-
tás növelése.

TÁMOGATJÁK AZ ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓKAT

A közgyûlés rendeletet alkotott az elsõ lakáshoz jutók
támogatásának helyi szabályairól. Erre a célra a költség-
vetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió
forint. A tervezet alapján a 40. életév betöltéséig az egye-
dül élõket, a házastársakat, élettársakat és a gyermekes
családokat is támogatnák a család nagyságához igazo-
dóan, eltérõ mértékû összeggel. Az összeg meghatáro-
zásánál a gyermekek számát javasolják figyelembe ven-
ni. Elõnyt élveznek a támogatás során a 30 év alatti há-
zaspárok, élettársak, õket szeretnék nagyobb arányban
támogatni. A jogosultsághoz alapfeltételként határozták
meg többek között, hogy a helyi támogatással vásárolt
vagy épített ingatlant a folyósítást követõ 5 év idõtarta-
mig a támogatott, illetve családja életvitelszerûen lakó-
helyként használja, a kérelmezõ családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum hétszeresét, kéttagú család esetén
a kilencszeresét, vagyonuk értéke a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét nem ha-
ladja meg, továbbá társadalombiztosítási jogviszonnyal
rendelkeznek.

PÁRTOK A TÁMOGATÁSRÓL
FIDESZ: ELINDULTUNK

AZ ÚTON
Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-

KDNP frakcióvezetõje a Nyíregyházi
Televíziónak azt mondta, ez egy új
elem az önkormányzatnál. Bár a 25
millió forint nem óriási összeg, de ha
már akár egy tervezési díjat meg tudnak belõle finan-
szírozni, az sem rossz. Az önkormányzat elindult ezen
az úton, remélik, hogy a támogatás bõvíthetõ lesz a
jövõben.

MSZP: BÉRLAKÁSOK
KELLENÉNEK

Jeszenszki András, az MSZP önkor-
mányzati képviselõje azt hangsúlyoz-
ta szerkesztõségünknek, a jó irány az
lenne, ha a bérlakásarány növekedne
a városban. A jelen elõterjesztésben

problémának látják, ahhoz alacsony az összeg, hogy
érdemi támogatást jelenthessen, például hitel önerõ-
höz, másrészt a prioritások mindegyikével sem érte-
nek egyet. Tehát szerinte az látszik, hogy egy hirtelen
jött ötlet és nincs igazán kiérlelve.

JOBBIK: SEMMIRE SEM ELÉG
Lengyel Máté, a Jobbik önkormány-

zati képviselõje úgy fogalmazott az
NYTV-nek, egy olyan támogatási rend-
szert terjesztett elõ a városvezetés,
amelyben harmadik országból érkezõ-
ket is segítenének. Elsõsorban arra kel-
lene koncentrálni, hogy a fiatalokat
Nyíregyházán tartsuk. A 25 milliós keretösszeg pedig
semmire nem elég, így ez jelen esetben egy kampány-
szöveg.

FOLYTATÓDÓ GYALOGOSVÉDELEM

Döntöttek az intelligens gyalogosvédelmi rendszer bõ-
vítésérõl, hiszen a tavaly év végén, a Korányi Frigyes ut-
cán az Északi temetõ hátsó bejáratához közeli gyalogát-
kelõhelyen közérdekû kötelezettségvállalásból létesült,
villogó prizmával jeleket adó SafeCross okoszebrát a la-
kosság pozitívan fogadta. Így idén több helyen is tervez-
nek hasonlót telepíteni a városban, most az Országzászló
tér és a Kálvin tér találkozásánál lévõ jelzõlámpa nélküli
gyalogátkelõhelyen pályáznak újabbra.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

TÁMOGATJÁK AZ ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓKAT

zését követõen alparancsnoki beosztást látott el. 2012
decemberétõl a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság parancsnoka. Az eltelt szolgálati idõ alatt
több jelentõs tûzeset, természeti katasztrófa helyszí-
nén állt helyt hõsiesen. Olyan vezetõ, aki a szervezeti
struktúrát jól átlátva, a célokkal azonosulva pozitív
változásokat vezetett be a Nyíregyházi Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság életébe. Magas szintû szakmai
tudásával, kiemelkedõ teljesítményével, fegyelmezett,
áldozatkész munkájával, méltán érdemelte ki parancs-
nokai és a kollégái tiszteletét és elismerését.

SZIKLAI LÁSZLÓ KOVÁCS (BÜTYÖK)
JÓZSEF-DÍJAS

Sziklai László a Nyíregyházi Vasas Sport Club el-
nökhelyettese, városunk szülötte. 22 éves kora óta aktív
tagja Nyíregyháza sportéletének. Az eltelt több évti-

zed alatt a háttérbõl segítette lelkiismeretes munkájá-
val sportolóinkat országos, illetve nemzetközi sikerek
elérésében. Munkáját 1983-tól az NYVSSC-ben vé-
gezte. Legfontosabb feladatának az utánpótlás folya-
matosságát tartotta. Nagyszerû edzõként és szakmai-
lag jól felkészült sportszervezõként is helytállt és öreg-
bítette Nyíregyháza hírnevét felelõsségteljes, lelkiis-
meretes tevékenységével.

VITA A RENDÉSZETRÕL
A képviselõk szavazással, a címzetes fõjegyzõ szakmai

véleményét is megismerve döntöttek arról, hogy ne kerül-
jön napirendre Lengyel Máté jobbikos önkormányzati kép-
viselõ elõterjesztése, amely egy Nyíregyházi Önkormány-
zati Rendészeti Szerv és Rendészeti Bizottság létrehozá-
sára, valamint a város rendészeti feladatainak ellátásával
összefüggõ feladatok meghatározására vonatkozott – a
döntésre ellenzéki képviselõk hevesen reagáltak. Dr. Ko-
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ÚJABB REJTÉLYEK OLDÓDHATNAK MEG
SZENVEDÉLYES KUTATÓK BONCOLGATJÁK A CSALÁDI SZÁLAKAT

Kik voltak a felmenõink? Hol laktak? Mi volt a foglal-
kozásuk? Voltak-e kiemelkedõ személyiségek, esetleg
nemesek az õsök között? Aki egyszer belekóstol a csa-
ládfakutatásba, az a rabja marad. Mindig akad ugyanis
egy újabb nyom, egy bosszantó hiány, ami miatt nem le-
het abbahagyni...

Elõbb-utóbb bizonyára sokan eljátszanak a gondolat-
tal, hogy kiderítsék, vajon honnan származnak, csörgede-
zik-e királyi vagy éppen török, tatár, kun vér az ereikben,
léteznek-e német, olasz, esetleg spanyol felmenõik. Álta-
lános iskolában persze legtöbben belefutnak a családfa-
készítés házi feladatába, ez azonban általában csak 2-3
generációnyi felmenõre terjed ki. Vannak azonban, akik
már szenvedélyes kutatók, és boncolgatják a szálakat nem-
csak évtizedekre, hanem évszázadokra visszamenõleg is.
Nyíregyházán a családfakutatók ráadásul idén már cso-
portba is szervezõdtek. Vezetõjükkel, Nagy Istvánnal be-
szélgettem.

KIKAPCSOLÓDÁST JELENT

– A családfakutatás sokszor a legjobb kikapcsolódás
egy monoton, nehéz nap után, legfõképpen akkor, ami-
kor az ember egy nem várt eredménnyel zárja a kutatást
és ez igenis sok erõt tud adni a mindennapok folytatásá-
hoz. Bár Nyíregyházán születtem, de jelenleg 900 kilo-
méterre élek a szabolcsi megyeszékhelytõl. Másfél éve,
amikor éppen otthon jártam, elmentem a megyei levél-
tárba és megpróbáltam felvenni a kapcsolatot olyan em-
berekkel, akik családfát kutatnak, de rá kellett döbben-
nem, hogy Nyíregyházán és a környéken eddig nem lé-
tezett ilyen csoport. Ez volt az apropója annak, hogy
megalakult az I. Nyíregyházi Családfakutató Csoport, a
Facebookon pedig létrehoztam a lelkes érdeklõdõknek
egy oldalt Családfakutatás Szabolcs vármegye és a vele
határos megyék címmel, és azóta már kétszer találkoz-
tunk is – emlékezett vissza.

ROKONI SZÁLAKRA IS FÉNY DERÜL

– Az általam felkutatott legtávolabbi felmenõm
Ibrányhoz köthetõ és az 1765-ös évekig tudtam vissza-
vezetni a szálakat. Ehhez tartozik egy érdekesség,
ugyanis az egyik õsömnek az 1780-as években szüle-
tett egy testvére, hosszú ideig a leszármazottaik a tele-
pülésen éltek, de az 1870-es években az üknagyma-
mám szülei máshová költöztek, illetve a testvérének az
egyik leszármazottja is. A családi kötelék ezután telje-
sen megszûnt, és a késõbbi leszármazottak már nem
tudhattak semmit sem egymásról. Miután megalapítot-
tam a Facebook családfakutató csoportot, jelentkezett
egy fiatalember és egy közös kutatás során kiderült, az
õ felmenõje az én õsömnek volt a testvére.

NEM EGYSZERÛ FELADAT

István azt mondja, a csoport létrehozásának célja erede-
tileg a Szabolcs vármegye területén élt családok kutatásá-
nak elõsegítése volt, de ezt a késõbbiekben kiterjesztették,

mivel az ország megcsonkítása után Zemplén, Bereg, Ung,
Szatmár, Bihar, Borsod vármegyéknek egy részét vagy egé-
szét elcsatolták hazánktól. Ezeken az elszakított területe-
ken sokszor nem egyszerû a családkutatás és ezért is fon-
tos, hogy a Szabolcs vármegyével is határos, de ma az el-
szakított területeken élõkkel egymást segítve, egy közös
csoportot alkossanak, melyben a kutatók megbeszélhetik
elért eredményeiket, vagy akár tanácsot is kérhetnek egy-
mástól, ha valamiben nehézségeik adódnának.

HOL ÉRDEMES KEZDENI A KUTATÁST?

– Elsõ körben a család tagjait kell megkérdezni – ta-
nácsolja István. – Szinte minden családban van egy
olyan személy, aki mindent tud a család összes tagjá-
ról, hol éltek, mivel foglalkoztak. A második lépés a
levéltárak, illetve az egyházak megkeresése. A harma-
dik körben pedig fel lehet keresni internetes oldalakat
is. Csak néhány ezek közül: www.familysearch.org;
www.macse.hu; www.arcanum.hu.

VESZÉLYES IS LEHET
– Volt már, hogy rám írtak és az illetõ éppen azon meditált,

hogy merjen-e belevágni a családfakutatásba. Attól félt, hogy
negatív dolgok derülnének ki az õseirõl és azt akkor az életben
nem tudja majd lemosni magáról. Én azt mondtam neki, hogy
ezeket az eredményeket meg kell emészteni. Persze, derül-
hetnek ki nem várt dolgok, de azt õk tették, nem pedig te.

ÚJRA FOGNAK TALÁLKOZNI
Március elején tartotta meg az I. Nyíregyházi Családfa-

kutató Csoport elsõ találkozóját, hagyományteremtõ céllal,
azóta pedig már túl vannak egy következõn is, sõt, szerve-
zik a harmadikat a Vasutas Mûvelõdési Házba. Aki addig is
szeretne többet megtudni a csoportról, illetve csatlakozni
hozzájuk, az megtalálja õket a Facebookon Családfakuta-
tás Szabolcs vármegye és a vele határos megyék név alatt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„TAVASZ VAN!” – kézmûves foglalkozás ovisoknak május
9-én 16.30-tól a Kertvárosi Fiókkönyvtárban.

KOVÁTS JUDIT KÖNYVBEMUTATÓJA – Hazátlanok –
május 9-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Beszélgetõtárs: Király Levente. Közremûködik: Dézsi Darinka.

KÖZÖSSÉGEK HETE – „ADJ ESÉLYT” – Pincétõl a padlá-
sig – betekintés a „kulisszák” mögé május 10-én 10.00 órá-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója május 10-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. „Megszólal a klaviatúra” – Frideczky Katalin
író, zongorista bemutatkozása – Chopin és Debussy hangjai
mellett szól szépírói munkájáról, felolvas prózai és lírai mû-
veibõl.

KÖNYVBEMUTATÓ. Szibérián át az alpolgármesteri szé-
kig – Vitéz Kövér György könyvbemutatója a Beregszászért
Alapítvánnyal közös szervezésben május 10-én 16.30-tól a
Városmajori Mûvelõdési Házban. Bemutatja: dr. Szöllõsy Ti-
bor író.

KÉZMÛVES ÉS ANTIK BÖRZE május 11-én 9.00–13.00
óráig a Váci Mihály Kulturális Központban. Asztalfoglalás
május 9-éig! A belépés díjtalan!

EMLÉKEZÉS. A Felvidék 1947 Egyesület május 11-én em-
lékezik a felvidéki magyar lakosság deportálására és kitelepí-
tésére. Minden érdeklõdõt várnak 9.30-kor a Városházánál
levõ emléktáblánál, 10.30-kor pedig az Északi temetõben, a
hátsó ravatalozónál található síremléknél.

PROGRAMOK

A kép az I. Nyíregyházi Családfakutató Csoport legutób-
bi találkozóján készült
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2019.
május 8. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

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

46. GYERMEKKÖNYVHÓNAP

Rajzpályázat megnyitójával kezdõdött,
és író-olvasó találkozóval, kézmûves fog-
lalkozással, tudományos elõadással, verse-
nyekkel, Cimbora Klubbal, valamint báb-
színházzal folytatódik a május 2–31-éig
tartó 46. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekkönyvhónap.

Itt lesz a gyerekek kedvence, az iskolai
tananyaggá vált Varró Dániel, legújabb kö-
tetével, A szomjas trollal. Telegdi Ágnes
Barnabás meséivel. Vadadi Adrienn ovisok-
nak szóló könyveivel. A Csiporka és Bí-
borka sorozattal Molnár Ágnes, a nyíregy-
házi meseíró. Lesz Ringató, Cseperedõ
meseklub és Cimbora Klub, hangosolvasási
és versmondóverseny, kézmûves foglalko-
zás. Téma a gravitáció tudománya és az
Eötvös-inga is Ván Péter fizikus bemutató-
jában.

– Több mint 100 településre visszük el a

gyermekkönyvhónapot, de itt, a városban
is számos program lesz, nemcsak a köz-
ponti könyvtárunkban, hanem a fiókkönyv-
tárakban is – hangsúlyozta Tomasovszki
Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár igazgatója.

TALÁLKOZÁS A KÖNYVEKKEL

– Azt gondolom, hogy a könyvolvasást
nem übereli semmi, a különbözõ techni-
kai alkalmazások, képküldések, csetek,
olyan variációk sem, amelyek elsilányítják
a szókincset, a gyerekek gondolkodását.
Ahhoz, hogy az ember jól tudjon gondol-
kodni, tanulni és kommunikálni, jól kell
tudjon olvasni – fejtette ki dr. Ulrich Attila
alpolgármester a keddi sajtótájékoztatón.
Ezért fontos, hogy a gyerekek találkozza-
nak a mai világban is a könyvekkel.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)



HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

2019. MÁJUS 3. 9

REKORD SZÜLETETT AZ IDEI HELLÓ NYÍREGYHÁZÁN!
Múlt hét pénteken ismét felpezsdült Nyíregyháza bel-

városa. A Helló Nyíregyházán kilenc helyszínen több szín-
paddal, derûvel és jókedvvel üdvözölték a tavaszt. Szé-
les körû közösségi összefogás eredményeként valósult meg
idén is a turisztikai szezonnyitó rendezvény, amely évrõl
évre egyre látogatottabb, kedveltebb.

– A Helló Nyíregyháza! bekerült a városi nagyrendez-
vények sorába; a helyszínek az elmúlt években folyama-
tosan bõvültek, a szûk belvárost idén már teljesen bevon-
tuk, és ami a legfontosabb, hogy minden korosztály meg-
mozdult. Idén már harmadik éve, a fiatalok javaslatait is
befogadtuk, a Diákparlament képviselõit most is megkér-
tük, tegyenek konkrét javaslatokat a Helló Nyíregyháza!
programjaira – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

NYÜZSGÕ UTCÁK

A Helló Nyíregyházát idén is az Ifjúsági Hét elõzte meg.
Pénteken délelõtt megtartották a városi ballagást, de volt
ovis vetélkedõ is. A belváros talán egyik legnyüzsgõbb
Helló nyíregyházás helyszínének idén is a Civil Sziget bi-
zonyult a Váci Mihály Kulturális Központ elõtt, ahol új
rekord született – tudtuk meg Petneházyné Bugán Mag-
dolnától, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság operatív igaz-
gatójától. Több mint 40 civil kiállító képviseltette magát
és mintegy 730-an léptek fel.

A könyvtár elõtt, a Könyvszigetnél többek között ingyen
elvihetõ könyvek és folyóiratok, valamint kézmûves fog-
lalkozás is várta az érdeklõdõket.

Volt Egészség utcza ingyenes vizsgálatokkal, Tavasz
utcza vásárral, valamint Kölyök utcza a Városalapítók
szobránál, ott teniszbemutatót is tartottak. A posta elõtti
terület – ezen a napon Honvéd utcza volt – többek kö-
zött tankokkal! A Kossuth téren a Tekerd! csoporttal
legózhattak a gyerekek, kora délután a nyíregyházi Long
Dusty Road  koncertezett, majd a Magyar Kard Napja
keretében 14 órától szablyavívók bemutatóját láthatták
az érdeklõdõk.

RUBINT RÉKA, USNK ÉS A KOZMIX

Rubint Réka, a kirobbanó formában lévõ sztáredzõ  már
korábban is elárulta közösségi oldalán, hogy kõkemény
edzéssel készül a Helló Nyíregyházára. A mozogni vá-
gyók teljesen megtöltötték a Kossuth teret, a színpadhoz
legközelebb esõ helyek már jóval a kezdés elõtt megtel-
tek. A nap zárásaként pedig a USNK és a Kozmix lépett
színpadra, méltóképpen lezárva az egész napos városi
rendezvényt, a Helló Nyíregyházát.
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15 MILLIÁRD FORINT MIKROHITEL A PRIMOMTÓL

A PRIMOM Alapítványt 1990-ben alapították, ’92-tõl
pedig már mikrohitelt is nyújt a vállalkozások részére. A
program finanszírozásához a Magyar Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány egyéb munkaprogramjaihoz hasonlóan a
PHARE-program és a magyar kormány biztosított jelen-
tõs forrást.

Alapvetõ cél volt és a mai napig is az, hogy megfelelõ
pénzügyi és üzleti támogatást biztosítsanak a legkisebb
vállalkozásoknak, azokon a területeken, ahol a kisvállal-
kozások igényeit a kereskedelmi bankok nem tudják ki-
elégíteni.

– Nem kell, hogy az igénylõnek legyen lezárt üzleti éve.
Ez azért jelentõs, mert a bankok nem adnak induló, kezdõ
cégeknek hitelt. Ezzel szemben nálunk az is jó helyzetbõl
indulhat, aki tevékenységet még nem folytatott – nagyon
sok ilyen partnerünk van – magyarázta Czomba Csaba, az
alapítvány kuratóriumának elnöke.

Cél és most már tapasztalat is, hogy a támogatás ered-
ményeként az igénylõ vállalkozások mielõbb a kereske-
delmi bankok ügyfeleivé is válhatnak.

TÖRETLEN NÉPSZERÛSÉG

– A vállalkozókat az elsõ igazi, banki hitelhez jutáshoz
is segíti a mikrohitel. Megtanulják az igénylõk a hitelfel-
vétel logikáját, hogyan kell üzleti tervet készíteni, gyakor-
latilag a bank- és hitelképessé válást támogatja ez a konst-
rukció és nagyon jó, kedvezõ volt mindig és most is! –

tette hozzá dr. Braun Márton, a Magyar Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója.

A PRIMOM sajtónyilvános eseményén elhangzott, az
alapítványnál 4 konstrukció érhetõ el Mikrohitel tekinte-
tében. Akár 2x10 millió forint hitelösszeg is igényelhetõ,
a futamidõ legfeljebb 10 év, a kamat fix 3,9%-os. A forrá-
sok töretlen népszerûségét támasztja alá, hogy 15 milli-
árd forintra nõtt a PRIMOM által, mûködése kezdetétõl
megítélt mikrohitel összege.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a város gazdasági
szférájának a szerkezete sokszínû legyen – hangsúlyozta
dr. Kovács Ferenc polgármester. – Nemcsak a nagyvállal-

kozások és a milliárdos beruházások fontosak, hanem a
mikro- és kisvállalkozások is és ebben sokat segít a
mikrohitel, a PRIMOM is. Azt gondolom, hogy ez egy sze-
rencsés kombináció, hogy egy ilyen pénzügyi infrastruk-
túra és finanszírozás áll itt, Nyíregyházán is a mikro- és
kisvállalkozások rendelkezésére. Remélem, hogy ez a
szám, a 15 milliárd forint a következõ években megdup-
lázódhat. Múlt héten szerdán azt a kisvárdai vállalkozót
is köszöntötték a PRIMOM-nál, akinek az igénylésével az
alapítvány és így a megye gazdálkodó szervezetei elérték
a jelentõs összeget, a 15 milliárd forintot.

(Szerzõ: Dér Vivien)

AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ CÉGEKNEK IS KEDVEZ A NÉPSZERÛ LEHETÕSÉGGEL
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KEDVELT ÚTI CÉLOK A TURIZMUSBAN
IDÉN  TÖRÖKORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, BULGÁRIA ÉS EGYIPTOM VEZETI A TOPLISTÁT

Már csak alig másfél hónap és beköszönt a naptári
nyár. Az elõrelátók az év elején elkezdték megtervezni
szabadságukat, de még most is sokan foglalnak az uta-
zási irodákban. Idén a legkedveltebbek Törökország, Gö-
rögország, Bulgária és Egyiptom.

Egyre többen foglaltak az elõfoglalási idõszakban, mert
így akár 15–20 százalékkal is olcsóbb lehet a kikapcsoló-
dásuk – tapasztalják az utazási irodák. Az arányokat te-
kintve a magyarok legszívesebben tengerparton töltik el
szabadságukat, de sokan választják a kulturális körutazá-
sokat is (Svájc, Olaszország, Erdély, Prága, Korzika, Ma-
deira, Portugália).

SOKAN VÁLASZTJÁK IZRAELT

– Nagyon jól indult a 2019-es év a foglalások tekin-
tetében, csakúgy, mint tavaly. Januártól márciusig so-
kan kihasználták az elõfoglalási kedvezményeket is és
már akkor eldöntötték, hogy mi lesz az idei úti céljuk –
tájékoztatta szerkesztõségünket Asztalosné Éva, a Nyír-
ség Utazási Iroda vezetõje. Ettõl az évtõl újabb járatok

JÖVÕ HÉTEN MÉG FAGYOS ÉJSZAKÁKRA
IS SZÁMÍTHATUNK

Bár múlt hét pénteken a nappali hõmérséklet idén elõ-
ször már 30 fok fölé emelkedett Magyarországon, az idõ-
járás még bõven tartogat meglepetéseket – legalábbis
Dávid Mihály szerint. A nyíregyházi magánmeteoroló-
gus azt mondja, május 10. és 12. között akár éjszakai
fagyokra is lehet számítani, de június elsõ felében már
beköszönt a nyár.

Dávid Mihály nyíregyházi vízépítõ mérnöknek, az or-
szág legismertebb magánmeteorológusának idén már a 47.
naptárja készült el, ami az egész éves idõjárás-elõrejel-
zést tartalmazza. Õ nem 10–14 napnál, hanem egy teljes
évnél tervez elõrébb: módszerének lényege ugyanis, hogy
a Hold járásával hozza kapcsolatba az idõjárás-változást.
Bár már készül a 2020-as naptára, mi még az idei évet
vettük vele górcsõ alá.

IGAZI TAVASZ LESZ MÁJUSBAN

Dávid Mihály szerint május 10. és 12. között még akár
fagyosak is lehetnek az éjszakák, és ezt a gyümölcsfák is
megsínylik majd, de a hónap végén aztán már igazi tava-
szias idõjárásban lehet részünk. Június elején viszont
megérkezik a nyár, ami ráadásul igen forró lesz.

– Hullámzó lesz az év, minden hónapban kell számíta-
ni egy nagyon meleg és egy nagyon hideg idõszakra. Júni-
usban például a hónap elsõ és utolsó harmada melegnek
ígérkezik, a közepe viszont hidegnek – magyarázta.

AUGUSZTUS 20-ÁIG TART MAJD A NYÁR

Ami pedig a továbbiakat illeti: júliusban és augusztus-
ban gyakoriak lesznek a záporok, de a nyár kitart majd

egészen augusztus huszadikáig. A legmelegebb napokra
június és augusztus elsõ, valamint utolsó harmadában kell
számítani.

HÛVÖSEBB LESZ AZ ÕSZ A MEGSZOKOTTNÁL

Dávid Mihály szerint az idei õsz hûvösebb lesz, mint
ahogy azt a korábbi években megszokhattuk. Augusztus
huszadika után már csökken a hõmérséklet, szeptember
végén pedig éjszakai fagyokra is számíthatunk, csakúgy,
mint októberben.

NOVEMBERBEN BEKÖSZÖNT A TÉL

– Novemberben az idõjárás viszonylag kellemes lesz,
viszont az utolsó harmadában, november 16–18-a körül
már beköszönt a hideg és ezzel együtt a tél – tette hozzá.

Noha Dávid Mihály már a jövõ évi, 48. elõrejelzésén
dolgozik – adatokat gyûjt, rajzol, fogalmaz –, jelenleg még
az idei Dávid-naptár kapható: októbertõl márciusig a pos-
tán, illetve a nagyobb újságárusoknál, a köztes idõszak-
ban pedig személyesen a készítõjénél.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: illusztráció

is indulnak a debreceni repülõtérrõl, ez pedig egyértel-
mûen érezhetõ a foglalásokban. A bolgár utakra nagy
az igény, de sokan repülnek a spanyolországi Costa
Bravára, Mallorcára, Ciprusra, az egyiptomi Hurgha-
dára, Máltára, a Török Riviérára, vagy éppen a görög-
országi Zakynthosra.

HORVÁTORSZÁG MEGDRÁGULT

Az utóbbi években jelentõsen megdrágult a magyarok
kedvenc nyaralóhelye, Horvátország. Ennek ellenére éven-
te nyolcmillió turistát fogad.

– Ezzel szemben Görögország kedvezõbb áron foglal-
ható és évek óta az egyik legnépszerûbb úti cél. A foglalá-
sokból látszik, hogy a szabadságukat az utasok nagy több-

Fotó: illusztráció/Hurghada

sége aktív pihenéssel tölti. Az autóbuszos kulturális kör-
utazások iránt is sokan érdeklõdnek.

AZ EMBEREK SZÍVESEN MOZDULNAK KI

A hosszú hétvégék kedveznek a turizmusnak, ilyenkor
Magyarország szinte összes szállodája telt házzal üzemel.

– Azt tapasztaljuk, hogy a családok is egyre szíveseb-
ben mozdulnak ki. Míg a karácsonyt inkább itthon szere-
tik tölteni, húsvétkor sokan utaznak a szomszédos orszá-
gokba: Ausztriába, Erdélybe, Lengyelországba, Prágába,
vagy a Plitvicei-tavakhoz. A csíksomlyói búcsú évek óta
népszerû, már két hónappal ezelõtt elfogytak az utolsó
helyeink.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

OLCSÓ A REPÜLÕJEGY TEL-AVIVBA

Egyre népszerûbbek a Debrecenbõl induló város-
látogató programok is. – Moszkva, Barcelona, Tel-Aviv,
London, Párizs, Milánó, Bazel – nyilatkozta az ügy-
vezetõ. Ennek egyik legfõbb oka, hogy debreceni in-
dulással kedvezõ áron már ezek a desztinációk is el-
érhetõk. Korábban Izrael nem feltétlenül állt a nyír-
egyházi utasok érdeklõdésének középpontjában, most
viszont, mivel már nem kell elmenni a budapesti re-
pülõtérig, egyre többen választják.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 4., szombat 19.00 Bob herceg, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

19.30 A manó, Kiss Manyi kamara bérlet, Krúdy Kamara

Május 6., hétfõ 19.00 Bob herceg, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad
19.30 A manó, Szigligeti kamara bérlet, Krúdy Kamara

Május 7., kedd 17.30 Koncz Veronika protokoll és PR szaktanácsadó elõadása, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 A manó, Móricz kamara bérlet, Krúdy Kamara

Május 8., szerda 17.00 Enigma, Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.00 Bob herceg, Kelet bérlet, Nagyszínpad

Május 9., csütörtök 19.00 Bob herceg, Vidám bérlet, Nagyszínpad

Május 10., péntek 17.00 Az egérlyukból, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Kalucsni, Benczúr bérlet, Nagyszínpad

A CSAPOS A RÓZSAKERTBEN IS KÖZBESZÓL
Horváth László Attila akár doktorálhatna Csehovból,

hiszen pályájának majd negyven éve alatt az orosz szer-
zõ csaknem valamennyi jelentõs színmûvében – legutóbb
A manóban – játszott már.

Érdemes lenne egyszer megszámolni, egy színész
hányszor olvassa, hallgatja, illetve mondja el egy-egy
darab szövegét, miközben tanulja, próbálja vagy a pub-
likumnak elõadja azt. Így aztán nincs senki, aki nála ala-
posabban ismerné az író által teremtett világot. Lackó –
ahogy barátai, kollégái szólítják – Csehov mûvei közül
elõször a Cseresznyéskertben lépett színre. Ivo Krobot
cseh rendezõ azt nyilatkozta a Móricz Zsigmond Szín-
házba érkezésekor, azért is örül a nyíregyházi munká-
nak, mert ismét együtt dolgozhat Jászai Mari-díjas mû-
vészünkkel. Sokunk felejthetetlen élménye a Szász Já-
nos rendezte Ványa bácsi, amely az akkor Veszprémben
tartott Országos Színházi Találkozón elnyerte a legjobb
elõadás díját. Aztán jött a remek Platonov, a Sirály, aho-
vá Szorinként sikerrel ugrott be a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színházba egy megbetegedett kollégája helyett. Te-
hette ezt azért is, mert akkoriban játszották teátrumunk-
ban Akunyin azonos címû fekete komédiáját, amelyik
ott kezdte a történetet, ahol a „drámaiatlan dráma” nagy
alakja mûvében abbahagyta.

ISMÉT SZABÓ MÁRTÁT SZERETI

– Mostanában különösen foglalkoztat Csehov – nyilat-
kozta mûvészünk. – A nemrég általunk is bemutatott, 1889-
ben írt A manó címû darabot a premiert követõen tovább-
gondolta a szerzõ. Az így keletkezett Ványa bácsi remek-
mû lett, amit a Móricz Zsigmond Színház 1998-ban mu-
tatott be. Ebben Asztrov doktort játszottam, a szerelme-
met, Szonyát pedig Szabó Márta. Eltelt azóta húsz év, s a
nemrég közönség elé került A manó címû darabban én
Vojnyickijt, azaz Ványa bácsit játszom, a szerelmemet,
Jelena Andrejevnát pedig Márti „hozza”. Akkor a fiata-
labb párt, most pedig az idõsebbet alakítjuk. Nagyon ér-
dekes, hogy ennyi év után ugyanannak a szerzõnek majd-
nem azonos témájú darabjában játszunk, s én ugyancsak
a Márti által játszott szereplõért rajongok, csupán a gene-
rációnk változott közben. Nagyszerû dolog, hogy e mû-
vek két férfi fõszerepét eljátszhattam az évek során. A mi
elõadásunk sallangmentesen, letisztultan az emberi viszo-
nyokról, a jellemekrõl, a lélekrõl szól, aminek kiváló is-
merõje volt Csehov. Az évek során egyre inkább értem és
szeretem az orosz szerzõt. A mûveibõl készült elég sok

kevésbé jó elõadást is láttam másutt, szenvelgõt, melan-
kolikusat. Csehov nem ilyen! Szereplõinek sorsa „félbe-
maradt”. Arra keresi a választ az író, van-e erre megoldás.
Belátja, hogy nincs, ezért tûnnek pesszimistának a darab-
jai, de az optimizmus ott van bennük; fel-feltûnik, hogy
van remény az emberi kapcsolatokban. A manó talán az
egyetlen csehovi mû, amelyikben happy end van. A mi
elõadásunk közben gyakran nevetett a közönség, jól fo-
gadta a produkciót.

Közben Mohácsi János irányításával színházunkban el-
kezdõdtek Molnár Ferenc Delila címû vígjátékának pró-
bái, amelyikben Horváth László Attila a Csapos, aki köz-
beszól, ha kell, de fõként akkor, ha nem. Ez lesz a Rózsa-
kert Szabadtéri Színpad nyitóelõadása június 14-én, illet-
ve a Móricz Zsigmond Színház következõ évadának elsõ
nagyszínpadi premierje is. Kiderül akkor: „Pénz nélkül
nagyon nehéz férfinak lenni.”

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Horváth László Attila (jobbra) A manóban
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A „GANGESZ” PARTJÁT
TISZTÍTOTTÁK MEG

  Szemétszedésre invitálta a lakosságot április 28-án,
vasárnap 9 órára a Gasztro Gangesz étterem tulajdono-
sa, Alacs György, a Spuri Nyíregyháza Egyesülettel kar-
öltve. A programon részt vett Tormássi Géza önkormány-
zati képviselõ is.

 

FOLYTATÓDIK A FÁSÍTÁSI PROGRAM

Támogatja Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármes-
teri kezdeményezésre indított fásítási programját idén a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. Az önkormányzat ál-
tal kijelölt helyeken új fasorokat, facsoportokat ültetnek
a szakemberek. Az erdõgazdaság 24 millió forintot fordít
erre a célra, a munkát tavasszal, illetve õsszel végzik el,
összesen 1000 fát és 1050 cserjét telepítenek többek kö-
zött a Törzs utcai kutyafuttató körül, a Szántó Kovács
János utcában, a Krúdy Gyula utcában, a Krúdy közben,
a Botond utcai játszótérnél, illetve az Újszõlõ utcán.

– Az országos célkitûzés keretében veszünk részt a helyi
fásítási programban – mondta el dr. Szalacsi Árpád, a NYÍR-
ERDÕ Zrt. vezérigazgatója. – Nyíregyházi székhelyû cég-
ként nagyon sok szállal kötõdünk a megyeszékhelyhez, és
igyekszünk ilyen formán is hozzájárulni a város szebbé,
élhetõbbé tételéhez. Az Agrárminisztérium által megfogal-
mazott cél az ország fával borított területeinek növelése,
amiben az állami erdõgazdaságok különbözõ mintaprog-
ramokkal vesznek részt. A fásítások során fontos helyszín-
nek számítanak a települési területek, hiszen itt közvetle-
nül érvényesül a fák levegõminõség-javító hatása.

TERVSZERÛ TELEPÍTÉSEK

A társaság felajánlását a város örömmel fogadta, dr.
Kovács Ferenc polgármester kiemelte, büszke arra, hogy
a fásítási program népszerû lett és most már támogatói is
vannak.

– A Szegfû utcán ültettük el az elsõ fasort még tavaly
õsszel, legutóbb pedig az Eötvös utcán ültettünk csemeté-
ket, de a NYÍRERDÕ támogatása nagyon jelentõs. A prog-
ramunk természetesen folytatódik: mindazon utcákat, ahol
jelenleg útfelújítás zajlik, számba vettük, mert sok helyen
a fák már elöregedtek, balesetveszélyessé váltak, így azon
is gondolkoznunk kell, hogy tervszerûen, hogyan, mikor
és milyen fákat ültessünk az adott területen.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az akció a Toldi utcáról, az étterem elõl indult, célja
pedig a köztudatban csak „Gangesznek” nevezett patak
partjának szemétmentesítése volt, közel 6 kilométeres sza-
kaszon. A szervezõk teával, kávéval, üdítõvel fogadták a
résztvevõket, gumikesztyûkrõl, zsákokról is õk gondoskod-
tak. Támogatók is felsorakoztak a nemes cél érdekében, a
szemét konténeres elszállítását pedig a városüzemeltetõ
cég, a NYÍRVV Nonprofit Kft. vállalta fel.

Bár az idõjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevõket,
de így is jó hangulatban zajlott a program, melynek végén
az étterem tulajdonosa mindenkit egy tál babgulyással
vendégelt meg. Tormássi Géza önkormányzati képviselõ
gratulált a kezdeményezéshez és támogatását ajánlotta fel,
hisz a késõbbiekben a szervezõk a jobb idõjárás remé-
nyében szeretnék megismételni a szemétgyûjtési akciót.

EZÚTTAL A NYÍRERDÕ ZRT. AJÁNLOTT FEL 1000 FÁT ÉS 1050 CSERJÉT

Dr. Szalacsi Árpád vezérigazgató, dr. Kovács Ferenc
polgármester, Ignéczi Csabáné ügyvezetõ (NYÍRVV) és

Tóth Imre önkormányzati képviselõ
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 6., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Dorog labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Május 5., vasárnap 17.00 Városi Stadi-
on, Nyíregyháza Spartacus–Dorog lab-
darúgó-mérkõzés
Május 5., vasárnap 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Veszprém kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

AQUA-NEVELÉS A BL-BEN!
Értékes gyõzelmet aratott múlt szomba-

ton a vízilabda Bajnokok Ligájában a Szol-
nok Dózsa csapata a B csoportot eddig
veretlenül vezetõ horvát JUG Dubrovnik
ellen. A mérkõzésen játéklehetõséget ka-
pott a nyíregyházi nevelésû Pethe István
is. A 18 éves, jobbkezes játékos az Aqua
Sport Egyesületnél tanult meg úszni és vált
tehetséges vízilabdássá Urbin Tibor és
Kántor Gábor keze alatt.

Istvánra két éve figyelt fel és szerzõdtet-
te a BL-gyõztes Tisza-parti gárda. Eleinte
az ifjúsági csapatban
kapott játéklehetõsé-
get, majd egyre gyak-
rabban lehetett látni az
olimpiai és világbaj-
nokokkal teletûzdelt
felnõtt csapat bajnoki
mérkõzésein is. István
most egy újabb szintet
lépett felfelé, amikor a
szombati mérkõzés
elõtt megtudta, Zsivko Gocics edzõ a csa-
patba jelölte, hiszen két világklasszis játé-
kosa, Andrija Prlainovics és Kis Gábor is

sérülés miatt kénytelen kihagyni a JUG el-
leni mérkõzést. István nem ijedt meg a le-
hetõségtõl és remekül helytállt a mérkõzé-
sen, hozzásegítve csapatát az értékes gyõ-
zelemhez.

Az idén 15 éves Aqua Sport Egyesület
történetében Csiszár Boldizsár (ZF Eger)
után Pethe István (Szolnoki Dózsa) a má-
sodik olyan saját nevelésû játékos, aki új
klubjával a hazai bajnoki és kupameccsek
mellett Európa legrangosabb kupájában
szerepelhet.

Pethe István

A BL-ben is bemutatkozhatott a Nyír-
egyházáról induló vízilabdás

Néhány napja Kínából érkezett egy le-
vél a Fatum Nyíregyházához. Egy ott élõ
röplabdaszurkoló írta, aki az interneten
keresztül talált a nyíregyházi együttesre,
és azóta folyamatosan követi a csapat ered-
ményeit, mérkõzéseit. Nem Kínába költö-
zött magyar drukkerrõl van szó, hanem
kínai állampolgárról! A röplabdás lányok,
úgy tûnik, az egész világot meghódították.
Nyíregyházát ebben az évben minden-
képp. A kupagyõzelem mellett a bajnok-
ságban ezüstérmes lett a csapat.

– Kettõs érzések vannak bennem a sze-
zonnal kapcsolatban. Az év elején, amikor
láttuk, hogy az ellenfelek hogyan erõsítet-
tek, aláírtuk volna ezt az eredményt. Kicsit
pedig szomorú vagyok az elveszített baj-

BÜSZKE VAGYOK
A CSAPATOMRA!

noki döntõ után, hiszen ott voltunk a kapu-
jában, és az elsõ két mérkõzésen nüan-
szokon múlt, hogy nem mi gyõztünk. El kell
ismerni, hogy a Vasas koncentráltabb volt
bizonyos helyzetekben. De összességében
nagyon büszke vagyok a lányokra, hiszen
egy óriási utat tettünk meg közösen, keve-

sen gondolták, hogy ide eljuthatunk. Karri-
erem során nálam sem fordult még olyan
elõ, hogy címvédés történjen, mint amit
megtettünk a Magyar Kupában, nehéz újra
eljutni a csúcsra – mondta Hollósy László
vezetõedzõ.

A csapat folyamatosan hódította meg a
szurkolókat, és egyre többen jártak rend-
szeresen a találkozókra.

– Az érmek mellett nekem a legnagyobb
örömöm az volt, hogy azt láttam, kezde-
nek bejönni az emberek a csarnokba. A
Békéscsaba elleni elõdöntõben csodálatos
volt, hogy megtöltöttük a Continental Aré-
nát, vagy amikor az ember csak sétál a vá-
rosban és ismeretlenek megállítják, gratu-
lálnak, és azt mondják, hogy végre Nyír-
egyházának újra csapata van, akkor azt

érzem, ezért érdemes dolgozni. Ezek a
visszajelzések tesznek minket büszkévé –
hangsúlyozta a tréner.

A csapat számára most pihenõ követke-
zik, és megkezdõdik a keret kialakítása a
következõ szezonra, azaz az edzések he-
lyett a tárgyalások következnek.

Fotó: Szolnoki Dózsa
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INGYENES SZÁMÍTÓGÉP-KEZELÕI
TANFOLYAM

2x35 órás ingyenes számítógép-kezelõi tanfolyam
indul május 8-án a Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtárban. A tanfolyamokra a 16 és 65 év közöt-
tiek jelentkezhetnek, õk a tanfolyam végén tanúsít-
ványt kapnak. Érdeklõdni a 42/598-882-es telefonszá-
mon lehet, Oláhné Gócza Krisztinánál.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önkormányza-

ti képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. május 6., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.
Idõpont: 2019. május 6., 18.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai
Általános Iskola.

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

Idõpont: 2019. május 6., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Borbányai

Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2019. május 7., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2019. május 8., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.

Tormássi Géza (8. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. május 6., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.

Jászai Menyhért (7. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. május 6., 18.00 óra.

Helyszín: Szõlõskerti
Általános Iskola.

SZÖSZMÖTÖLÕ (anyák napja) május 3-án 16.00–17.00
óráig a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.

VARÁZSLATOS SZATMÁR-BEREG – Habarics Béla tájegy-
ségvezetõ fotókiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban.
Megnyitó: május 3-án 17.00 óra. Megtekinthetõ: május 31-
éig. A belépés díjtalan!

PIKTOR TANODA – élményfestés akrillal május 4-én és
19-én 9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban. A
szükséges mûvészeti kellékeket biztosítják. Bõvebb informá-
ció, regisztráció és választható képek: www.piktortanoda.hu,
30/259-0443, 42/462-400.

HANGFÜRDÕ TIBETI HANGTÁLAKKAL – öngyógyító,
közérzetjavító, lazító foglalkozás F. Szilágyi Judit szociálpeda-
gógus, hangterapeuta vezetésével május 4-én 11.00 órától a
Borbányai Mûvelõdési Házban.

SPÁRGA TENGERALATTJÁRÓ. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai – május 4-én 16.00 és 5-én 10.00: Spárga tengeralattjá-
ró. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

„SZÜLETÉSNAP” a Boreko Színház elõadásában május 4-
én 19.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házban. A népies
komédiát Baranyi Ferenc A lónak vélt menyasszony címû ver-
ses színmûvének felhasználásával a színház vezetõje, Korok-
nai Zoltán írta és rendezte.

SZALVÉTAKIÁLLÍTÁS. Színes mindennapok címmel
szalvétakiállítás nyílik Farkas Istvánné gyûjteményébõl a Vas-
utas Mûvelõdési Házban. Megnyitó: május 6-án 14.00 óra.
Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 42/504-490.

ELÕADÁS – Takács Péter: Az újracsonkított Szabolcs,
Szatmár és Bereg megye orosz megszállása – május 6-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

KÖZÖSSÉGEK HETE – „ADJ ESÉLYT” – Helytörténeti séta
a belvárosban május 7-én 14.00 órától Nyíregyháza belváro-
sában. Vezeti: Ilyés Gábor.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – május 7-én 15.00–17.00: fakorongra madárka festé-
se. 9-én 15.00–17.00: gyümölcstál készítése. 11-én 9.30–
12.30: állatfigurák készítése.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE nyíregy-
házi csoportja várja az érdeklõdõket május 7-én 19.00 óra-
kor kezdõdõ rendezvényére. Helyszín: Református Gyüleke-
zeti Ház (Kálvin tér 11.). A rendezvény témája: Kötetbemuta-
tó – „Hogy a lámpatartóra tegyék”. A Szent István Társulat
gondozásában közelmúltban megjelent kötetben Elmer Ist-
ván író, újságíró beszélget három fõpásztorral: Palánki Fe-
renc debrecen-nyíregyházi megyés püspökkel, Kocsis Fülöp
görögkatolikus érsek-metropolitával és Fekete Károly refor-
mátus püspökkel eleven ökumenikus szellemben. A bemuta-
tón – akárcsak a kötetben – Elmer István kérdezi majd a fõ-
pásztorokat. A rendezvény nyilvános és ingyenes.

KÖZÖSSÉGEK HETE – „ADJ ESÉLYT” – a Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének
bemutatkozása május 8-án 14.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vendégek: Nemes-Nagy Tünde vezetõ, Dankó
Pál helyettes.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Ésik Sándor elõadása és
tárlatmegnyitója Ilyen szép a világ címmel május 8-án 16.30-
tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

NÓTAEST. Édesanyám, drága szentem – Nyíri Szabó Sán-
dor és Sipos Izolda anyák napi nótaestje május 8-án 17.30-
tól a Városmajori Mûvelõdési Házban. Közremûködik: Botos
Lajos prímás és Csernák Tibor zongorista.

KÖZÖSSÉGEK HETE – „ADJ ESÉLYT” – a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetsége SINOSZ Megyei Szervezete
bemutatkozása május 9-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vendég: Bodogánné Orosz Dóra, a SINOSZ
megyei szervezet elnöke, jelnyelvoktató, Demeter Szabó Il-
dikó jelnyelvi tolmács.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA – ismeretterjesztõ elõadás és
kézmûves foglalkozás iskolásoknak május 9-én 13.00 órától
az Alvégesi Mûvelõdési Házban. A kézmûves foglalkozás al-
kalmával készítenek énekes madarakat fonalból, baglyot to-
bozból, filcbõl és gombból. Bõvebb információ, jelentkezés:
42/462-400.

KÖZÖSSÉGEK HETE – „ADJ ESÉLYT” – a Nyíregyházi
Ridens Szakgimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztõ
Iskola és Kollégium bemutatkozása május 9-én 14.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendég: Demeterné Feke-
te Marianna intézményvezetõ.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„NAGYSÁG, JÓSÁG”
Mindössze 45 életév – ebbõl 23

városunkban – adatott Kardos István-
nak, aki „nem ennek a nyírségi vá-
rosnak akácos utcáin született, be-
vándorló volt, de mégis az egész vá-
ros gyászolta halálakor”. Szigetszent-
miklóson született 1884. augusztus
12-én. Tanári oklevelével zsebében,
dr. Bartók Jenõ református lelkész
hívására jött Nyíregyházára, hogy az
ekkor létesített magán polgári fiúis-
kola tanára legyen. A következõ év-
ben már a város vette át az iskola
fenntartását, amelyet 1923-ig Kardos
igazgatott. Közben nõi kereskedelmi
szaktanfolyamot szervezett, titkára
volt a Bessenyei Körnek és várostör-
téneti írásai jelentek meg.

A háború után megnövekedtek a
szociálpolitikai gondok és az isko-
lák fenntartásával járó ügyek. A vá-
rosvezetés ezek ellátására megszervezte az önálló
kultúrtanácsosi állást, amelynek élére a közbizalom egy-
hangúlag Kardos Istvánt kívánta állítani. Még a jogi ké-
pesítés hiányától is eltekintettek és õt bízták meg 1923-
ban az iskolai és a szociális ügyek vezetésével.

Amikor 1929. május 1-jén elhunyt, a városvezetés

gyászjelentésében így foglalta össze
érdemeit: „A szegényeket és eleset-
teket magába foglaló szív megszûnt
dobogni. Kihûlt az az áldott kéz, mely
oly buzgón simogatta a szenvedõket.
Árván maradtak kulturális és népjó-
léti intézményeink. Alig múlt el hat
esztendeje, hogy a tanári pályát fel-
cserélve, az egész város tanügyének
és jótékonyságának szolgálatába állt:
mégis örökéletû emléket alkotott ma-
gának. Lelke tovább él a szegények
és betegek imáiban.” Amikor elterjedt
halálának híre, sírt az egész város,
„mert szerette az egész város azt, aki-
nek szeretete mindent átfogó szivár-
ványívvel hajolt Nyíregyháza fölé,
mely városért élt és halt”. Szohor Pál
fõjegyzõ a temetésén így búcsúzott
tõle: „meghalt a város szíve”.

A képviselõ-testület 5000 pengõs
alapítványt létesített emlékének õrzésére. Síremlékét
1940. május 3-án avatták fel, amelyre két évvel késõbb
elhelyezték az egykori polgári fiúiskolai diák, Berky
Nándor által készített bronz dombormûvét.




