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HÉTVÉGÉN ÚJRA BRINGA PIKNIK

Idén május 25-én, szombaton tartják a Bringa Pikniket: ismét kortól, nemtõl füg-
getlenül várják a bicikliseket. A rendezvény 10 órakor indul majd a Kossuth térrõl,
Tokajig 4 megálló lesz, ebbõl két helyen piknik pontok várják a megfáradt bringáso-
kat. A rendezvény célállomásán – Tokaj Fõ tere – többek között kerékpáros bemuta-
tók, Pénzdíjas Országúti Kerékpárverseny, gyerekprogramok is színesítik a pihe-
nést. 14 órakor pedig a Karmapirin zenekar koncertje zárja a programot. A formáció
új felállással, új mûsorral, a Madárka Turné keretében várja majd a Bringa Piknik
résztvevõit és az érdeklõdõket. A szervezõk azt mondják, tavaly több mint ezren
tekerték végig a távot, idén szeretnék a résztvevõszámot megduplázni: május 25-én
közel 2000 kerékpárost várnak majd a rendezvényre!

VASÁRNAP EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS
Magyarországon május 26-án tartják az európai parla-

menti választásokat. Vasárnap reggel 6-tól este 19 óráig
lesznek nyitva a  szavazóhelyiségek. A választópolgárok
a szavazólapon kilenc párt nevét találják, melyek közül
egy pártlistát támogathatnak.

Május 23-a és 26-a között az Európai Unió 28 tagorszá-
gában járulnak az urnákhoz a választók, hogy az Európai
Parlament 751 képviselõjét  megválasszák a következõ öt
évre. Idén tehát a 2019 és 2024 közötti ciklusra választunk
EP-képviselõket. Itthon a megfelelõ mennyiségû  ajánlószel-
vényt leadó magyar pártok listáira szavazhatunk. Amelyik
párt átlépi az öt százalékos küszöböt, az eredményének
megfelelõen részesül Magyarország 21 EP-képviselõi he-
lyébõl. Az Európai Parlament egyik legnagyobb paradoxona,

hogy bár tagállami szinten választják tagjait, a  nemzeti
szintû pártok különféle, ideológiai alapon szervezõdõ párt-
családokat képviselnek. Ezek, vagy egy-két ilyen pártcsa-
lád koalíciója a parlamentben frakciókba tömörül. Az eu-
rópai választásokon leadott szavazat befolyásolja, hogy
merre haladjon Európa a következõ években. Milyen lépé-
seket tesz az unió például a munkahelyekkel, a vállalkozá-
sokkal, a biztonsággal, a migrációval és az éghajlatválto-
zással kapcsolatos kérdésekben. Az EP-képviselõk nemcsak
a jogszabályalkotásban vesznek részt, de felügyelik a többi
uniós intézmény munkáját is.

101 SZAVAZÓKÖRBEN VOKSOLHATUNK
Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje a

Nyíregyházi Televíziónak elmondta, vasárnap reggel 6-tól este

19 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyiségek. Fontos,  hogy
vigyenek magukkal olyan érvényes okmányokat, amelyekkel
személyazonosságukat és lakcímüket igazolni tudják.

Mindenkinek egy szavazata van, a választópolgárok a
szavazólapon kilenc párt nevét találják, melyek közül egy
pártlistát támogathatnak. A szavazásra jogosult állampol-
gárok Nyíregyházán 101 szavazókörben adhatják le  vok-
sukat. A választási iroda felhívja a választópolgárok figyel-
mét, hogy a korábban kiküldött értesítõben szerepel, me-
lyik szavazókörben szavazhatnak. Aki nem kapott, vagy
elvesztette az értesítõt, újat a Helyi Választási Irodában, a
Kossuth tér 1. szám alatt igényelhet. (A szavazókörök rész-
letesen megtalálhatóak múlt heti számunkban és a
nyiregyhaza.hu városi webportálon.)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A GYEREKEKET ÜNNEPELJÜK

Május utolsó vasárnapja a legtöbb gyerek számára olyan, mint egy második karácsony. Országszerte rengeteg he-
lyen készülnek programokkal a kicsiknek – nem lesz ez másként Nyíregyházán sem, hiszen – többek között – a
Kossuth téren is õket ünneplik május 26-án. Zenél nekik majd a Vidám Manók, lesz kézmûves foglalkozás és vízipark
is. (Részletek a 9. oldalon.) Fotónk még a városnapi Szelektív Szombaton készült, ahol szintén fókuszban voltak a
gyerekek. (Részletek a 10. oldalon.) Fotó: Kohut Árpád
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VARRÓ DANI NYÍREGYHÁZÁN
A 46. Sz-Sz-B Megyei Gyermek-

könyvhónap múlt hét szerdai vendé-
ge Varró Dániel költõ volt. A Túl a Ma-
szat-hegyen címû verses meseregény
szerzõje legújabb könyve, A szomjas
troll bemutatójára érkezett a Móricz
Zsigmond könyvtárba.

POLICE COFFEE
A megyei rendõr-fõkapitányság a Ko-

rányi F. utcai Spar Áruház elõtt a Police
Coffee elnevezésû rendezvénysorozat-
tal várta az érdeklõdõket. A prevenciós
program keretében a lakosokat egy
kávé elfogyasztása közben hasznos
bûnmegelõzési tanácsokkal látták el.

SZENVEDÉLYEK ÉS A PREVENCIÓ
Fiatalkori bûnelkövetés kapcsolata

a szenvedélybetegségekkel címmel
rendezett szakmai konferenciát a Nyír-
egyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rum. A program az elméletet és a gya-
korlatot kapcsolta össze szakemberek
közremûködésével.

FÁKAT ÜLTETTEK
A Mandabokori Mûvelõdési Ház ud-

varán lévõ játszótéren is folytatódott a
polgármesteri fásítási program. A facse-
metéket Vassné Harman Gyöngyi önk.
képviselõ, Keczkó János, a NYÍRVV iro-
davezetõje, valamint dr. Ulrich Attila
alpolgármester ültette el.

ESKÜT TETTEK AZ ÜLNÖKÖK
Letették esküjüket és átvették meg-

bízólevelüket a megválasztott bírósá-
gi ülnökök a városházán. A közgyûlés
a Nyíregyházi Járásbíróságra 15, a
Nyíregyházi Törvényszékre 2, a Nyír-
egyházi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra 3 ülnököt választott.

HATÁRTALANUL ERDÉLYBEN
A Nyíregyházi Szakképzési Cent-

rum Széchenyi István Közgazdasági,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kol-
légiumának 11. B osztályos tanulói a
Határtalanul! program keretében
Csíkdánfalván (Erdély) jártak. Voltak a
Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál is.

HANGOSOLVASÁS-VERSENY
A nehéz kétgarasos címmel városi

hangosolvasás-versenyt tartottak a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár kamaratermében. I. lett Ta-
tár Hanga, II. Verbai Luca, III. helye-
zett pedig Hollós Marcell, illetve kü-
löndíjban részesült Szabó Milán.

KÖLCSEYS SIKER
A Kölcsey Ferenc Gimnázium tanu-

lói 3. helyezést értek el az országos in-
novációs versenyen, melynek fõvédnö-
kei és a zsûri elnökei dr. Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai minisz-
ter, valamint Hajnal Gabriella, a Kle-
belsberg Központ elnöke voltak.

KÓRHÁZI HÍREK

SZTK-FELÚJÍTÁS – ÚJ HELYRE
KERÜL A KÖZPONTI ELÕJEGYZÉS

Május 20-ától kezdetét vette a Bocskai
utcai szakrendelõ (SZTK) korszerûsítésének
második üteme – az elsõ ütem során az
SZTK Bocskai utca felõli bejárata mellett
található nõi-férfi vizesblokkok felújítása
és átalakítása valósult meg, amelyeket
megnyitottak a betegek számára – a Jósa
András Oktatókórházban. Hétfõtõl új he-
lyen, az SZTK korábbi földszinti büféjének
helyén fogadja a betegeket a Központi Elõ-
jegyzés. A kivitelezési munkálatok elvég-
zése szükségessé tette a régi kartonozó
területének körbekordonozását és a gyógy-
szertár felõli lépcsõsor lezárását is, illetve
a gyógyszertár melletti vizesblokkot is át-
adták felújításra a kivitelezõnek.

GYORSABB ADATÁTVITEL

Meghosszabbította szerzõdését a Nyír-
ségvíz Zrt. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház-
zal. A szerzõdést öt évre írták alá, ennek
értelmében továbbra is a 30–40 méter

magas víztornyokon mûködhetnek a mik-
rohullámú átjátszó eszközök, ezzel bizto-
sítva az intézmények közötti adatátvitelt.
Az országban elsõként ugyanis a  Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórházban sikerült megyei
szinten egységes kórházi adatbázist kiala-
kítani, amely a Kisvárdán kezelt betegek
kivételével a régió valamennyi páciensé-
nek kezelési adatait, kórelõzményeit egy
közös felületen tartalmazza, így jelentõ-
sen megkönnyíti a telephelyek közötti be-
tegellátást és konzultációt – hangsúlyozta
dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház fõigazgatója.

ADOMÁNY A MICHELINTÕL

A Michelin Hungária Kft. a Jósa András
Oktatókórház Gyermekosztályának ado-
mányozta jótékonysági rendezvényének
bevételét, 200 ezer forintot. A felajánlott
összeg egy speciális, magasfrekvenciás
lélegeztetõgép beszerzését segíti, amely a
kis betegek kíméletesebb lélegeztetését
teszi majd lehetõvé.

ÓSZANDECBEN JÁRT NYÍREGYHÁZA
Az elmúlt hétvégén a Nyíregyházi Tu-

risztikai Nonprofit Kft. a lengyelországi
Stary Sacz városába látogatott, ahol a VII.
Szandec-vidéki Találkozón népszerûsítette
Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai kí-
nálatát.

A lengyel városkát kis mérete ellenére
igen jelentõs településként tartják nyilván,
hiszen a szandeci térség legrégebbi váro-
sa igen gazdag mûemlékekben és turiszti-
kai látványosságokban. A találkozóval egy
idõben számos rendezvény is zajlott, töb-
bek között a Lengyel-Magyar Fórum, mely-
nek résztvevõi a politika, a gazdaság, a
kultúra területérõl képviseltették magukat.

A VII. Szandec-vidéki Találkozó fontos
kulturális eseménye a régiónak, mely el-
sõdleges célja a hagyományos értékek
ápolása, ezért Nyíregyházáról is érkeztek
kézmûvesek – bõrmûves, kosárfonó, hím-
zõ, továbbá népi nemezmûves –, akik cso-
daszép alkotásaikkal színesítették a ren-
dezvényt.

– A turisztikai standon a lengyel nyelvû
prospektusok mellett pálinkakóstolóval
vártuk a látogatókat, akik körében az ál-
latpark mellett a fürdõ- és a gyógyászati

szolgáltatások örvendtek a legnagyobb
népszerûségnek. A nyíregyházi kiállítókat
megtisztelte látogatásával Magyarország
Krakkói Fõkonzulátusának fõkonzul asszo-
nya, dr. Körmendy Adrienne is – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Furkóné Szabó
Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Non-
profit Kft. ügyvezetõje.
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HELYI ÉRTÉK FÕDÍJAS AZ NYTV HÍRADÓJA
A SZAKMA SZERINT AZ ORSZÁG LEGJOBB HELYI HÍRMÛSORÁT KÉSZÍTI A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

Az ország legjobb helyi hírmûsorát készíti a Nyíregy-
házi Televízió. Szerkesztõségünk Híradóját a Helyi Tele-
víziók Országos Egyesületének éves konferenciáján ismer-
ték el múlt héten Helyi Érték Fõdíjjal. A szakmai szerve-
zet legrangosabb kitüntetését a professzionális munká-
ért, a hitelességért, valamint a kiemelkedõ formai megol-
dásokért és dinamizmusért ítélték oda.

A szakmai zsûri a legjobbnak ítélte az országban a he-
lyi tévék mezõnyében a Nyíregyházi Televízió Híradóját.
A közel 90 tagot tömörítõ Helyi Televíziók Országos Egye-
sületének éves találkozóján gálamûsor keretében adták át
a díjakat a rendezvénynek ezúttal otthont adó Békéscsa-
bán.

PROFI, HITELES, KIEMELKEDÕ

A méltatás szerint: „A mûfaj minden elemét tökéletes
formában tárja a nézõk elé, alkotói érezhetõ rutinnal és
professzionális módon oldották meg a feladatot, hogy a
keleti nagyváros egy napjának történéseit a lehetõ legszé-
lesebb keresztmetszetben, és a leghitelesebben mutassák
meg a város hírfogyasztó közönségének. A mûsorszámot
formai megoldásai és dinamizmusa is kiemeli a mezõny-
bõl.”

SOKAKNAK FONTOS A DÍJ

A díjat Zagyva Gyula, a Nyíregyházi Televíziót is mû-
ködtetõ önkormányzati médiacentrum, a Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezetõje vette át, aki értékelésében azt
mondta: egy szakmai díjról van szó, ami azért fontos,
mert a mai, felgyorsult világban sok hivatás, mesterség
esetében a szakmaiság a háttérbe szorult. S hogy kiknek
fontos ez a díj? – Egyrészt a nézõknek – talán ez a leg-
fontosabb a sorban, hiszen egy olyan Híradót kaphatnak
napról napra a Nyíregyházi Televízióban, ami úgy gon-
doljuk, hogy hiteles, és a kollégák odateszik magukat az
elkészítésében. Nagyon fontos szerepet játszanak, sokat
dolgoznak érte, akár hétvégén is. Fontos a fenntartónak,
mert ebbõl is látható, hogy egy jó csapatra bízzák a Nyír-
egyházi Televízió mûsorainak elkészítését. Fontos azért
is, mert az ide érkezõ fiatalok a szakmaiságot csak tõ-
lünk tudják megtanulni, az iskolában kevés a gyakorlat.
És a díj fontos az itt dolgozó kollégáknak is, hiszen ez

egy csapat, egyre jobban inspirálja õket és tovább dol-
goznak ezen az úton – fogalmazott Zagyva Gyula, a Vá-
ros-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

A HELYI KÖZÖSSÉGNEK SZÓLNAK

A díjátadó gálamûsort a szokott módon szakmai érté-
kelés elõzte meg. A mûhelymunkában fõszerep jutott a
zsûri közismert tagjának, az MTVA kiemelt szerkesztõ-mû-
sorvezetõjének. A szintén vidékrõl indult Gulyás István
azt mondta, azért kedvelt egy helyi televízió, mert olyan
információkat ad, amely közvetlenül érinti a helyi közös-
séget, amelynek egyben tükröt is tart – mindezt magas
színvonalon. – A kreativitást látom elsõsorban. Azt, hogy
a körülmények ellenére maximálisan megpróbálják kielé-
gíteni annak a közösségnek az igényét, amely felhatal-
mazta õket, hogy tudósítson az õ létükrõl és az õket fog-
lalkoztató problémákról, és ebben a kollégák zseniálisak
– nyilatkozta a zsûri képviseletében.

CSAPATMUNKA EREDMÉNYE

Gulyás István azt is kiemelte: sok tehetséges, szépen
beszélõ ember dolgozik a helyi tévéknél. Közülük is ki-

emelkedik az értékelés alapján a Nyíregyházi Televízió
Híradóját évtizedek óta professzionálisan vezetõ Kovács
Kriszta. – Nagyon örülök, hogy országos viszonylatban, a
helyi televíziók közül a Nyíregyházi TV hozhatta el a fõ-
díjat hírmûsor kategóriában. Természetesen ez nemcsak
az én érdemem, hiszen egy komplett stáb dolgozik a Hír-
adó elkészítésén, gondolok itt a szerkesztõkre, operatõ-
rökre, vágókra, a gyártásvezetõre. Úgyhogy ez a díj, én
azt hiszem, leginkább egy jól mûködõ, összeszokott csa-
pat munkájának eredménye – mondta ezúttal nem a Hír-
adó pultja mögül a megdicsért tévés.

ELISMERÉSEK FOLYAMATOSAN

Az elismerés egy mûsorszámon keresztül tehát az egész
alkotó közösséget dicséri, amely csakúgy, mint minden-
nap, éppen ma is szorgalmasan dolgozik a friss, tényszerû
és színes, hétköznaponként jelentkezõ Híradó elkészíté-
sén. Az elismerés pedig nem egyedi: csak 2013 óta négy
alkalommal került a legjobb három helyi hírmûsor közé
az NYTV Híradója, amely most legjobbként a fõdíjat ér-
demelte ki, miközben a magazinmûsorok és a dokumen-
tumfilmek között is többször kapott szerkesztõségünk Helyi
Érték Díjat az elmúlt években. – Ezen elismerés mögött is
igazi csapatmunka van, melybõl mindenki kivette a maga
részét. Fontos kiemelni, hogy a tévé hírei a nyiregyhaza.hu
(a város webportálja), az idén 25 éves városi hetilap, a
Nyíregyházi Napló és a hellonyiregyhaza.hu, tehát a Vá-
ros-Kép Kft. többi médiaterméke által még többekhez jut-
nak el. Örülünk, hogy professzionálisnak és hitelesnek ítél-
nek minket, megyünk tovább a megkezdett úton – tette
hozzá Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió és Napló
fõszerkesztõje.

AZ ORSZÁG IS LÁT MINKET

A szerkesztõség folyamatos elismerésének része az is,
hogy a Médiatanács rendszeresen támogatásra méltónak
találja a hírmûsort, és szintén a bizalom jele, hogy évek
óta a Nyíregyházi Televízió készíti a tudósításokat a város
és a megye életérõl a Magyar Televízió közszolgálati Hír-
adója, valamint az MTVA tematikus, sport- és kulturális
csatornái számára.

A díj átvételéhez Gulyás István, az MTVA kiemelt
szerkesztõ-mûsorvezetõje gratulált a gálán Zagyva

Gyula ügyvezetõnek
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JÚNIUS KÖZEPÉN NYITHAT A MEGÚJULT TÓFÜRDÕ
VÁRHATÓAN HOSSZABB LESZ A SZEZON, MÉG AKÁR SZEPTEMBERBEN IS FÜRDÕZHETÜNK

Jó ütemben halad a sóstói Tófürdõ felújítása. A nyír-
egyházi Tófürdõ fejlesztése címû nyertes pályázat segít-
ségével a rekonstrukcióra 250 millió forintot fordíthat-
nak. A fürdõ nyitását június közepére tervezik, a munká-
latokat helyszíni bejáráson tekintette meg dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

A nyári hónapokban évtizedek óta nagy népszerûség-
nek örvend a sóstói Tófürdõ, amelynek komoly történel-
me is van. Ezért a korábbi részleges felújításokat követõ-
en a városvezetés idõszerûnek látta, hogy pályázati forrás
segítségével megtörténjen a teljes rekonstrukciója. Dr.
Kovács Ferenc polgármester elmondta, ezt a helyet már
Mátyás király idején is ismerték Igrice néven, és a 18. szá-
zad végén térképen is szerepel a tó. 1927-ben gyógyfürdõ
címet nyert, 1957-ben fúrták az elsõ termálkutat. A 2013-
as év nyitott egy új korszakot, amikor Nyíregyháza-Sóstó-
gyógyfürdõ az ország 16. gyógyhelye lett. A Tófürdõt utol-

jára 1982-ben újították fel, most pedig szerettek volna az
egyéb fejlesztések szintjére emelni a színvonalát.

ÚJ TÉRKAPCSOLATOK ÉS CSÚSZDÁK
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-

igazgatója ismertette a beruházás fontosabb elemeit. A lá-
togatókat egy megújult fõbejárati épület fogadja, a beju-
tás gyorsítása érdekében már két pénztárral. Átalakították
az öltözõket, a szociális helyiségeket, új burkolattal mo-
dernebbek és akadálymentesek lettek a térkapcsolatok is.
Öntözõrendszert építettek ki, amivel javul a zöldfelület
kezelése, több területet árnyékolnak napvitorlák, a me-
dencék új burkolatot kapnak, és már felépítették az új két-
testû csúszdát is. Kicserélték a röplabdapálya talaját, és
az ehhez szükséges strandröplabda-szetteket is megvásá-
rolták. Vízre tették az új, 50 négyzetméteres stéget, amely-
nek a végleges helye a tó közepén lesz, bõvítették a zu-
hanyzók számát, már a parthoz közel is lesz felfrissülési

lehetõség. Áthelyezték a játszóteret, a büfék és az új fagy-
laltozó elõtti fogyasztótereket sziklakertek övezik, és egy-
séges utcabútorok, székek, asztalok várják majd a vendé-
geket.

A FÜRDÕZÕK VÉLEMÉNYÉT IS KIKÉRTÉK
A rekonstrukciós munkák helyszíni bejárására meghív-

ták a népszerû Tófürdõ törzsvendégeit is. Balla Gábor sze-
rint nagyon sok az újdonság, tetszik a csúszda, a térburko-
latok, a napvitorlák, meg van elégedve a munkákkal, és
annak is örül, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban megkér-
dezték a véleményüket is, ami már ritka a mai világban.

A felújított Tófürdõ nyitását június közepére tervezik,
újdonság, hogy az idõjárás függvényében meghosszab-
bítják a szezont, így még szeptemberben is várhatják a
fürdõzni vágyó vendégeket. (A fenti képek még a látvány-
tervek, az alsó három a bejáráson készült.)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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ORSZÁGOS SZINTÛ NYÍREGYHÁZI INNOVÁCIÓ
HAZÁNK ELSÕ GLUTÉNMENTES ZABFELDOLGOZÓ ÜZEMÉT IS ÁTADTÁK

A GOF HUNGARY Kft. és a KOR-AN 98 Kft. konzorci-
umi együttmûködés keretében közel 630 millió forintos
uniós és hazai támogatást nyert a Vállalatok K+F+I tevé-
kenységének támogatása címû pályázaton. Az összesen
1,3 milliárd forint értékû beruházás eredményeképpen
finom és versenyképes gluténmentes pékáru elõállításá-
ra alkalmas lisztkeverékeket dolgoztak ki.

Az ünnepélyes átadáson a Magyarországon egyedülál-
ló beruházás fontosságát hangsúlyozta Szurovcsák And-
rás, a GOF HUNGARY Kft. ügyvezetõ-tulajdonosa. A
gluténérzékeny emberek száma folyamatosan nõ, így a
termékeik iránti kereslet is emelkedni fog. Az új üzemben
évente 12 ezer tonna gluténmentes zabpelyhet, zabpe-
helylisztet tudnak majd elõállítani. 

Az eseményen részt vett dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter, aki a beruházás helyi gazdasági hatásáról beszélt. Úgy
látja, a Debreceni úton található új üzem létrehozása
Nyíregyházán illeszkedik abba a folyamatba, amely so-
rán az elmúlt években innovatív, korszerû fejlesztéseket
végeztek az itt mûködõ külföldi vagy hazai tulajdonú cé-
gek.  Az üzemavatón köszöntõt mondott dr. Lengyel Györ-
gyi egészségért felelõs miniszteri biztos, valamint dr. Sza-
bó Tünde országgyûlési képviselõ is. A sportért felelõs ál-
lamtitkár kiemelte, nem túlzás kijelenteni, hogy a kor-
mányzati és uniós támogatással kifejlesztett technológia
több tízezer ember életében nyithat új fejezetet, hiszen a

gluténérzékenység sokak életét keserítheti meg. Az üzem
tulajdonosai kialakították a gluténmentesség igazolásához
és dokumentálásához szükséges nyomon követhetõségi
rendszert, valamint fejlesztették a gyártáshoz szükséges
malomipari technológiát.  A gyártási folyamat során a ha-
gyományos malomipari technológiai elemeket vették ala-

pul. A tervezésnél megvizsgálták, hogy az elérhetõ tech-
nológiai elemekbõl milyen módosításokkal lehet ipari
méretû gluténmentes lisztkeverék elõállítót létesíteni. Így
építették fel hazánk elsõ gluténmentes zabfeldolgozó üze-
mét.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Az avatási ceremónián dr. Seszták Miklós országgyûlési képviselõ, kormánybiztos, dr. Szabó Tünde országgyûlési
képviselõ, államtitkár, Szurovcsák András ügyvezetõ-tulajdonos, dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos, dr. Kovács

Ferenc polgármester és Román István megyei kormánymegbízott



FEJLESZTÉS

2019. MÁJUS 24.6

ÚJABB ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÁROSSZERTE
Több helyen zajlik párhuzamosan fejlesztés Nyíregyhá-

zán. Ezek egy részérõl már több ízben írtunk, például õsz-
re elkészül a Nyugati elkerülõ újabb két szakasza, nemso-
kára tetõ alá kerül a Bujtosi Uszoda, megszépül a Bujtosi
Városliget, a Kállói út mentén hamarosan védetten lehet
biciklizni két irányban a belvárosig, megújul a Tünde utca,
valamint több kertvárosi, örökösföldi út, a Törzs utcán
egy új körforgalommal – és még sorolhatnánk. Ám emel-
lett az önkormányzat tulajdonában lévõ több épületen,
közel 751 millió forint értékben energetikai felújítási
munka vette kezdetét a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program – Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerûsítése pályázati felhívásnak köszönhetõen.

A pályázatok és projektmenedzsment referatúra tájé-
koztatása szerint a fejlesztések célja a hatékonyabb ener-
giahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elõ-
segítése. A korszerûtlen épületek modernizációjának ered-
ményeként az energiára fordítandó költségek jelentõsen
csökkennek. A beruházással oktatási, szociális ellátást,
valamint közigazgatási feladatokat biztosító intézmények
érintettek. A külsõ homlokzati hõszigetelést, külsõ nyílás-
zárók cseréjét, a fûtés korszerûsítését, illetve napelemek
telepítését magába foglaló felújítási munkák indultak. A Gárdonyi Géza tagintézményt is állványerdõ veszi most körül

OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

A Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, a Bem
József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény, il-
letve a Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építõipari és Kör-
nyezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma esetében elsõ-
ként a külsõ homlokzati hõszigetelésnek láttak neki, hogy
az intézményekben zajló tanítást minél kisebb mérték-
ben zavarják. Az Albérlõk Házánál és az Éjjeli Mene-
dékhelynél egy idõben több munkafolyamatnak is neki-
láthattak, ugyanis az intézmény használati funkciója erre
lehetõséget biztosított. Ezen energetikai korszerûsítések
tervezett befejezési határideje 2019. július vége. Meg-

újul továbbá a Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épüle-
te, melynek során a padlásfödém hõszigetelése már meg-
történt. A nyílászárók cseréjére, valamint a külsõ hom-
lokzatkezelésre augusztus közepéig kerül sor. Idén to-
vábbi 10 óvodai intézményben is energetikai korszerû-
sítés vette kezdetét. Megújul az Eszterlánc Északi Óvoda
Nyitnikék Tagintézménye, a Csillagszem Tagintézménye,
az Állomás úti Telephelye, a Gyermekek Háza Déli Óvo-
da Felsõsima Telephelye, a Mandabokor Telephelye, a
Manóvár Tagintézménye, a Butykatelep Telephelye, va-
lamint a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagin-
tézmény kis és nagy épülete, a Koszorú úti Telephelye és
az Élet úti Telephelye.

A Törzs utcai körforgalom építése látványos fázisához érkezett

Az Albérlõk Háza is megújul

A Krúdy Gyula utcai óvoda szintén korszerûsödik A Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola épülete Zajlik a Tõke utcai óvoda felújítása

Az ÉVISZ külsõ hõszigetelést is kap
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ELISMERÉS A 151 ÉVES INTÉZMÉNYNEK

Hétvégén a Magyar Nemzeti Múzeumban a 24. Múze-
umok Majálisán adták át a Pulszky Társaság által alapí-
tott múzeumszakmai díjakat. 2019-ben az  Év Múzeuma
elismerést a  nyíregyházi Jósa András Múzeum  nyerte el
az intézmény helyi és nemzetközi kapcsolatainak erõsí-
téséért, kommunikációs tevékenységének sikeres megújí-
tásáért és a múzeumalapítás 150. évfordulójának sokol-
dalú, tudományos és közönségkapcsolati hasznosításáért.

A múzeum a réztábla és oklevél mellé 500 000 forint
értékû digitalizálási szolgáltatást is nyert, amelyet az
Arcanum Kft. ajánlott fel. Az Év Múzeuma díjra az intéz-
mények magukat jelölhették, a múzeumi szakmai szerve-
zetek és az EMMI Múzeumi Fõosztály képviselõibõl álló
bírálóbizottság pedig a díj odaítélése során a múzeumok
elmúlt évi fejlõdését vette figyelembe. A döntés során a
pályázó pedig a muzeális intézmények fejlõdését önma-
gukhoz, erõforrásaikhoz és lehetõségeikhez mérten érté-
kelték. Az intézmény 2018-ban ünnepelte alapításának
150. évfordulóját, és ez alkalmat adott arra, hogy tevé-
kenységét még jobban kiterjessze a város és tágabb kör-
nyezete felé. Az elmúlt évek stratégiai irányváltásának, az
intenzív és lendületes munkának köszönhetõen a Jósa
András Múzeum pezsgõ múzeumpedagógiai, ismeretter-
jesztési, turisztikai centrummá alakult. A múzeum új szel-
lemben szervezett kiállításai – különösen a Seuso-kiállí-

tás és az annak sikerére építõ Munkácsy 50 – jelentõs szá-
mú nézõt vonzottak, és az intézmény látogatóinak száma
egy év alatt több mint kétszeresére emelkedett, eközben a
tudományos és publikációs tevékenység sem szorult hát-
térbe. A Jósa András Múzeum még egy komoly elismerés-
ben részesült, melyet a Múzeumok Majálisa zárónapján,
vasárnap vehettek át. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által vezetett
Cselekvõ közösségek – aktív közösségi szerepvállalás címû
kiemelt projekt szakmai értékelése alapján  Elismerõ ok-
levélben részesítette az intézményt.

NYÍREGYHÁZÁN A TEÁTRUMI TÁRSASÁG

Új színházakkal bõvült a Magyar Teátrumi Társaság
tagsága és ezzel az elmúlt 11 év alatt a legnagyobb szín-
házi érdekvédelmi szervezetté nõtte ki magát – ez derült
ki a társaság közgyûlésén, melyet elsõ alkalommal tar-
tottak Nyíregyházán. Az MTT az eredményesebb munka
érdekében 9 tagozatot hozott létre, és a napirendi pon-
tok között szerepelt a mûvészi életpálya miniszteri elis-
merése, valamint a TAO-t felváltó elõadó-mûvészeti több-
lettámogatási rendszer is.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház elsõ ízben
adott helyet a Magyar Teátrumi Társaság közgyûlésének.
A megnyitó idején még 68 mandátummal rendelkezõ kül-
dött foglalt helyet az ülésen, de rövidesen arról döntöttek,
hogy 3 új tagot vesznek fel a legnagyobb színházi érdek-
védelmi szervezet tagjai közé: a Budapesti Operettszín-
házzal, a Kisvárdai Várszínházzal és a ferencvárosi Pince-
színházzal 71-re bõvült a tagok létszáma.

A közgyûlésen a teátrumi társaság a hatékonyabb mû-
ködés érdekében tagozatokat alapított. A jövõben a nem-
zeti intézmények, a budapesti színházak, a vidéki színhá-
zak, a független színházak, a nemzetiségi színházak, a
határon túli magyar színházak, a befogadóhelyek, a nyári
színházak és a szakmai szervezetek tagozatai a tagjaik
jellegének megfelelõ feladatokon dolgoznak, illetve ké-
szítenek javaslatokat.

JÓ KORSZAKA VAN A MAGYAR SZÍNHÁZNAK

Optimistán látja a színházak mûködését a Magyar Teát-
rumi Társaság elnöke. Vidnyánszky Attila hangsúlyozta, a
TAO-t felváltó többlettámogatási rendszer segítségével, idén
több mint 37 milliárd forinthoz jutnak a mûvészeti tevé-
kenységgel foglalkozó intézmények. Az elsõ támogatási
döntések után újabb, tucatnyi pályázati lehetõség nyílik meg
a színházak számára, amelyek – többek között – az ifjúsági
programokat, a fogyatékosokat segítõ színházi programo-
kat, az élõzenei közremûködéssel megvalósuló programo-
kat, a nyári színházi táborokat, a színházak közötti kopro-
dukciókat, a határon túli színjátszást segítõ programokat, a
kortárs magyar drámákat bemutató színházakat, és sok más
programot fognak támogatni többmilliárdos nagyságban.

– Stabillá válnak azok a pénzek, amelyek a szakmában
mozogtak, esetlegesen átgondolatlanul, mindenféle kul-
túrpolitikai gondolat nélkül. Ezek a pénzek garantáltak,
megvannak, folyósításuk egy egészen új korszakát hozza

majd el a magyar színházi életnek – fogalmazott Vid-
nyánszky Attila.

ÚJ PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATOK

Õsszel elindul a Lázár Ervin program is, amely segítsé-
gével az ország összes általános iskolása évente legalább
egy alkalommal eljuthat színházba – errõl már Fekete Pé-
ter beszélt a közgyûlésen. Ez a cél, a fiatalok színházi prog-
ramokon való részvételének támogatása a Magyar Teátru-
mi Társaság régi terve, különösen, hogy ez a program olyan
fiatalokat is eljuttat színházba, akiknek erre egyébként nem
volna lehetõségük. A közgyûlésen részt vevõ kultúráért
felelõs államtitkár arról is beszámolt, hogy szeptembertõl
támogatást kapnak azok a színházak, amelyek friss diplo-
más mûvészeket alkalmaznak. A támogatás segítségével
40 pályakezdõ jut álláshoz.

– Szeretnénk, ha frissen végzett elõadómûvész hallga-
tók, mûvészek olyan színházakhoz kerülhetnének, ahol egy
alkotó közösségbe jól be tudnak illeszkedni és ezért támo-
gatjuk azokat a szervezeteket, színházakat, akik befogad-
nak frissen végzetteket – emelte ki Fekete Péter államtitkár.

A közgyûlésen mindezek mellett arról is szó esett, hogy
65 évnél idõsebb, állami kitüntetéssel nem rendelkezõ
színészek számára miniszteri életpálya elismerést ad a
kormányzat, és támogatják a teátrumi társaság Pajtaszín-
ház projektjét, amely segítségével 100 településen jött létre
színjátszó csoport.                        (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

TÁNCOLJ, NYÍREGYHÁZA!
ÜNNEPEL A NYÍRSÉG

A 45 éves Nyírség Táncegyüttes jubileumi rendez-
vényeirõl, a 20 esztendõs Vásárhelyi László Alapfokú
Mûvészeti Iskola programjáról, az augusztusi IX.
Nemzetközi Néptáncfesztiválról és a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Néptánc Egyesület megalakulásá-
ról tartottak tájékoztatót a városházán.

A legtöbb nyíregyházinak olyan a Nyírség, mintha
nem is alakult volna, hiszen mindig is létezett. Intéz-
ményük, a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Is-
kola pedig szintén beszövi nemcsak a várost, de a
megyét is. Jelen vannak a csarnokban, a színházban,
kulturális intézményekben, az Operettszínházban,
vagy külföldön éppúgy, mint a nyíregyházi Kossuth
téren.

– Évekkel ezelõtt sokan álmodoztunk arról, hogy
egyszer iskolát alapítunk, és mindig táncegyüttesben
fogunk táncolni, de nem volt akkor ez még ennyire
tudatos. Nem gondoltuk, hogy mi és a technika is
annyit fog fejlõdni, hogy most már 20 évvel ezelõtti
énünket nézegetjük. Ez egy nagyon szép út, és na-
gyon szép, ami mögöttünk van, de még a jelenben is
sok feladatunk van, hiszen az iskola és a Nyírség Tánc-
együttes is jubileumát ünnepli 2019-ben – hangsúlyoz-
ta Demarcsek György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Néptánc Egyesület elnöke.

KOLUMBIÁBÓL ÉS MEXIKÓBÓL
IS ÉRKEZNEK TÁNCOSOK

Februárban, a Táncfarsangon kezdõdött, majd no-
vember végén, a jubileumi gálán zárul az esztendõ.
Volt közben Néptáncantológia, minõsítõ verseny, lesz
külföldi vendégszereplés és Nemzetközi Néptánc-
fesztivál augusztus közepén. A Táncolj, Nyíregyháza!

mottóra épülõ, idén kilencedik esemény résztvevõi
számtalan helyrõl érkeznek. Bulgária, Brazília, Kolum-
bia, India, Indonézia, Mexikó, Szerbia, Thaiföld és
Oroszország táncosai lesznek város- és megyeszerte.
Most hétvégén, május 24-én partnertalálkozó, konfe-
rencia, kiállítás és gálamûsor lesz a kettõs évforduló
jegyében. A Váci Mihály Kulturális Központban tehát
nemcsak a táncosok, de a 20 éves Vásárhelyi iskola
valamennyi mûvészeti ágában tanuló tehetséges fiata-
lok is bemutatkoznak.

Színházak mûvészei, jeles néptáncegyüttesek tag-
jai, szólistái, de hivatásos képzõmûvészek is tanultak
egykoron a Vásárhelyi iskolában, melynek alapvetõ
feladata az utánpótlás nevelése volt annak idején. Ma
is vállalják, hogy az iskola és a néptáncosok nagy kö-
zössége komoly megtartó erõ, hiszen itt megélhetést
és barátokat lelhetnek.

– Ezek az ágak, a néptánc, a népzene a régi ma-
gyar korokból ránk maradt kultúránk lenyomatai. Amit
kitaláltak 20 éve a VLAMI-ban, illetve ami 45 éve megy
folyamatosan a Nyírségben, a néptáncosok képzése,
az nagyon komoly alap – tette hozzá dr. Ulrich Attila
alpolgármester.

Csárdás Tanodát, táncházakat, pulyabált és néptán-
cosok bálját szervezte ez idáig a tavaly októberben,
megyei összefogással alakult néptánc egyesület, mely
a jövõben is számtalan programmal áll a közönség elé.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM AZ ÉV MÚZEUMA 2019-BEN

Dr. Rémiás Tibor igazgató és Dohanics László
PR-menedzser a díj átvételénél

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ ADOTT HELYET A KÖZGYÛLÉSNEK

Vidnyánszky Attila elnök, dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter és Kirják Róbert színházigazgató

Demarcsek György, dr. Ulrich Attila és Demarcsek
Zsuzsa a sajtótájékoztatón
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OKTATÁS

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. MÁJUS 26. NAPJÁRA KITÛZÖTT

VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!

Magyarországon 2019. május 26-án (vasárnap) kerül sor
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására.

Az Európai Parlament tagjainak választásán nemcsak a
nagykorú magyar állampolgárok, hanem az Európai Unió többi
tagállamának Magyarországon élõ, névjegyzékbe vett állam-
polgárai is szavazhatnak. Továbbá a választásról szóló jog-
szabályok biztosítják a választójogot azon magyar állampol-
gárok részére is, akik az Európai Unió területén kívül élnek,
illetve Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek lakcím-
mel.

Szavazni kizárólag személyesen és – az átjelentkezés ki-
vételével – csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazó-
helyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt sze-
mélyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosí-
tóját kell igazolnia. Erre a következõ érvényes igazolványok
alkalmasak:

– A személyazonosság igazolására: A magyar hatóságok
vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága ál-
tal kiállított alábbi érvényes igazolványok:

– a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazol-
ványok (kártya formátumú igazolványok),

– a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske
formájú személyazonosító igazolványok (a kemény bo-
rítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köz-
társasági címerrel),

– a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány,

– a magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– a magyar hatóság által kiállított útlevelek és ideiglenes

útlevél,
– az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállí-

tott útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, vagy veze-
tõi engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, szüle-
tési idejét, arcképmását és aláírását.

– A személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcím-

kártya hátoldala),
– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosí-

tó jelrõl.
– A lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lak-

címkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény szelvény

része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézõ-
je aláírásával, és hivatalos bélyegzõlenyomattal látott el,

– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár –
kérelmére – belföldön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezési kérelmet
legkésõbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig lehet kérni a
választópolgár lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott tele-
pülés megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), illetõleg akik
átjelentkezést kértek, a 47. számú szavazókörben (Vasvári Pál
Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 8. szám) szavazhatnak.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben sze-
replõ, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága, il-
letve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet
a./ a Helyi Választási Irodához:

– levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro-
nikus úton legkésõbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00
óráig,

– személyesen, vagy elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton legkésõbb 2019. május 24-én (pénteken)
16.00 óráig, vagy
– 2019. május 24-én 16.00 órát követõen elektronikus
azonosítással elektronikus úton legkésõbb 2019. má-
jus 26-án (vasárnap) 12.00 óráig,

b./ az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz:
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem ren-
delkezõ személy általi kézbesítéssel a szavazás nap-
ján, 2019. május 26-án (vasárnap) legkésõbb 12.00
óráig lehet benyújtani.

Az európai parlamenti választáson a választópolgár egy
szavazólapot kap, amelyen jelölõ szervezetek által állított lis-
tákra lehet szavazni.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon sze-
replõ egy listára lehet, a lista neve melletti körbe tollal írt két,
egymást metszõ vonallal (+ vagy X).

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a válasz-
tás napján, 2019. május 26-án a Helyi Választási Iroda Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az alábbi tele-
fonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/
524-532-es telefonszámon,

– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgárok
jegyzékével kapcsolatos információk a 42/524-515-ös
telefonszámon kérhetõk.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2019. május 26-
án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

Nyíregyháza, 2019. május 14.

Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje

IGAZI PÉLDÁK A SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DIÁKJAI
Lezárultak az országos szakmai tanulmányi versenyek

döntõi. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint az
iskolák vezetõi és pedagógusai különösen büszkék arra,
hogy a versenyeken a centrum diákjai bizonyultak a leg-
jobb szárazépítõnek, a dobogó második fokára állhatott
az NYSZC vízügyi technikus, elektronikai technikus és
autóelektronikai mûszerész tanulója is.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrumból közel 320 diák
indult el az országos versenyeken. A legeredményeseb-
ben szereplõ tanulókat, a szakképzés ifjú tehetségeit egy
ünnepség keretében köszöntötték. Az idei, Szakképzésért-
díjat egy bánkis diák, Tóth Bence kapta eredményes mun-
kája elismeréseként. Az ifjú robotfejlesztõ széles körû elekt-
ronikai ismeretekkel rendelkezik, az elmúlt években töb-
bek között jeltolmács kesztyût fejlesztett a siketek számá-
ra és megannyi országban versengett.

ként az NYSZC által alapított Szakképzésért-díjat. Úgy
gondolom, hogy egy jól teljesítõ tanuló is lehet nagy-
követe a szakképzésnek. Bence pedig olyan utat járt be
nálunk, amelyet egy ilyen elismeréssel kell, hogy mél-
tassuk – hangsúlyozta Gurbánné Papp Mária, az NYSZC
fõigazgatója.

UTAT MUTATNAK
A szakképzés ifjú tehetségeit Jászai Menyhért alpolgár-

mester is köszöntötte. – Számukra ez egy nagyon jól sike-
rült tanév, amit mi is szeretnénk a szakképzési centrum
vezetõivel elismerni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ezek
a diákok példát adnak annak a több ezer fiatalnak, akik
szintén a szakképzésben tanulnak és megmutatják a pá-
lyaválasztás elõtt állóknak, hogy ez egy jó pálya, érdemes
szakmát választani.

(Szerzõ: Dér Vivien)

– Nagyon szurkolok Bencének és bízom abban, hogy
még sokat fogunk hallani róla! Éppen ezért idén elõ-
ször, nem egy felnõtt, hanem Bence kapta meg diák-

Tagintézmény Kategória röviden Tanuló neve Eredménye
rövid neve (pl.: SZKTV, OSZTV, ÁSZÉV)

Bánki OSZTV (Szakmasztár) Vasvári Dániel 6.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Gyüre Béla 6.
Zay OSZTV Tóth Lajos 7.

Bánki OSZTV (Szakmasztár) Szabó Attila 7.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Tóth István 8.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Csizmarik Zoltán 9.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Matolcsi László 9.

Vásárhelyi OSZTV Szabó Klaudia 10.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Balogh Mihály 11.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Szekeres Tamás 12.
Bánki AOTV (Autótechnika

Országos Tanulmányi Verseny) Debrenszki Zoltán 1.
Bánki AOTV (Autótechnika

Országos Tanulmányi Verseny) Kovács Erik 1.
Bánki AOTV (Autótechnika

Országos Tanulmányi Verseny) Vasvári Dániel 1.
Inczédy SZKTV Dunai László 1.
Inczédy SZKTV Papp Szabolcs 2.
Sipkay SZKTV Kovács Krisztián 2.
Inczédy SZKTV Zsemberi Tamás 3.

Zay OESZTDK Kósa Zsófia 1.

Tagintézmény Kategória röviden Tanuló neve Eredménye
rövid neve (pl.: SZKTV, OSZTV, ÁSZÉV)

Zay OESZTDK Kósa Andrea 1.
Bánki Konstrukciós verseny Vas Bertalan 3.
Bánki Konstrukciós verseny Csengeri Ferenc 5.
Sipkay  Gyeskó Anikó 1.

Wesselényi Szakközép-,
szakiskolai kategória Csurka Máté 5.

Wesselényi  Mester Róbert Országos
és Nemzetközi

elismerés a
társadalom részérõl

Bánki  Vas Bertalan 1.
Bánki  Tóth Bence 1. (fõdíj)
Bánki  Tóth Bence Innovációs díj
Bánki  Tóth Bence 2.

Széchenyi  Szabó Ákos 1.
Széchenyi  Gál Péter 1.
Széchenyi  Páll Dominik 1.
Széchenyi  Pap Dániel Péter 1.
Széchenyi  Szabó Ákos 2.
Széchenyi  Páll Dominik Döntõbe jutott

(1-14.)
Széchenyi  Filep Fanni Különdíj

Tagintézmény Kategória röviden Tanuló neve Eredménye
rövid neve (pl.: SZKTV, OSZTV, ÁSZÉV)

Bánki ÁSZÉV Groska Dávid 2.
Bánki ÁSZÉV Illés Máté 2.

Inczédy ÁSZÉV Tálas László József 2.
Zay ÁSZÉV Rózsa Barbara 2.

Széchenyi ÁSZÉV Torma Szabolcs 3.
Zay ÁSZÉV Kardos Dóra Viktória 3.
Zay ÁSZÉV Molnár Brigitta 4.

Vásárhelyi ÁSZÉV Nyíri Emese 5.
Sipkay ÁSZÉV Soltész Imola 7.

Vásárhelyi ÁSZÉV Vajsz Viktória 7.
Zay ÁSZÉV Andalik Vanda 10.

Vásárhelyi OSZTV Kiss Patrik 2.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Vas Bertalan 2.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Hollik Mihály 2.

Vásárhelyi OSZTV Miski Gergõ 3.
Vásárhelyi OSZTV Kovács Kitti 4.

Bánki OSZTV (Szakmasztár) Litkei László Ádám 4.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Csengeri Ferenc 4.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Vass Zsolt 5.
Bánki OSZTV (Szakmasztár) Hadzsi Tibor 5.

Vásárhelyi OSZTV Maklári Bence 6.



HIRDETÉS

2019. MÁJUS 24. 9

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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 ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2019.
május 31. napján (péntek) 9.00 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 érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. To-
vábbi információ kérhetõ személyesen, vagy telefonon (42/524-540, 42/524-543)
ügyfélfogadási idõben.
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NÉPSZERÛ
VÁROSNAPOK

Idén is megtartották Nyíregyházán a Városnapokat.
Pénteken a protokolláris megemlékezések zajlottak,
szombaton a Szelektív Szombat rendezvénnyel egybe-
kötve egész napos programok és játékok várták az ér-
deklõdõket. Emellett 2500 szelet tortát osztottak ki
Nyíregyháza újratelepítésének 266. évfordulója alkal-
mából.

 
Már hagyomány, hogy májusban városnapi rendezvé-

nyekkel emlékezünk meg Nyíregyháza újratelepítésérõl.
A 266. évfordulón ünnepi közgyûlést tartottak a városhá-
zán, amelyet zászlóbehozatallal nyitottak meg az 5. Bocs-
kai István Lövészdandár közremûködésével. Ünnepi kö-
szöntõt mondott dr. Kovács Ferenc polgármester. Hang-
súlyozta, ezen a napon elsõsorban gróf Károlyi Ferenc elõtt
tisztelgünk, aki 1753-ban elhatározta Nyíregyháza újra-
telepítését, és tisztelgünk az elsõ tótajkú, evangélikus te-
lepesek elõtt, akik igazán vállalkozószellemûek voltak. Az
akkori pusztát virágzó kertté változtatták. Kitartó munká-
jukkal, szorgalmukkal elérték azt, hogy elõbb mezõvárosi
rangot kapott Nyíregyháza, majd az örökváltsággal meg-
szabadult a terhek alól. A polgármester hozzáfûzte, a mai
városvezetés is arra törekszik, hogy egy biztonságos, fej-
lõdõ várost építsen, a jövõnk biztosított legyen. A meg-
emlékezésre meghívást kaptak a testvérvárosok képvise-
lõi is, idén ünnepeljük Kiryat Motzkin és Nyíregyháza test-
vérvárosi kapcsolatának 20 éves, Ivano-Frankivszk és
Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatának 15 éves jubile-
umát is. A Városnapot megtisztelték jelenlétükkel Bielsko-
Biala, Rzeszów, Szatmárnémeti, Ungvár és Eperjes váro-
sok delegációi is. 

HÉT ÚJ TAGGAL BÕVÜLT AZ ÉRTÉKTÁR

„Elõdeink számtalan szellemi és tárgyi értéket hagy-
tak ránk. Jelentõs személyiségek, kiváló emberek, tu-
dósok, mûvészek, sportolók dolgoztak Nyíregyházán.
Mindez erõsítette a város hírnevét.” Nyíregyháza pol-
gármestere, dr. Kovács Ferenc ezekkel a szavakkal
nyitotta meg a Települési Értéktár ünnepi rendezvé-
nyét. Olimpiai érmes, mûemlékfotós, épület és sport-
klub is került az értéktárba. Az Értéktár Bizottság hét
jelölést tartott méltónak arra, hogy nemzeti érték le-
gyen. Az errõl szóló emléklapokat a városházán ad-
ták át. 

Nyírvíz-palota épülete
Benczi Gyula, a híres nyíregyházi cigányprímás ze-
nemûvészeti tevékenysége
Nyíregyháza-Városi Református templom
Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata
Nyíregyházi Nõi Röplabda Club kiemelkedõ sportte-
vékenysége
Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó kiemelkedõ sport-
tevékenysége
Sipos László mûemlékvédõ és mûemlékfotós munkás-
sága

Ezt követõen a Nyíregyházi Települési Értéktár „Itt élünk
mi” – nyíregyházi értékek rajzokban címû rajzpályázatá-
nak ünnepélyes eredményhirdetése következett, majd
koszorúkat helyeztek el a Városalapítók szobránál.

A városnapi programok szombaton folytatódtak a Kos-
suth téren. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. már 11. alkalommal rendezte meg a Sze-
lektív Szombat elnevezésû rendezvényt. A nap középpont-
jában a szelektív hulladékgyûjtés és az a köré csoportosu-
ló tevékenységek álltak. Az érdeklõdõk regisztrációt kö-
vetõen pontokat gyûjthettek, amelyek után értékes nyere-
ményeket vehettek át. A nap kiemelkedõ eseménye volt a
Város Tortájának bemutatása, de volt kerékpárverseny,
Mercedes-Benz Classic Csillagtúra, az eseményt pedig a
Hooligans együttes koncertje zárta.
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RE-FLEX SIKEREK
TÖBBSZÖR A DOBOGÓRA ÁLLTAK A TÁNCOSOK

Befejezõdött a versenyszezon a RE-flex
Moderntánc Stúdió növendékei számára.
Két országos táncmûvészeti fesztiválon,
három helyszínen – Budapesten, Miskol-
con, Nyíregyházán – mérettette meg ma-
gát a táncsuli.

Legutóbb a Táncpedagógusok Országos
Szövetsége által szervezett döntõkön re-
mekeltek. A Napocskák csoport gyermek,
modern kategóriában I. helyezést ért el. A
RE-flex Junior és Kinder öt benevezett tán-
cából valamennyi dobogós helyezett lett.
Két II. és három III. helyezést kaptak. A
„TOSZ”-os verseny fontos és rangos a ki-
váló szakmai zsûri miatt. Az országban
négy helyszínen rendez a szövetség elõ-
selejtezõket, a döntõbe csak a legjobbak
jutnak. Itthon a Continental Aréna adott
otthont az Abigél Országos Minõsítõ Tánc-
fesztiválnak. Rácz Erika tanítványai közül

70 növendék 21 koreográfiával verseny-
zett. A felnõttek csoportja – Herman Fan-
ni, Kóbory Kamilla, Pátrovics Petra, Ros-
tás Szófia, Vass Vanda, Teremi Hanna, Tóth
Panna – a legmagasabb „A” besorolásban
3 arany, 1 kiemelt arany minõsítést és ver-
senyzõi különdíjat kapott. Megnyerték az
együttesi és koreográfusi fõdíjat is. A Juni-
or, a Kinder, a Napocskák, a Smile, a Frus-
kák, a Mini Jazz csoportok ezüst minõsí-
tésben részesültek. Az évet ünnepi gála-
mûsorral zárja a RE-flex, mely együttes a
30. születésnapját ünnepli az idén.

ÉVZÁRÓ TÁNCEST

A RE-Flex Moderntánc Stúdió júni-
us 15-én 18 órai kezdettel a Móricz
Zsigmond Színházban tartja évzáró
táncestjét.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 25., szombat 19.00 Oscar, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

Május 27., hétfõ 19.00 Oscar, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

Május 28., kedd 17.30 Többszemközt – Puskás Tivadarral, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad

DELILA MOHÁCSI MÓDRA
A nagy sikert aratott Illatszertár után Molnár Ferenc

Delila címû mûvét viszi színre Mohácsi János városunk-
ban. A premier június 14-én lesz a Rózsakert Szabadtéri
Színpadon, szeptembertõl pedig a darab a Móricz Zsig-
mond Színházban látható.

Roppant sikeres volt a neves rendezõ húsz év utáni
visszatérése Nyíregyházára, hiszen az Illatszertár nemcsak
az itteni nézõk tetszését nyerte el, de az elõadás a Pécsi
Országos Színházi Találkozón megkapta a közönségzsûri
különdíját, a szakmai döntnökök pedig Horváth László
Attila alakítását ítélték a férfiak közül a legjobbnak.

– Nagyon jó próbaidõszak elõzte meg a bemutatót, vé-
gig remekül dolgozott a társulat – nyilatkozta Mohácsi Já-
nos a Nyíregyházi Naplónak. – Sokkal jobb lett a szöveg,
mint az eredeti: izgalmasabb, viccesebb, másutt megha-
tóbb. A színház vezetése választotta a Delilát, amelynek
színre állítását – a szöveg gyengeségei ellenére – jó kihí-
vásnak találtam, ahogyan László Miklós mûve is az volt.
Molnár Ferencnek ez a darabja nem tartozik a legjobbak
közé. Sok minden nincs végiggondolva, helyenként ter-
jengõs, lényeges dolgokról viszont elnagyoltan szól, mint
a szerelemrõl, a megcsalás-
ról, a fájdalomról, a kibékü-
lésrõl. Alaptörténete – ame-
lyet nem igazán bont ki – egy
szerelmi háromszög. Mi eb-
bõl egy sokszöget csináltunk,
vagyis erõteljesebb lett a sze-
relmi szál, mint az eredeti-
ben, több a meglepetés. Hoz-
zá kell nyúlni a mû nyelve-
zetéhez is, hogy közelebb ke-
rüljön a mai beszédhez,
mondhatóbbá, tömörebbé
váljon, s ne ugyanúgy beszéljen Virág úr, mint a felesége
vagy a cselédlány. A testvéremmel, Istvánnal nemcsak a
párbeszédeket tesszük élõbbé, hanem át is alakítjuk a da-
rab szerkezetét, hogy a Molnár által leírt három felvonás
tartalmasabb legyen. A közismert mondás: „a csapos köz-
beszól” is ütõsebb lesz a mi elõadásunkban.

REMEKELNEK A SZÍNÉSZEK

Mint elmondta, kérte a színészeket, hogy ötleteikkel
vegyenek részt az alkotói folyamatban, amit örömmel meg
is tesznek, sõt, akik a színpad körül segítenek nekik, azok

is közremûködnek, hiszen több szem többet lát. Nagyon
furcsa, hogy 1937-ben, a II. világháború elõtt olyan dara-
bokat írt a szerzõ, mint például a Delila. A most színre
kerülõ mûben Molnár Ferenc nagyon egyszerûen képzeli
el, hogy van egy gonosz cselédlány, aki szemet vet a meg-
gazdagodott férj pénzére, s ezért el akarja csábítani. Mo-
hácsi Jánosék abba az irányba vitték el a történetet, hogy
elromlik egy házasság, a házastársak másba szeretnek bele,
ahogyan ez a valóságban is gyakran elõfordul. A hatal-
mas összeg, a férfi nyereménye ott van tényezõként, de
alapvetõen nem ez mozgatja a szálakat. Amit minden-
képpen meg akarnak tartani az eredeti mûbõl, hogy na-
gyon komoly válságot követõen a társak visszatalálnak
egymáshoz. A díszlettervezõ a harmadik Mohácsi testvér,

András, aki szobrász s tanít a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetemen. A jelmeztervezõ Remete Krisztával szinte
minden elõadáson együtt dolgozik a rendezõ. A harmin-
cas évek divatja jelenik meg a színpadon, s a zenében is
ehhez az idõszakhoz kötõdnek majd Zságer-Varga Ákos
segítségével. Mint Mohácsi János elmondta, a színészeink
kiváló formában vannak. Egészen remek Kosik Anita a fe-
leség szerepében, akinek darabbeli férjét a valódi párja,
Gulácsi Tamás alakítja. A rendezõ a Radnóti Színházban
korábban dolgozott együtt a cselédlányt játszó Józsa Bet-
tinával, aki most végez a Színház- és Filmmûvészeti Egye-
temen, de már nagyon jó színésznõ. Remekelnek a többi-
ek is: Horváth László Attila, Rák Zoltán és István István.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Mohácsi János

Részlet a Delila címû elõadásból
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 26., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Gyirmót labdarúgó-mér-
kõzés ismétlése

Május 25., szombat 10.00 Kossuth tér,
Bringa Piknik
Május 25., szombat 15.00 Continental
Aréna, Magyarország–Franciaország
nõi válogatott röplabdamérkõzés
Május 25., szombat 17.30 Continental
Aréna, Magyarország–Bosznia-Herce-
govina férfi válogatott röplabdamérkõ-
zés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

FIÓKCSAPAT, FEJLESZTÉSEK,
FELKÉSZÜLÉS

56 pont, 15 gyõzelem, 11 döntetlen, 12
vereség. Így zárta a szezont a Nyíregyhá-
za Spartacus. A csapat a 10. helyen vég-
zett.

Az õszi teljesítmény után tavasszal –
köszönhetõen egy tízmeccses veretlenségi
szériának – elõre lépett a Nyíregyháza Spar-
tacus. A klub vezetése abban bízik, erre ala-
pozva jövõre megcélozhatja az élvonalat
a Szpari.

– Nem lehetünk elégedettek, mert a cél
a feljutás volt. Õsszel viszont komoly hát-

szi eredmények tükrében szeretnénk, ha a
2019/2020-as idényben is õk irányítanák a
szakmai munkát. A célkitûzés nem változott,
az élvonalba jutásért kívánunk harcolni.
Még nagyobb hangsúlyt kaphatnak a saját
fiatalok, de szeretnénk úgy megerõsíteni a
keretet, hogy legyen esélyünk az elsõ két
hely valamelyikének megszerzésére –
mondta Kozák Attila.

Az ügyvezetõ bejelentette, hogy elõre-
haladott tárgyalásokat folytat a Szpari tu-
lajdonosa a Nyírbátorral, és a megbeszélé-
sek után – tiszta jogi állapotok esetén – a
Spartacus fiókcsapata lehet az NB III-as
gárda. Mindez jó lehetõség a fiatal játéko-
soknak, hogy felnõtt bajnokságban erõsöd-
jenek. Szintén jó hír, hogy rövidesen kez-
dõdhet az Örökösföldi Akadémiai Központ
és a Szatmárnémeti Akadémia tervezése is,
mindkét munkát a Szpari felügyeli, és mo-
dern utánpótlás képzõhelyek valósulhatnak
meg.

Zoran Spisljak vezetõedzõ szakmailag
értékelte a szezont.

– A célt teljes mértékben nem értük el.
17 mérkõzésen irányítottam a gárdát, sok
új dolgot bevezettünk, a meccselemzése-
ket, az edzések intenzitását is tekintve. Volt
egy tízmérkõzéses veretlenségi sorozatunk,
hazai pályán senki nem tudott minket le-
gyõzni, de ez csak a kiindulási alap. Jövõ-
re innen kell kezdenünk, ha idén volt egy
tízmeccses széria, akkor legközelebb 11
kell, ha most hét mérkõzésen nem kaptunk
gólt, akkor ez legközelebb legyen nyolc!
Lesznek érkezõk és távozók is a keretben,
a felkészülést pedig június 24-én kezdjük
– mondta a vezetõedzõ.

A bajnokság augusztus 4-én indul, és a
tervek szerint augusztusban hét bajnoki
mérkõzés is vár a csapatokra szerda-vasár-
nap rendszerben.

KERÉKPÁROS VILÁGKUPA FUTAMOT
RENDEZ JÖVÕRE NYÍREGYHÁZA!

Rally EB és Jetski EB után újabb rangos
nemzetközi verseny házigazdája lehet
Nyíregyháza. 1928 után rendeznek kerék-
páros világkupa versenyt ismét Magyaror-
szágon – a szabolcsi megyeszékhelyen.

Kerékpárosok népesítették be szomba-
ton Nyíregyháza belvárosát. A Zrínyi Ilona
utca környékén kijelölt pályán több kate-
góriában versenyeztek a résztvevõk.

– Nemzetközi a verseny, mivel Csehor-
szágból és Romániából is érkezett csapat.
Elõbb az utánpótlás korosztályok mérték
össze tudásukat, majd az amatõr és az elit
kategória következett – mondta Solymosi
János szervezõ.

Az eseményen Gilberto Simoni kétsze-
res Giro d’Italia-gyõztes is részt vett, aki a
Tour de France és Vuelta versenyein is több-
ször indult. Nem érkezett üres kézzel, el-
hozta magával a Giro-serleget, és készsé-
gesen állt rendelkezésre, ha valaki közös
fotót szeretett volna vele készíteni.

Az U19-es kategória hazai sikert hozott,
Hrenkó Norbert, az NYKSE kerekese volt a
leggyorsabb. A 40 év alattiak amatõr ver-
senyében Vinnai Zsolt második, csapattár-
sa, Horváth Zsolt elsõ lett.

Az elit verseny – mely pénzdíjas volt –
izgalmasan alakult. A cseh Daniel Babor
meglépett már az elején, majd féltávnál a
román Christian-Marius Petrache utolérte.
Ketten – egymást segítve – folyamatosan
növelték az elõnyüket az üldözõkkel szem-
ben, és végül az utolsó 200 méter döntött,
ahol Babor volt gyorsabb. A harmadik he-
lyért egy nagyobb boly küzdött, az utolsó

kanyarban pedig többen is kicsúsztak, és
végül Pályi Csaba lett a bronzérmes. A díj-
átadón aztán Nyíregyháza polgármestere
szenzációs bejelentést tett.

– A Rally és a Jetski EB futam után újabb
rangos nemzetközi verseny házigazdája
lesz Nyíregyháza, jövõre az országúti ke-
rékpáros ifjúsági világkupa futam helyszí-
ne lesz a megyeszékhely. Utoljára ilyet

VÁLOGATOTT MECCS AZ ARÉNÁBAN
Szombaton megkezdi szereplését az Eu-

rópa-ligában a magyar nõi és férfi röplab-
da-válogatott. A nemzeti együttesek Nyír-
egyházán lépnek elõször pályára. A nõi
csapatban Tóth Fruzsina személyében rá-
adásul Fatum-Nyíregyháza játékosnak is
szoríthatunk, a liberó a felkészülési mér-
kõzéseken rendszeresen lehetõséget kapott,
így jó esély van arra, hogy az Európa-ligá-
ban is pályára lép. A nõi csapat Franciaor-
szág ellen kezdi a szereplést, míg a férfiak
Bosznia-Hercegovina ellen játszanak.

Június 8., szombat, Kaposvár
15.00 Magyarország–Horvátország (nõi)
17.30 Magyarország–Görögország (férfi)
Június 15., szombat, Budapest, Ludovika
Aréna

15.00 Magyarország–Ausztria (nõi)
17.30 Magyarország–Ausztria (férfi)

1928-ban rendeztek Magyarországon –
mondta dr. Kovács Ferenc.

A város polgármestere és a Magyar Ke-
rékpáros Szövetség elnöke, dr. Princzinger
Péter egy-egy dedikált rózsaszín trikót ve-
hetett át Gilberto Simonitól az esemény
végén, az olasz sztár pedig jelezte, jövõre
is szívesen visszatér Nyíregyházára.

Izgalmas hajrát hozott a Nyíregyházi Nagydíj

Gilberto Simoni kétszeres Giro-gyõztes
rózsaszín trikóval ajándékozta meg dr.

Kovács Ferenc polgármestert. A városve-
zetõ bejelentette: világkupa versenyt

rendez jövõre a város.

A FÉRFI ÉS NÕI VÁLOGATOTT

HAZAI EL-MÉRKÕZÉSEI:

Május 25., szombat, Nyíregyháza
15.00 Magyarország–Franciaország (nõi)
17.30 Magyarország–Bosznia-Hercegovina
(férfi)

rányba kerültünk, és úgy éreztük, szükség
van szakmai téren a váltásra. Mélyponton
volt a klub, Révész Bálint, a Spartacus elnö-
ke pedig megtalálta azt az edzõpárost, akik
segítettek innen elindulni fölfelé, és a tava-

Hornyák Marcell lett a csapat házi
gólkirálya
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FELSÕSIMAI GYEREKNAP

Június 1-jén 10.00–14.00 óráig várják az érdeklõ-
dõket a Felsõsimai Közmûvelõdési Színtérbe gyerek-
nap alkalmából. Programok: 10.00 Megnyitó: Vassné
Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ. 11.00
Kovács Viktória gyermekmûsora a Generációk
Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesületének
támogatásával. 11.30 Miló Kung-fu és Tai-qi bemuta-
tója. 11.45 Pozsonyi Mónika gyerekdalokat énekel.
12.00 Nyíregyházi Mentõkutyás Egyesület mentõku-
tyás bemutatója. Kísérõrendezvények: ugrálóvár,
lovaskocsikázás Czuczku Mihály fogathajtóval, kisál-
lat-simogató, arcfestés, bohócok lufihajtogatása a Ku-
tyafája Közhasznú Egyesület tagjaival.

NYITOTT SZERTÁRKAPUK SZOMBATON

A rendezvény alkalmából Nyíregyházán is várják az
érdeklõdõket május 25-én 10.00–16.00 óráig. A prog-
ram célja a gyermekek és általuk a családok biztonság-
kultúrájának növelése, a hivatásos, önkormányzati és
önkéntes katasztrófavédelmi szervezetek mindennapi
tevékenységének és életének bemutatása. A nyílt na-
pon a látogatók megtekinthetik a szervezeti egységek
kiállításait, készenléti szereiket, különleges felszerelé-
seiket, valamint betekintést nyerhetnek a tûzoltók napi
feladataiba. A katasztrófavédelmi gyermeknapon részt
vesznek az önkéntes, a hivatásos, az önkormányzati és
a létesítményi tûzoltóságok. Helyszín: Erdõ sor 5.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Póka Imre (11. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. május 28., 17.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Prága u. 7.,

Kertvárosi Közösségi Ház.

Önkormányzati képviselõ házhoz megy.
Tóth Imre, a 10. sz. vk. önkormányzati
képviselõje fogadóórára biztosít lehetõ-

séget Örökösföldön. Munkaidõben a
06-42/504-096-os telefonszámon, vagy
a legnagyobb közösségi oldalon üzenetben

jelezhetõ az idõpont- és helyszínegyeztetés kérése.

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. május 27., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.,

Számítástechnikai üzlet.

KERTVÁROSI GYERMEKNAP

A Nyíregyházi Royal Derby Postagalambász Klub
várja az érdeklõdõket a május 26-án 10.00–14.00 óra
között megrendezendõ Kertvárosi Gyermeknapra.
Programok, fellépõk: Kertvárosi Iskola diákjai,
MediBall, Spartacus Torna Klub aerobicbemutatója,
rendõrségi bemutató, kutyás bemutató, lovagoltatás,
habparti a Katasztrófavédelem jóvoltából, lufihajtogató
bohóc, DJ, termelõi és kézmûves piac, finomságok,
játékok, vattacukor. Helyszín: Kertvárosi Piac.

TÉRDEN ÁLLVA ELÕTTED – KONCERT

Térden állva elõtted címmel újabb estre várja az ér-
deklõdõket Rozsnyai György táncdalénekes június 5-én
17.00 órai kezdettel a Városmajori Mûvelõdési Házba.
Közel 20 dal hangzik majd el – közremûködik a Cent-
rum Együttes –, köztük olyan nagysikerû elõadóktól, mint
Máté Péter, Szécsi Pál és Németh Lehel. Belépõjegy az
elõadótól vásárolható. Telefon: 06-20/525-3165.

INGYEN MACIMOSÁS GYEREKNAPRA

A BUBBLES-BAN

A közeledõ gyereknap apropóján most ingyen tisz-
tulhatnak meg a család kedvenc plüssei mérettõl és
mennyiségtõl függetlenül a Bubbles mosodákban, így
Nyíregyházán is, az Univerzum üzletházban.

2019. május 26-án 10 és 17 óra között az összes
önkiszolgáló Bubbles mosodában félóránként mackó-
mosó programokat indítanak, melynek keretében térí-
tésmentesen tisztulhatnak és száradhatnak a kedvenc
szõrmókok. A mackók gördülékeny wellnesse érdeké-
ben, minden üzletben Bubbles hoszteszek segítenek. A
Bubbles minden kimosott plüss után 100 forintot ajánl
fel az UNICEF Magyarország számára, támogatva ez-
zel a gyerekjogi szervezetet és annak tevékenységét.

Az akcióról további információ a www.mackomo-
sas.hu oldalon érhetõ el.

LEO-FUTÁS. Harmadszor rendezik meg a hagyományte-
remtõ céllal életre keltett LEO-futást. A Nyíregyházi LEO Klub
szervezi az aktuális programot, ami május 25-én 10.00 óra-
kor kezdõdik az Erdei Tornapályánál. A nevezési díjat jóté-
kony célra ajánlják fel. A regisztrálás után 10.00-kor a gyer-
mekek 2 kilométeres futama indul el, utána kezdõdik a fel-
nõttek 5 és 10 kilométeres futása.

GYEREKANGOL. Rövid szünet után, ismét indul a gyerek-
angol, zenés-mesés foglalkozás, minden szombaton 10.00
órától a Csiriptanyán, a Móricz Zsigmond könyvtárban.

CSELLÓVAL A VIKÁR KÖRÜL – Agárdi Eszter cselló, Ko-
vács Kálmán zongora – május 25-én 11.00 órától a Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolában.

MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai – május 25-én 16.00: Makacska kakaska. 26-án 10.00:
Az osztozkodó medvék. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

HÕSÖK NAPI ÜNNEPSÉG. Az Orosért Közéleti Egyesület
várja az érdeklõdõket Hõsök Napi ünnepségére május 26-án
17.00 órakor az orosi katolikus temetõben. A Hõsök Emlék-
mûnél emlékezzünk közösen az orosi harcokban elhunyt ka-
tonákra és polgári áldozatokra.

TÜNDÉRKERT ALVÉGESI GYERMEKNAP ovisoknak má-
jus 27-én 9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Játékos vetélkedõk, zeneovi, hangszerbemutató Hajdú Ágo-
tával, kézmûves foglalkozások. Bõvebb információ: 42/462-
400.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

KÖNYVBEMUTATÓ. A szabolcsi származású Mag. pharm
ddr. Mikes Tivadar Gyütt oszt marattt?! magyar és német két-
nyelvû könyvének bemutatója május 27-én 14.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõtárs: Bodnár István
költõ, újságíró. Közremûködik: Illyés Péter elõadómûvész.

EMLÉKEZÉS KÁLLAY ANDRÁSRA. A Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja várja az érdeklõdõket
május 28-án 19.00 órakor tartandó rendezvényére a Magya-
rok Nagyasszonya-társszékesegyházba. Téma: Emlékezés a 100
éve elhunyt Kállay András szabolcsi fõispánra. Elõadó: Komi-
szár Dénes történész. A rendezvény nyilvános és ingyenes.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebbi találkozó-
ján, május 29-én 10.00 órai kezdettel a Nyírség Könyvtár
Alapítvány  helyiségében megemlékezik az édesanyákról. Az
anyák napi köszöntõket válogatta és a foglalkozást vezeti:
Fekete Istvánné tagtárs.

„NAGY AZ ISTEN ÁLLATKERTJE...” – állat(ság)ok a ma-
gyar mûvelõdés- és irodalomtörténetben. A Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület Modus Hodiernus c. sorozatában meg-
jelent kiadványának bemutatója május 29-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK ELÕADÁSA május 29-én 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Hegedüs János
vezetõ mentõtiszt tart gyakorlással egybekötött elõadást az
újraélesztés témájában.

YESTERDAY – BEATLES-EMLÉKEST a Beat-lesz együttessel
május 29-én 18.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

ALZHEIMER CAFÉ. A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ, valamint az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvány várja az érdeklõdõket május 30-án 15.00 órától a
Korona Hotel különtermébe kötetlen délutáni beszélgetésre,
melynek témája az Alzheimer-kór – demencia, demens bete-
get ápolók érzelmei. Meghívott vendégek: dr. Erdélyi Ágnes
pszichiáter, Kõmûves Zsuzsanna pszichológus, Szigetvári
Jánosné mentálhigiénikus.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE május 30-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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BETÉRÉSRE INVITÁL A TÛZOLTÓ MÚZEUM
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédel-

mi Igazgatóság Erdõ sor 5. sz. alatti laktanyájába lépve
elénk tárulnak a múlt emlékei. Már az udvaron felfe-
dezhetõk a tûzoltás relikviái, ami a fõépületbe lépve
újabb fotókkal és használati tárgyakkal gyarapodnak. Ám
az igazi kincsek az elsõ emeleten berendezett Tûzoltó
Múzeumban, a 2016 óta dr. Konthy Gyula volt tûzoltó-
parancsnok, városi tiszti fõorvos nevét viselõ emlékhe-
lyen találhatók.

A nyíregyházi tûzoltóság hõskorába bepillantást en-
gedõ tárgyak a Jósa András Múzeum tulajdonában van-
nak. A kiállítás anyagát innen válogatva állította össze a
tûzoltóság történetét is feldolgozó Bene János. A múze-
umot 2000. szeptember 29-én avatták fel. A vitrinekben
használati tárgyak, kitüntetések, jelvények, versenydí-
jak, serlegek láthatók. A serlegek sorából kiemelkedik a
Samassa-serleg. Ezt Konthy Gyula abból a 300 koroná-
ból készíttette, amit az egri érsek köszönetképpen aján-
lott fel a tûzoltóknak a rendfenntartó szerepükért,
amellyel az 1904. évi templomszentelés sikeres lebo-
nyolításához hozzájárultak. Érdemes még megszemlél-
ni az ország egyik legszebb, egyedi Szent Flórián szob-
rát, amely több mint 9 kg súlyú bronzból öntött, dúsan
aranyozott szobor.

Egy maketten látható az a versenygyakorlat, amely
az 1906. évi milánói nemzetközi versenyen dicsõséget
eredményezett a város tûzoltóinak. Sajnos csak fotókon
láthatjuk a milánói aranyérem két oldalát, mert az ere-

deti az Országos Tûzoltó Múzeum kiállítását gazdagít-
ja. Itt vannak viszont azok a kincsek, amelyeket a má-
sodik világháború zûrzavaros napjaiban a menekülõ
tûzoltóink 1944 õszén, egy Linz melletti faluban, falá-
dába helyezve ástak el. A Németh Péter múzeumigaz-
gató vezette kutatócsoport sikerrel eredt a relikviák nyo-
mába, amelyeket 1986 júniusában meg is találtak és
hoztak haza.

A felfedezésre méltó Tûzoltó Múzeum látogatása az
országosan meghirdetett „Nyitott szertárkapuk” prog-
ram keretében lehetséges. Megtekintése igazi csemege
gyereknek és felnõttnek egyaránt!


