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ÚJRA ZIG SINGERS!
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OLTATNI KELL A KUTYÁ-
KAT. Május végéig zajlik a
kutyák kampányszerû,
veszettség elleni immuni-
zálása. A kötelezõ
védõoltást minden évben
egyszer kell megkapni a
kutyáknak.

BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG (?)
A városlakókat érintõ
kérdésekrõl beszélget-
tünk Sigmond Sándor
fõkertésszel, aki a
Nyíregyházi Televízió
Híregyháza címû mûso-
rának vendége volt.

KÖZBIZTONSÁG RÉGEN
ÉS MOST. A Nyíregyházi
Napló húsz évvel ezelõtti
második számában leírtak
szerint, a városban egy év
alatt 5265 bûncselekmény
vált ismertté. Mi válto-
zott?

16

AMIRÕL AZ UTCÁK...

A napokban jelentette be dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter, hogy egy pályázat eredményeként, újabb kilenc köz-
intézmény energetikai korszerûsítése valósulhat meg Nyír-
egyházán. Köztük óvodák, iskolák, rendelõintézet, böl-
csõde, védõnõi szolgálat és terhesgondozás. Ezzel egy
idõben már zajlik további öt közintézmény rekonstrukci-
ója, és ezek mellett tavaly – többek között – hét óvoda is
megújulhatott Nyíregyházán.  Nagy öröm ez valamennyi
városlakónak, de leginkább az érintettek, a szülõk és gyer-
mekeik tudják értékelni a komfortosabb gyermekintézmé-
nyeket. Bákányné Mikó Zita szülõ, akinek a gyermeke a
Micimackó Bölcsõdébe jár, örömmel vette a hírt, hogy
felújítják a gyermekintézményt. A Nyíregyházi Televí-
ziónak elmondta, hogy nagyon elégedettek a bölcsõ-
dével, szép zöld az intézmény udvara, gyönyörû ár-
nyas fák díszítik az épület környezetét és ehhez nagyon
illene egy szépen felújított épületegyüttes. /3.

Letették esküjüket az országgyûlési képviselõk kedden a Ház
alakuló ülésén, ezzel megalakult az új parlament. A korábbi-
nál kisebb létszámú Országgyûlésnek 199 képviselõ a tagja, a
Ház munkájában pedig ezentúl 13 nemzetiségi szószóló is
részt vesz. A  pártok megalakították a képviselõcsoportjukat.
Az Országgyûlés elnökének – titkos szavazással – Kövér Lász-
lót választotta meg az új országgyûlés. A Fidesz frakcióban
elfoglalta helyét a Nyíregyháza 1-es és 2-es számú egyéni vá-
lasztókerületében megválasztott két képviselõ, Petneházy At-
tila és dr. Vinnai Gyõzõ is. Ezzel egy idõben megszûnt dr.
Vinnai Gyõzõ kormánymegbízotti feladata. Az új megyei kor-
mánymegbízott kinevezéséig a hivatalvezetõi feladatokat a kor-
mányhivatal fõigazgatója, dr. Teschmayer Gábor látja el.

MEGALAKULT AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS

Nem csatába, hanem látványos hagyományõrzésre hívták a Kossuth térre a városlakókat vasárnap, a Jósa András Múzeum és a
Simonyi Óbester Szablyavívó Iskola szervezésében. Egy új tradíció, a Magyar Kard Napja alapjait vetették meg a kezdeménye-
zéssel, melyhez együttmûködési megállapodás keretében még hat múzeum csatlakozott. Mi, nyíregyháziak azonban nemcsak a
múlt elõtt tisztelgünk a fegyverrel, hanem egyre eredményesebbek vagyunk vele a sportban is. (Részletek a 10. és a 14. oldalon.)

„IDE VELED, RÉGI KARDUNK!”

ÉPÜLETEK SZÉPÜLNEK
Bár még közel egy hónap van hátra az idei tanévbõl,
de a gyerekek már az ablakon kibámulva a nyári szü-
netre gondolnak. A ragyogó napsütés eszükbe juttatja
tavalyi nyári élményeiket, tábori kalandokat, barátsá-
gokat. Nyíregyháza önkormányzatának köszönhetõen
az idén is több mint ezer gyermek szerezhet élménye-
ket a támogatott napközis táborokban, valamint a Szig-
ligeti Gyermeküdülõben és a Zoo Suliban is.

Szerzõ: Sipos Marianna

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Nyíregyháza
az idén is lehetõséget biztosít valamennyi helyi általános
iskolai tanuló számára, hogy napközis táborba jelentkez-
hessen. Újdonság viszont az idén, hogy 1200 helyett már

MÉG TÖBB TÁBOROZÓ JÖHET
1600 gyermek jelentkezését tudják elfogadni. Az önkor-
mányzat döntésének értelmében, már nemcsak a korábbi
önkormányzati fenntartású intézmények tanulói, hanem
a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákba járó, nyír-
egyházi lakhellyel rendelkezõ gyerekek is jelentkezhet-
nek a támogatott napközikbe, a fenntartó intézmény stá-
tuszától függetlenül. Az étkezési térítési díjaknál figyelem-
be veszik az iskolai idõszakra vonatkozó térítési kedvez-
ményeket, így a szülõk – megfelelõ igazolások beszerzé-
sét követõen – a táborokban is igénybe vehetik az olcsóbb
étkezést. A táborban részt vevõ tanulók szüleinek emel-
lett a helyszínre történõ utazás költségét kell viselnie.

A nyári napközis táborokra történõ jelentkezési lapo-
kat az oktatási intézményeknél, a tábor szervezésével meg-
bízott szervezõknél lehet igényelni, vagy az ALIM hon-
lapjáról letölteni: www.alim.hu. /5.
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ÁPRILIS 30., SZERDA

DROGNÉLKÜLI VILÁG
Nyíregyházán Drognélküli világ cím-

mel konferenciát tartott az Integrációs Ka-
pocs Egyesület, neves szakemberek rész-
vételével. A program a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium támogatásával, valamint
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai In-
tézet közremûködésével valósult meg.

ÁPRILIS 30., SZERDA

AZ ORSZÁG ELSÕ KUDUBORJA
A hazánkban csak a Nyíregyházi Ál-

latparkban látható különleges antilop-
faj legifjabb tagja nemrégiben született
és már a látogatók is megcsodálhatják.
Az immár 4 fõs kuducsapat a Tarzan
ösvénye kifutórendszerben él számos
más patás ritkasággal.

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

MANDÁBAN IS BULI VOLT
A belvárostól távolabb élõk is színes

majálisokon vehettek részt. Manda-
bokorban különbözõ táncegyüttesek
szórakoztatták az érdeklõdõket. A
country táncosok mellett a Kálmánházi
Néptáncegyüttes tagjai is a színpadra
léptek.

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

A BUJTOSON ÜNNEPELTEK
Városszerte majálisokat rendeztek

Nyíregyházán. A legtöbben a Bujtosi Vá-
rosligetbe látogattak ki, ahol több ezren
szórakoztak és élvezték a Viva TV és a
Bravo újság által is az év énekesnõjének
választott Radics Gigi koncertjét.

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

FÕZÕVERSENYT TARTOTTAK
Borbányán a helyi nyugdíjas egyesü-

let aktív közremûködésével rendeztek
a Váci Mihály Kulturális Központ mun-
katársai majálist. A nyugdíjasok mellett
a borbányai iskolások és óvodások mu-
tatkoztak be, közben pedig még fõzõ-
versenyt is tartottak.

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

RETRO MAJÁLIS
Felvonulás, friss perec és virsli várta a

látogatókat a Sóstói Múzeumfaluban má-
jus elsején. A Lókötõk együttes a népha-
gyományokat elevenítette fel, ezt köve-
tõen pedig egy rendszerváltás elõtti má-
jus elsejei felvonulást is láthattak a nézõk.

MÁJUS 5., HÉTFÕ

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
A magyar nyelv és irodalom írásbeli-

vel hétfõn megkezdõdött az érettségi
idõszak. Nyíregyháza gimnáziumaiban
583, szakközépiskoláiban pedig 1056
végzõs vizsgázott. Kedden a matemati-
ka tudáspróbával, szerdán pedig törté-
nelemmel folytatódott a vizsga.

MÁJUS 6., KEDD

KIÁLLÍTÁS A BENCS VILLÁBAN
A Benczúr Gyula Képzõmûvészeti

Kör 11 tagjának több mint 40 alkotásá-
ból nyílt kiállítás a Bencs Villában. Az
amatõr képzõmûvészek grafikáit, akva-
relljeit és olajfestményeit június elejéig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.

A NYÍREGYHÁZI FOCI
JÖVÕJÉRÕL

Mint múlt heti számunkban megír-
tuk: közgyûlési döntés alapján komoly
feltételrendszerhez kötve szponzorál-
ja az önkormányzat a nyíregyházi lab-
darúgást. Az utánpótlás-nevelésre új
céget hoznak létre, melyben a Nyírsuli
és a Spartacus közösen pallérozza majd
a tehetségeket. Mindennek feltétele a
Szpari feljutása az NB I-be, melytõl gya-
korlatilag egyetlen gyõzelemre áll a
csapat négy fordulóval a bajnokság zá-
rása elõtt.

Dr. Kovács Ferenc a közgyûlést köve-
tõen a Nyíregyházi Televízióban azt nyi-
latkozta, hogy 2010 elõtt egy szál papír
fecnin adtak több mint 100 millió forintot
úgy az akkori klubtulajdonosnak, hogy
semmilyen feltételhez nem kötötték, sem-
milyen követelményt, teljesítményt nem
írtak elõ, semmilyen ellenõrzési, beszámo-

lási kötelezettsége nem volt az akkori tu-
lajdonosnak, így gyakorlatilag arra költöt-
te a pénzt, amire akarta. Hozzátette: – A
8–10 külföldi játékossal felálló Szpari ki-
esett az NB I-bõl, a klubtulajdonos eltûnt,
a csapatot átruházta egy budapesti cégre,
aztán az is eltûnt és maradtak nagyon ko-
moly tartozások utána. Teljesen szétzüllött
a foci. Túlléptünk ezen a szakaszon, a csa-
pat a bajnokság elejétõl vezeti magabiz-
tosan a tabellát úgy, hogy egy külföldi já-
tékos sincs a keretben, s törekszünk arra,
hogy helyi kötõdésû játékosok is legyenek
a csapatban. Azért szponzorálja a Szparit
az önkormányzat kemény feltételekhez
kötve, hogy legyen egy olyan focicsapat,
amely Nyíregyháza jó hírnevét viszi az NB
I-ben és lehetõséget jelent a tehetséges fi-
atalok számára.

A közgyûlési döntésrõl a Nyíregyházi
Televízióban kérdeztük a testületet alkotó
pártok képviselõinek véleményét.

– A városvezetés ezzel is azt akarja ki-
fejezni, hogy nagyon fontos számára Nyír-
egyháza sportélete. Ez tulajdonképpen
komplex terápiája a nyíregyházi labdarú-
gásnak, összekapcsolva az élsportot és az
utánpótlás-nevelést. A szigorú feltételek azt
célozzák meg, hogy egy szoros együttmû-
ködés alapján alakuljon ki egy fiatal bá-
zis, akikre tud támaszkodni a versenysport,
jelen esetben a labdarúgó-csapat. Nagyon
lényeges különbség van szemléletben a ko-
rábbiakhoz képest a támogatási rendszer
kapcsán. Egyértelmûvé tettük: csak egy si-
keres, a nyíregyháziak számára is vonzó,
szerethetõ csapatot támogatunk, mégpe-
dig azért, hogy a fiataljainknak teremtsen
lehetõséget a jövõben az élvonalbeli sze-

replésre. A feltételek – az átlagosan 3500-
as nézõszám, a következõ évben az elsõ
12 helyen belüli helyezés az NB I-ben, s
az, hogy be kell építeni a fiatal, a Nyírsuli
által a Bozsik Akadémián képzett fiatalo-
kat is – mind ezt szolgálják. Szívügyünk,
hogy a saját gyerekeinket is lássuk a pá-
lyán. Most a futballban dolgozó tulajdo-
nosi és szakmai háttér, élén Révész Bálint-
tal, úgy ítélte meg, hogy ezeket a feltétele-
ket tudják teljesíteni. Ez már egy közös si-
ker, amely eredményt is kell, hogy hoz-
zon.

Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):

KOMPLEX TERÁPIA

Nagy László frakcióvezetõ, MSZP:

HOL VAN A TÖBBI?
– A jelenlegi sporttámogatás tekinteté-

ben is van lényeges különbség a Fidesz je-
lenlegi és korábbi álláspontja között. Ko-
rábban mindig azt hallottuk, hogy a tömeg-
sportot és az utánpótlást kell elõtérbe he-
lyezni és ez lesz mindennek az alapja, a
versenysport ebbõl a szempontból másod-
lagos. Egyébként a korábbi, 2010-et meg-
elõzõ sporttámogatásoknál is voltak felté-
telek. Akkor hároméves szerzõdést kötöt-
tünk bizonyos sportágaknál – nem egynél
–, s ott is voltak helyezésbeli és nézõszám-
beli elvárások annak érdekében, hogy az
alaptámogatáson túl az eredményességi tá-

mogatást megkaphassa az érintett sport-
szervezet. Egyfajta prémiumrendszer volt
beépítve. De hol vannak azok a sportágak,
amelyek hagyományosan nagyon komoly
tradíciókkal bírnak? Mondok egy példát.
Elfelejtkeznek akár a teremsportágak kö-
zül a kézilabdáról, a kosárlabdáról. Azt
gondolom, hogy a jelenlegi sporttámoga-
tási rendszer, amit megszavaztak ezzel a
támogatással, koncepciótlanná vált.

Vass Zoltán, Jobbik:

HAJRÁ! – UTALVÁNNYAL IS
– A szerzõdés egyik eleme, egyben a

kifizetés feltétele a folyamatosan növelen-
dõ nézõszámról szól. Emlékszem, 1982-
ben volt egy Rába ETO elleni mérkõzés,
ahol én is ott voltam, 22 ezer nézõ volt
kint. Ha ezt a jelenlegi jegyárakkal be-
szoroznánk, 22 millió forintot jelentene...
Azt akarom ezzel jelezni, hogy óriási je-
lentõsége van a jegyeladásból származó
bevételeknek egy sportklub életében,
ezért nem véletlen, hogy nézõszám-elõ-
írást tettek bele a szerzõdésbe a szerzõ-
déskötõk. S fontosak a szponzori támo-
gatások is. Ahogy Nyíregyháza város ezt
a 150 millió forintot adja, tulajdonkép-

pen szponzori támogatás, ezzel a csapat-
nak a város hírnevét kell vinnie ország-
szerte. Arra is szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a Fidesznek van olyan prog-
ramja, amely Erzsébet és Hajrá utal-
vánnyal támogatja a sporteseményeken
való részvételt, ezek adómentes juttatá-
sok. Szeretném ezúton kérni a Nyíregy-
háza Spartacus vezetésétõl, hogy ezt a
jegyvásárlási formát vezessék be, ezzel is
lehetne növelni tovább a nézõszámokat.
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ÚJABB 600 MILLIÓ FORINT KORSZERÛSÍTÉSRE
ség. Az önkormányzat a pályázaton közel 600 millió fo-
rintot nyert 15 százalékos önerõvel.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az intézményvezetõk
körében elmondta, az elmúlt évben egy eddig nagyon si-
keres felújítási programot indítottak, 1 milliárd 160 millió
forintot fordíthattak óvodák és iskolák felújítására. A prog-
ramot idén folytatják és kiegészül a bölcsõdékkel. Idén
összesen öt bölcsõde komplett felújítását végzik el, és a
pályázatok mellett a város költségvetésében 80 millió fo-
rintot különítettek el a bölcsõdék korszerûsítésére. A pol-
gármester szerint a korábbi ciklusban összességében el-
hanyagolták az intézményi felújításokat, ezért most egy-
szerre kell foglalkozni bölcsõdékkel, óvodákkal, iskolák-

Dr. Kovács Ferenc polgármester, az érintett intézmé-
nyek vezetõinek körében tájékoztatta a sajtó képviselõit

az újabb fejlesztés részleteirõl

ZAJLANAK A MUNKÁK
További öt nyíregyházi intézményben is elkezdõdött

áprilisban az energetikai fejlesztés. A Nyírségi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Intéz-
mények épületenergetikai korszerûsítése címmel nyert
pályázat eredményeként, öt nyíregyházi intézmény
energetikai fejlesztése zajlik. A Nefelejcs, a Babaház
és a Hóvirág bölcsõdék, a Déli Gyermekjóléti Központ,
valamint az orosi 2. számú Idõsek Klubja is megújul-
hat. A több mint 200 millió forintos projektre 85 száza-
lékos támogatású uniós és hazai forrást kaptak. A beru-
házások október végére készülnek el.

MEGSZÉPÜLT ÓVODÁK
Megújultak a nyíregyházi óvodák is többszáz millió

forintból nyertes pályázatok eredményeként. Tavaly hét
intézmény felújítását végezték el a városszerte, ebbõl
két óvodában, a Kertvárosban és Sóstóhegyen a teljes
körû rekonstrukció mellett az épület bõvült is. A na-
gyobb felújítások és átépítések mellett a város további
14 óvodájában javítási munkálatokat végeztek, így min-
den gyermeket korszerû körülmények között tudnak fo-
gadni a nyíregyházi óvodákban.

kal és szociális intézményekkel. Az elmúlt évben és idén
ezekre kétmilliárd forintot tudnak fordítani jórészt pályá-
zatok segítségével, és ehhez tudják biztosítani a közel 400
millió forintos önerõt is. Az önkormányzat célja az, hogy
a következõ években a város összes intézményét felújít-
hassák pályázati támogatásokkal.

Újabb kilenc nyíregyházi közintézmény energeti-
kai korszerûsítése valósulhat meg az önkormányzat
közel 600 millió forintos nyertes pályázata eredmé-
nyeként. Négy óvoda, két iskola, egy bölcsõde és vé-
dõnõi szolgálat, valamint egy rendelõintézet újulhat
meg. Az önkormányzat az elmúlt évben és idén össze-
sen kétmilliárd forintot fordíthat intézmény-felújítá-
sokra.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Egy, a tavalyi év elején beadott sikeres pályázat ered-
ményeként újabb kilenc közintézmény energetikai kor-
szerûsítése valósulhat meg Nyíregyházán. Ezek az
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézménye, a Bú-
zaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézménye, a
Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye, az Eszterlánc
Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephelye, a Bem József Álta-
lános Iskola, az Arany János Gimnázium, Általános Iskola
és Diákotthon Zelk Zoltán Kéttannyelvû Tagintézménye,
a Szent István utcai Városi Rendelõintézet, valamint a
Micimackó Bölcsõde, Védõnõi Szolgálat és terhesgon-
dozás.

A projekt a kilenc intézményben az épületek hõszige-
telését, és ahol még nem történt meg, a nyílászárók cseré-
jét célozza. A többségében távhõs fûtésû épületekben kor-
szerûsítik a fûtési rendszert, megtörténik a hálózat és a
radiátorok cseréje, valamint új szelepekkel szabályozha-
tóvá teszik a hõmérsékletet. Mindezzel javul a fûtés haté-
konysága és a becslések szerint csökkenhet a rezsikölt-
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BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG (?)
AVAGY: MIT TEHETÜNK, HA ÁTHAJLIK A SZOMSZÉD LOMBOS FÁJA...

A faültetés ideje õsszel levélhullástól a fagyok beáll-
táig, tavasszal pedig a fagyok elmúltától rügyfakadá-
sig tart. Május elején a városlakóknak így már nem a
csemeték elültetése okoz fejtörést, hanem sokkal in-
kább az, hogy mit tegyenek, ha a kerítésen áthajlik a
szomszéd lombos fája. Kihez lehet ilyen esetben for-
dulni? Közterületre ültethetünk-e egyáltalán fát város-
lakóként? Mit részesít elõnyben a zöld infrastruktúra
rendszer? Milyen fák bírják leginkább a városi környe-
zetet? A városlakókat érintõ kérdésekrõl beszélgettünk
Sigmond Sándor fõkertésszel, aki a Nyíregyházi Tele-
vízió Híregyháza címû mûsorának vendége volt.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Közterületi zöldfelületre a faültetés nem tiltott tevékeny-
ség, azonban engedélyhez kötött. Ezt kormány- és helyi
rendelet is szabályozza. Abban az esetben, ha valaki a
háza elé szeretne fát ültetni, olyan területre, amely már a
közterület tulajdonát képezi, a fõkertészi irodába kell be-
nyújtania egy kérelmet. Sigmond Sándor érdeklõdésünk-
re elmondta, hogy az engedélyeztetés egyik legfõbb oka
az, hogy Nyíregyháza több területén a magas növésû fák
közel helyezkednek el az épületekhez, az ingatlanok ha-
tárához. Nagyon sok bejelentés érkezik azzal kapcsolat-
ban, hogy a fák gyökerei a járdát, az épített kerítés alapját
felemelik, a lombkorona tönkreteszi a lakóházak falát, a
gallyhullás, a terméshullás pedig a tetõszerkezetet sérti
meg és kárt tesz benne.

– Rendelet határozza meg a magas, a középmagas és

az alacsony növésû fák ingatlanhatártól történõ megfele-
lõ telepítési távolságát, és többek között a tõtávolságot is.
Ezeket mind-mind figyelembe kell venni annak érdeké-
ben, hogy vagyoni kár ne keletkezzen azért, mert fát ülte-
tünk – mondta el.

MAGÁNTERÜLETEN NINCS ILLETÉKESSÉG

Gyakori jelenség, hogy az egyik szomszéd telkén elül-
tetett facsemete pár év múlva átnyúlik a másik szomszéd
telkére. Az ágak a tetõt megrongálják, esetleg a szomszéd
kilátását is akadályozzák, vagy besötétítik a nappaliját. Az
ilyen sértettek rendszeresen megkeresnek engem, hogy in-
tézkedjek és vágattassam ki a fát. Közterületen ez a problé-
makör még aránylag kezelhetõ, de magánterületre az ille-
tékesség nem terjed ki. A szomszédoknak egymás között
kell eldönteni, hogy kinek van igaza. Tanácsként el tudom
mondani, hogy az ingatlan határától a távolság megfelel-e
annak a fafajnak, de nem utasíthatom egyik felet sem arra,
hogy kivágja a fáját. Ez jegyzõi hatáskör lenne, de a jegy-
zõi illetékesség magánterületre ilyen szempontból nem ter-
jed ki. Kivételt jelent ez alól, amikor a fa közterületen lévõ
részeket veszélyeztet – hangsúlyozta.

Az Európai Unió utasítása szerint, minden országnak –
és városnak – el kell készítenie a saját környezetvédelmi
tervét, és azt összhangba kell hoznia a helyi szabályozás-
sal is. Ez azt jelenti, hogy faültetést illetõen jövõbe tekin-
tõnek kell lenni. Az unió 2014. évtõl érvényes környezet-
védelmi programja ugyanis kiemelten kezeli a zöld inf-
rastruktúra kifejlesztését.

– Ennek az értelmezése nem egyszerû, mert sok fogal-
mat ehhez mélyen meg kell érteni, elsõsorban például az
õshonosság fogalmát. Vannak olyan fafajok, amelyekkel
kapcsolatban még vita folyik, hogy õshonosnak tekinthe-
tõek-e vagy nem.

A fõkertész kifejtette, hogy a hibrid platánfa, az ezüst
juhar, a japánakác, a bálványfa és a korai juhar bírja a
legjobban a városi környezetet, ezeknek a legnagyobb a
tûrõképessége.

– A felsorolt fafajok közül a korai juhar az, amit õsho-
nosnak lehet tekinteni. A zöld infrastruktúra rendszer nem
véletlenül preferálja az õshonos növényállományt. Ennek
az a végsõ célja, hogy olyan zöldfelületek jöjjenek létre,
amelyek önfenntartók – mondta el.

Sigmond Sándor



2014. MÁJUS 9. 5

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)

A korábbi évekhez képest bõvült a napközis táborok
köre, az idén már több helyszínen várják a gyerekeket. A
múzeumfaluban a népi hagyományok õrzése kerül elõ-
térbe, az Úszótáborban az úszásoktatásé és a vízi játéko-
ké a fõszerep, a Kis Vakond táborba pedig a matematikát
szeretõ kicsiket várják idén is. Nyelvi táborral ettõl az év-
tõl már Sóstóhegyen és Nyírszõlõsön is várnak gyereke-
ket, de lesz még focitábor, és a speciális igényû kicsik is
találhatnak nyári elfoglaltságot a táborok között.

SZÍNESEBB LESZ A NYÁRITÁBOR-KÍNÁLAT

NÉPSZERÛ SZIGLIGET!

Az önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV üzemel-
tetésében lévõ Szigligeti Gyermeküdülõ idén is várja a
gyerekeket. Az üzemeltetõ az elmúlt két év során arra töre-

kedett, hogy minél több nyíregyházi gyermek számára
biztosítson felhõtlen, élményekben gazdag kellemes ki-
kapcsolódást a Balaton partján. Idén közel 1000, nyíregy-
házi lakhellyel rendelkezõ, nyíregyházi székhelyû alap-
fokú iskolában tanuló gyermek 11 turnusban táborozhat a
Szigligeti Gyermeküdülõben. Az elsõ turnus 2014. június
16-án kezdõdik, az utolsó augusztus 28-án ér véget. A
programokat a gyerekek életkori sajátosságainak figyelem-
be vételével állították össze, így sok ismeretet szerezhet-
nek a Balaton nevezetességeirõl és környékérõl. A szer-
vezett programok mellett a kísérõ pedagógusok esténként
különbözõ vetélkedõket, táncházat szerveznek a tábor la-

kóinak. A gyerekek megérkezésükkor balesetvédelmi ok-
tatásban is részesülnek.

A Szigligeti Gyermeküdülõ üzemeltetõje mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a gyerekek számára minél
kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék a táborozást. Ta-
valy 26,5 millió forintot fordított a város (NYÍRVV) a tá-
bor teljes körû felújítására, az idén betegszobát alakíta-
nak ki, kerti padokat és asztalokat helyeznek el, hogy a
gyerekek a szabadban is még komfortosabban érezzék
magukat.

A Nyíregyházi Televízió stábja tavaly nyáron eltöltött
néhány napot a Szigligeti Táborban, az ekkor készült kis-
filmet vasárnap 17.30-tól láthatják a csatornán, valamint
a késõbbiekben a nyiregyhaza.hu weboldalon is.

ZOO SULI

Már hagyomány, hogy a tanév végén megnyitja kapuit
a Zoo Suli is. A Nyíregyházi Állatparkban június 16-ától
négy héten át várják érdekes, természetközeli  foglalko-
zásokkal az iskolás korú gyerekeket. A napközis tábor
résztvevõi nemcsak tárgyi tudással gazdagodhatnak, de
megtanulhatják azt is, hogyan kell gondozni a világ kü-
lönbözõ pontjaiból származó élõlényeket. Révészné Petró
Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osztályvezetõje elmond-
ta, a táborban a tanterem igazából a természet. Az élõ
szertárban kamatoztathatják a táborozók azt a tudást, amit
tankönyvekbõl vagy a biológiaórán megszereztek. A tá-
borban a gyerekekkel szakképzett zoo-pedagógusok fog-
lalkoznak, akik munkáját végzõs biológia szakos hallga-
tók is segítik. A Zoo Suli programjairól bõvebb informáci-
ót a sostozoo.hu oldalon, a „táboraink” menüpontban ta-
lálhatnak az érdeklõdõk.
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SPECIÁLIS TANESZKÖZÖK
Speciális eszközök és taneszközök használatát támo-

gató szolgáltatások kialakítása érdekében mûhelymun-
kát tartottak a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Is-
kola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és
EGYMI szervezésében. A cél az volt, hogy a résztvevõk
megismerkedjenek az értelmi sérült tanulók személyisé-
gével, valamint kipróbálhassák azokat a kölcsönözhetõ,
speciális fejlesztõ eszközöket és taneszközöket, amelyek
elõsegítik a sérült funkciók eredményes fejlõdésén túl az
inkluzív nevelést is az innovatív iskolákban. Az érdeklõ-
dõket olyan kiadványokkal is megismertették, melyek
hátteret tudnak nyújtani a befogadó pedagógiai gyakor-
lat elterjesztéséhez, segítve az inklúziót vállaló pedagó-
gusok mindennapi munkáját. A bemutatott differenciá-
láson alapuló óravázlatok, a speciális taneszközökrõl
készült portfólió, a tanulásban akadályozott / értelmi fo-
gyatékos tanulókról szóló tájékoztató füzet, vagy a szak-
értõi vélemények értelmezést segítõ gyógypedagógiai
fogalomtár mind a gyermeki diagnózis megértését segí-
tik a többségi általános iskola nevelõi számára.

Áprilisban és májusban zajlik a kutyák kampányszerû,
veszettség elleni immunizálása. A kötelezõ védõoltást
minden évben egyszer kell megkapni a kutyáknak azért,
hogy a halálos kimenetelû vírus ne fertõzzön meg se álla-
tot, se embert. A szakemberek azt tanácsolják, ne csak a
kutyákat, hanem az ember környezetében élõ, melegvé-
rû állatokat is oltassák be a gazdik.

Magyarországon törvény írja elõ, hogy a kutyákat min-
den évben be kell oltatni veszettség ellen. A gyakorlat sze-
rint áprilisban és májusban történik az ebek kampánysze-
rû immunizálása. Ilyenkor a Magyar Állatorvosi Kamara
honlapján bárki megtekintheti azokat a helyszíneket és
idõpontokat, ahol állatorvosok várják az ebeket. Aki azon-
ban például októberben szokta beadatni kutyájának a kö-
telezõ vakcinát, annak nem kell most a rendelõbe vinni
kedvencét. A veszettséget vadállatok, Magyarországon fõ-
leg rókák terjesztik, de denevérek is megfertõzhetik házi
kedvenceinket. Évrõl évre egyre kisebb a veszettség elõ-
fordulása, köszönhetõ ez a védõoltásoknak és a szaksze-
rû megelõzésnek. Az állatorvosok szerint ezt fenn kell tar-
tani annak érdekében, hogy ember és állat egyformán biz-
tonságban éljen egymás környezetében.

Dr. Pelle György, a Nyíregyházi Oktató Állatkórház kór-
házvezetõ állatorvosa azt mondta, laboratóriumi vizsgá-
latok kimutatták, hogy a veszély a veszettségre folyama-

OLTATNI KELL A KUTYÁKAT
tosan fennáll, a lehetõség a fertõzõdésre megvan. Ha az
állataink megfelelõen immunizálva vannak, akkor annak
az esélye, hogy az emberek megfertõzõdjenek, minimá-
lisra, nullára csökken.

A veszettség elleni védõoltás elõtt a kutyák rutinvizsgá-
laton esnek át, majd egy vakcina formájában megkapják
az oltóanyagot, valamint megtörténik a féreg és paraziták
elleni védekezés is. A szakember azt javasolja, ne csak a
kutyákat, hanem az ember környezetében élõ, melegvérû
házi kedvenceket, így a macskákat és a vadászgörénye-
ket is oltassuk be, állataink és saját magunk érdekében.
Szankciót azonban csak a kutyatulajdonosokra  szabhat
ki a hatóság. Aki elmulasztja beadatni a kötelezõ védõol-
tást a kutyájának, az 15 ezer forinttól terjedõ bírságra szá-
míthat. A veszettség mellett, a globális felmelegedés miatt
már Magyarországon is megjelentek azok a lepkeszúnyo-
gok, amelyek korábban csak a mediterrán térségben for-
dultak elõ és okoztak halálos betegségeket. Ilyen a szív-
és bõrférgesség, amely ellen azonban a felelõs gazdi vé-
dekezni tud. Az élõsködõk távoltartása mellett úgyneve-
zett rácsöppentõ szerekkel is meg lehet védeni házi ked-
venceinket a szúnyogok által terjesztett veszélyes beteg-
ségektõl.
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KIEMELKEDÕEN JÓ A VÁROS ÉS A CIVILEK KAPCSOLATA
Civil jogi és pénzügyi konferenciának adott otthont

nemrégiben a városháza, ahol a törvényi változások
mellett szó esett az önkormányzat és a civil szerveze-
tek együttmûködésének fontosságáról és eredményei-
rõl is.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Immár nyolcadik alkalommal rendezett jogi és pénz-
ügyi konferenciát a városházán a civil szervezetek képvi-
selõinek Nyíregyháza önkormányzata, az Elsõ Nyírségi
Fejlesztési Társaság, a Szent Imre Katolikus Szülõk Egye-
sülete, a Fiatalok Kulturális Szövetségével, a Nyíregyházi
Görög Katolikus Ifjúsági Egyesülettel és az Észak-alföldi
Regionális Nonprofit Foglalkoztatásfejlesztési Paktummal
együttmûködve.

Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében kiemelte
az önkormányzat és a civil szervezetek együttmûködésé-

nek fontosságát és eredményeit. Mint elmondta, Nyíregy-
házán kiemelkedõen jó a város és a civil szervezetek kap-
csolata.

Most három városrész, a Huszártelep, az Érkert és
Örökösföld rehabilitációs programjába is bevonták õket.

86 millió forintos pályázatot írtak ki számukra. Emellett a
város pénzügyi helyzetének stabilizálását követõen a köz-
gyûlés idén a tavalyi 20 millióról évi 25 millió forintra
emelte a civil szervezetek támogatási összegét a költség-
vetésben. A polgármester külön köszönetet mondott a ci-
vileknek a kiemelkedõ aktivitásukért a Helló Nyíregyhá-
za! elnevezésû rendezvényen.

A konferencia célja az volt, hogy a civilek képviselõi
megismerhessék a szervezeteikre vonatkozó törvényi vál-
tozásokat. Petneházyné Bugán Magdolna, a Nyíregyházi
Civil Fórum elnöke elmondta, egyre több civil szervezet
szeretné törvénytisztelõ módon intézni az ügyeit. Nyír-
egyházán közel 1200 bejegyzett civil szervezet van, ezek
közül több mint 400 folytat tényleges tevékenységet. Kép-
viselõik információkat kaphattak a május végén esedékes
beszámolóik hibátlan elkészítéséhez.

A konferencián a törvényszék, az ügyészség és az adó-
hatóság szakemberei ismertették a civil szervezetekre vo-
natkozó jogi, pénzügyi és adózási törvényi változásokat.

„SZÖVETSÉG AZ SM BETEGEKKEL”

toleranciára és az SM-betegekre való odafigyelésre hívják
fel a figyelmet.

A „Szõjünk egy közös szõttest” akció az egész orszá-
got bejárja, majd a megyeszékhelyek után május 28-án,
az SM világnapon Budapestre érkezik. A Sclerosis Multi-
plexes Emberek Világnapján Magyarországon már hato-
dik alkalommal hívják fel a figyelmet arra, hogy a világ-
ban mindenhol fordítsuk arcunkat és figyelmünket az SM-
beteg emberek és problémáik felé.

Egészségesek és SM-betegek közösen szõttek Nyír-
egyháza belvárosában. A program a „Szövetség az SM
betegekkel” országos akció része, amelynek célja, hogy
felhívja a figyelmet a sclerosis multiplexes betegek
problémáira, és a velük szembeni toleranciára.

A program része annak az országos programsorozat-
nak, amely április 14-én Gyuláról, a Magyar SM Betege-
kért Alapítvány székhelyérõl indult. Ott állították fel elõ-
ször a város fõterén a szövõszéket, és arra kérték a járóke-
lõket, vegyenek részt a közös szövésben és írják alá a
„Szövetség az SM betegekkel” ívet.

A sclerosis multiplex betegséget ezerarcú kórnak is ne-
vezik, mert mindenkinél más tüneteket okoz. A fáradtság-
érzet, egyensúlyzavar minden betegnél jelentkezik, ezért
fontos, hogy az emberek ismerjék a kór tüneteit, és ne
elõítélettel forduljanak egy SM-beteg felé. Kék Ignácné, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sclerosis Multiplex Be-
tegek Egyesületének elnöke elmondta: a toleranciára azért
van szükség, mert az SM-betegeket tüneteik miatt az ut-
cán gyakran részegnek nézik, s a járókelõk elfordulnak
tõlük, pedig elõfordul, hogy segítségre lenne szükségük.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere is részt
vett a Kossuth téren a közös szövésben. Az alpolgármes-
ter szerint az ilyen rendezvények azért hasznosak, mert a

„RAJT-CÉL” GYÕZELEM
A 2013-2014. tanévi Autótechnika Országos Tanulmá-

nyi Verseny 18 elõdöntõs csapata közül, elsõként jutott be
a Bánki Donát Mûszaki Középiskola a verseny középdön-
tõjének 8 csapata közé. A Magyar Autóklub budapesti
központjában tartott fordulóban döntõen gyakorlati felada-
tokat kellett megoldani a csapatoknak (dízelmotor-diag-
nosztika, gépjármû mûszaki vizsga, Common-rail javítás).
Itt is kimagaslóan teljesítettek a diákok, akik a döntõben a
Porsche Hungária Központban folytathatták a megméret-
tetést. Itt írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok vártak az
egész napos versenyen a csapatokra. A délutáni eredmény-
hirdetésen kiderült: a bánkis csapat ismét a legjobb lett. A
csapat tagjai: Kántor Gábor, Linkecs Dávid, Reskó Tibor
autótechnikus tanulók, felkészítõ tanáruk Balázs Elek mér-
nöktanár.
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FORDULÓPONTHOZ ÉRKEZETT A NAGY ÉRTÉKÛ
ONKOLÓGIAI ESZKÖZBESZERZÉS

A Tömbkórház Projekt újabb fordulóponthoz érkezett a
Jósa András Oktatókórházban. A 14 és fél milliárdos be-
ruházás során 3 új épülettömb épül. A mélyföldszintbõl,
földszintbõl és három emeletbõl álló, mintegy 27 000 négy-
zetméter összterületû épületegyüttes egyik tömbjében az
onkológiai osztály kap majd helyet. Ez lesz az elsõ, me-
lyet átadnak. Az építkezés nagy léptekben halad elõre,
hiszen szerkezetkész mindhárom tömb, és már a folyo-
sók, illetve a betegszobák körvonala is jól látszik. Kun Jó-
zsef projektmenedzser elmondta, újabb mérföldkõhöz ér-
kezett a projekt. Április 30-án megkapták az engedélyt a
nagy értékû onkológiai eszközök beszerzésére. Ez nagyon
fontos, hiszen nagyban befolyásolja a kivitelezés befeje-
zését. Hozzátette: a vártnál késõbb érkezett meg az enge-
dély, de ezen a héten sikeresen megindították a közbe-
szerzési eljárást, így reményeik szerint idén õszre részle-

gesen át tudják adni az onkológiai tömböt. Az építkezés-
rõl és az ebbõl adódó esetleges változásokról folyamato-
san tájékoztatják a lakosságot.

FÓRUMMAL EGYBEKÖTÖTT
EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÉS

Lakossági fórummal egybekötött ingyenes egészségügyi
szûrésekre, egészségügyi tanácsadásokra várja az érdek-
lõdõket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház, a Nyír Plazával közösen, május
15-én 16 órától. A programon a látogatók bepillantást
nyerhetnek az intézményt érintõ újításokba, fejlesztések-
be, valamint a Tömbkórház Projekt keretén belül, a Jósa
András Oktatókórház területén épülõ jövõ kórháza ku-
lisszatitkaiba.

A bevásárlóközpont földszintjén berendezett szûrõ- és
tanácsadó pontokon az érdeklõdõk egészségi állapotát is
ellenõrzik a kórház szakemberei. Akik kedvet éreznek
hozzá, a lakossági fórummal párhuzamosan kérdéseket

tehetnek fel a diabétesszel, a sztrókkal, a szív- és érrend-
szeri megbetegedésekkel kapcsolatban, mindemellett test-
súly-, testmagasság- és BMI-mérésen vehetnek részt, de
képet kaphatnak vércukorszintjükrõl és ellenõriztethetik
vérnyomásukat is.



nem tudtunk beköltözni, annyira rossz állapotban volt,
ezért úgy döntöttünk, hogy a korábban konyhaasztalon
használt viaszkos ponyvákból készítünk magunknak sát-
rat. Ebben laktunk.

Döbbentem hallgattam Gazsi bácsi történetét, de õ a
„Meddig laktak sátorban” kérdésemre is csak vidáman felel
és izgatottan folytatja történetét.

– Közben apámmal jártuk a tanyákat, hogy hátha talá-
lunk egy jobb házat.

BÁJI BOKORBAN TALÁLTUNK EGY HÁZAT

– Addig-addig csavarogtunk, mígnem 25 tanya bejárá-
sa után Báji bokorban találtunk egy házat. Rögtön megtet-
szett nekünk, cserepes ház volt, két szobával, konyhával
és istállóval. Még szerencse, hogy volt nálunk egy kisbal-
ta, így be tudtunk menni. Apám visszament anyámékért,
és közben a tirpákok is segítettek nekünk beköltözni. „Mai
napig senki nem kérdezte meg, hogy hogyan kerültünk
abba a házba” – hangsúlyozza Gazsi bácsi.

AZ ÉVEK ALATT BEILLESZKEDTÜNK

A riport elején még arra készültem, hogy szomorú em-
beri sorsról, sorsokról fogok hallani, Gazsi bácsi mégis
megcáfolta mindezt. Bár sok mindent kellett át- és megél-
nie, mégis mosolyogva mesél mindezekrõl, mintha csak
egy hosszabb és zûrzavarosabb kalandot emelt volna ki
az életébõl, amit most megoszt az olvasókkal.

– Hiába vágyódtunk haza – folytatja. Hallgattuk a rádi-
ót. Mi gyártottuk, detektoros volt. Azon egy adót lehetett
fogni. Mindig biztattak benne, hogy haza fogunk menni.
Elhittük. Közben meg nem lett belõle semmi. Az évek alatt
beilleszkedtünk a magyar rendszerbe. Három éve jártam
Naszvadon, de már nem vágyom oda. Mindig is magyar
voltam és annak is vallom magam. 1968 óta Nyíregyhá-
zán élek, van két lányom, unokáim, dédunokáim. Elfo-
gadtam sorsomat és örömmel mesélek is róla.

Gazsi bácsi csak egy volt azon idõsek közül, aki sok
mindent át- és megélt. Ráadásul szívesen is osztja meg
másokkal. Õ most 83 éves, és még mindig nagyon szereti
a nyüzsgést – hangsúlyozza. Kívánom, hogy sokáig és se-
regnyi ilyen „Gazsi bácsik” legyenek közöttünk, akik büsz-
kén mesélnek majd az „élõ” történelemrõl.
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

A ma embere jószerivel már csak könyvekbõl vagy
mozgóképek által ismeri a történelmet. Képek ezrei
illusztrálják az ’56-os forradalom eseményeit, készült
már film a világháborúkról, a Kádár-korszakról, de sta-
tisztikák tucatjai is bizonyítják, hogy volt egyszer egy
csehszlovák–magyar lakosságcsere. A megsárgult do-
kumentumok és fotók mellett legalább ennyire bizo-
nyító erejûek azok az emlékképek is, amelyek a köz-
tünk élõ idõs emberek fejében élnek, és amelyekrõl
gyakran megfeledkezünk.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Napsütéses hétvégi nap volt, amikorra találkozót be-
széltem meg az 1947-ben családjával kitelepített, jelen-
leg nyíregyházi, egykori naszvadi lakossal, Bruszel Gás-
párral, aki nem mellékesen nagypapám édestestvére. Rö-
vid kutatásomból és elõzetes ismereteimbõl már tudtam,
hogy a csehszlovák–magyar lakosságcsere egy olyan ál-
lamközi egyezmény volt, amely a második világháború
után született és amelynek célja, hogy kitelepítsék a ké-
sõbbiekben újjáalakítandó Csehszlovákiából a nem kívá-
natos német és magyar lakosságot. Ennek értelmében a
Szlovákiában élõ magyarok tízezreit telepítették át Ma-
gyarországra és ezzel egy idõben magyarországi szlová-
kok települtek át Csehszlovákiába. A deportálás 1947.
április 27-én vette kezdetét.

AZ ELSÕ KITELEPÍTÉSI CIKLUS

„Most is tisztán vissza tudok emlékezni hatvan évvel
ezelõttre” – kezdi a beszélgetést a most 83 éves Bruszel
Gáspár, aki öccsével és szüleivel 1947. augusztus 7-én,
az elsõ kitelepítési ciklus sodrában további 37 naszvadi
családdal jött Magyarországra. Az õszes hajú, kicsit táj-
szólással beszélõ riportalany szemébõl izgatottság mutat-
kozott, amikor egymás után tettem fel kérdéseimet a kite-
lepítés kezdeteirõl. Talán jó volt újra felelevenítenie akko-

RIPORT BRUSZEL GÁSPÁRRAL, A KITELEPÍTETT EGYKORI NASZVADI LAKOSSAL

„BÁTYÁM, EZEN AZ ÚTON CSAK EGYENESEN!”

Tudták, hová fognak érkezni a kitelepítést követõen? –
kérdezem tõle. – Egy hétig voltunk vagonban, csak akkor
tudtuk meg, hogy hová visznek minket, amikor kitolták a
kocsinkat Nyíregyházán a trágyavágányra – akkor ezt így
hívták, teszi hozzá Gazsi bácsi. Akkor jött egy nõ, meg
egy férfi, és minden vagonra felírták krétával, hogy ki hova
fog menni. Nekünk kiírták, hogy Bruszel András
Nádasbokor 5. szám. Mivel elõtte még sosem jártunk itt,
ezért apám megkérdezte a vasutastól, hogy merre van
Nádasbokor. Õ csak annyit felelt, hogy: Bátyám, ezen az
úton csak menjenek egyenesen!

SÁTORBAN LAKTUNK

– Apámmal úgy döntöttünk, hogy míg nem kerül ránk a
kipakolásnál a sor, addig elmegyünk és megnézzük
Nádasbokrot, hogy miféle ház is lehet ott. Mielõtt útra
keltünk volna – folytatja Gazsi bácsi –, mintha most mon-
daná apám anyámnak, hogy: Te Anni. Azt álmodtam az
éjjel, hogy olyan házat kaptunk, hogy a nád megszúrta a
homlokomat. Anyám nevetve csak annyit felelt, hogy ne
mondj ilyen butaságokat. Nádasbokor 5. szám alatt való-
ban egy nádas ház volt, nevet fel Gazsi bácsi. Egy szoba,
egy konyha és egy kamra volt benne, meg tartozott hozzá
egy istálló. A konyha hátulja ki volt dûlve. Mivel a házba

ri életét, emlékezni szeretteire, és büszkén mesélnie: Õ
mindezt meg- és átélte.

MINDENT OTT KELLETT HAGYNI

– Augusztus hetedikén megszállták a falut a csendõrök.
50 teherautó jött be Naszvadra. Hiába mondtunk le a ma-
gyarságunkról, a kitelepítés elõtt egy héttel mégis kiküld-
tek nekünk egy fehér lapot, amin az állt, hogy Magyaror-
szágra kell mennünk – kezdi az emlékek felidézését Ga-
zsi bácsi. Az égvilágon mindent ott kellett hagyni. Azt meg-
engedték, hogy az állatokat és a még negyedikén lecsé-
pelt búzát elhozzuk, de ott maradt a krumpli, egy hordó
szõlõ és a sok gyümölcs is.

Bruszel Gáspár, egykori naszvadi lakos

EMLÉKÜNNEPSÉG
Már hagyománnyá vált, hogy a Felvidék 1947 Egyesü-
let minden évben megszervezi a Szlovákiából a máso-
dik világháború után a kollektív bûnösség vádja értel-
mében Magyarországra, Nyíregyházára és környékére
kitelepítettek találkozóját.
Idén május 10-én tartják meg az emlékünnepséget Nyír-
egyházán.

Program:
9.00 Emlékezés a városháza falán lévõ táblánál
(Bethlen Gábor u.)
10.00 Folytatás koszorúzással az Északi Temetõben
(új ravatalozó mellett lévõ emlékmûnél)

Az ünnepség díszvendégei Szlovákiából:
Berényi József MKP elnök,
Pozsony/Bratislava
Metzner Zoltán Réte/Reca, polgármester
Csoltkó Jenõ Kassa/Kosice
Ilkó Zoltán Lelest/Leles
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Az ügynök halála címû Arthur Miller darabban lé-
pett utoljára a Móricz Zsigmond Színház színpadára
Gáspár Tibor, Jászai Mari-díjas színmûvész 2012-ben.
Sokak örömére most ismét városunkban láthatja a nyír-
egyházi közönség a Biedermann és a gyújtogatók címû
„tanulság nélküli tandrámában”.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Mi történt vele az eltelt idõszakban, milyen lesz az õ
Biedermannja? – errõl faggattam, miközben az évad utol-
só nyíregyházi premierjére készült.

– A második évadomat töltöm a Miskolci Nemzeti Szín-
házban. Az elsõ évadban három bemutatóm volt, az idén
eddig csak egy, filmet forgattam ugyanis az õsszel. Emel-
lett premierem volt az elõzõ évadban Veszprémben, ahol
Miroslav Krle• a Agónia címû drámájában játszottam egy
remek szerepet. Ezzel felléptünk Belgrádban és a fõváros-
ban is, s még mindig repertoáron van. Bár korábban ren-
deztem néhányszor, az utóbbi idõben erre nem került sor,
ugyanis nem találkoztam olyan mûvel, amit szívesen szín-
padra állítottam volna. Nyíregyháza után újra Miskolcon
próbálok majd, ami kissé izgatottá tesz. Kleist Az eltört
korsó címû darabjában a bírót alakítom majd. A filmes
szakma jelenlegi állapotához képest nem panaszkodha-
tok: vannak kisebb-nagyobb felkéréseim. Most jön majd
egy jelentõsebb munkám az Anyám és más futóbolondok
a családból címû filmben. Fekete Ibolya rendezi, s a fõbb
szerepeket rajtam kívül Básti Juli, a lengyel Danuta
Szaflarska s a Biedermann rendezõjének, Keszég László-
nak a felesége, Ónodi Eszter alakítja. A dolog furcsasága,
hogy õ az én nejem a történetben. A már korábban elkez-
dett forgatást júniusban folytatjuk.

GÁSPÁR TIBOR ISMÉT NYÍREGYHÁZÁN JÁTSZIK
Janisch Attila Másnap címû alkotásában fedezték fel

Gáspár Tibort a filmek számára. Játszott például az 1956-
os forradalom eseményeihez kapcsolódó Kolorádó Kid-
ben, Mészáros Márta Kéthly Annáról készített az Utolsó
jelentés Annáról címû mozijában, az 1919-ben Balassa-
gyarmaton játszódó A legbátrabb város címû filmben vagy
a 9 és 1/2 randiban is. A televízió számára készült soroza-
tokban ugyancsak sokan láthatták, például a kiváló Átok-
ban, a Munkaügyekben vagy a Hacktionben.

– Most akadt egy kis szabadidõm, ezért örömmel fo-
gadtam Tasnádi Csaba igazgató felkérését: játsszam el

tam már vele: A hazugban, A Mester és Margaritában, az
Adáshibában... Most a Biedermann-nal birkózok, izgal-
mas feladat, érdekes elõadás, s remélem, szeretni fogják
majd a nézõk, köztük a fiatalok is!

Mint elmondta, krimire emlékeztetõ a történet, ezért
nem akarja „lelõni” a poént, de egy gazdagabb közép-
polgárról szól, aki éles helyzetekbe kerül, ám gyáva,
rosszul dönt. Tele van hazugsággal az élete, de úgy gon-
dolja, ennek így kell lennie. Mintha csak ma játszódna; a
nézõ számára ismerõs a szituáció. Vannak döntési hely-
zetek, amikor az ördög könnyen befészkeli magát az éle-
tünkbe, s utána már nagyon nehéz onnan kiebrudalni.
Helye lesz-e Biedermann-nak a pokolban? Kérdésünkre
elmondta, még nyitott a dolog, legyen ez az elõadás meg-
lepetése, illetve döntsék el a nézõk! Ha valaki a kimon-
dott dolgok mögé néz, el is tudja magát nevetni a hallotta-
kon, jóllehet nem nevetséges. Tandráma, tanulság nélkül
– olvashatjuk a színlapon. Ez azonban nem szó szerint
értendõ. Véleménye szerint, mint minden jó színházi elõ-
adás, ez is kérdéseket tesz fel, ösztönzi a nézõket, hogy
gondolkodjanak el a maguk válaszain. A szerzõ, a svájci
Max Frisch nevéhez szorosan hozzákapcsolódik az És a
holtak újra énekelnek vagy a Homo Faber címû alkotás.
Ezt a mûvét 1957-ben írta. S hogy kinek ajánlja az elõ-
adást neves színmûvészünk, aki a következõ évad máso-
dik felétõl a Pesti Magyar Színház tagja lesz?

– Ha valaki érdekesen, furcsán megtörténõ dolgokra
kíváncsi, s elõadás közben nevetni és gondolkodni, vagy-
is értelmesen szórakozni akar, tekintse meg az elõadást a
Krúdy Kamarában! További szereplõk: Pregitzer Fruzsina,
Éry-Kovács Zsanna, Tóth Károly, Vicei Zsolt, Tóth Zolka,
Munkácsi Anita, Fellinger Domonkos, Nagyidai Gergõ és
Varga Balázs.

Biedermannt. Úgy jöttem Nyíregyházára, mintha hazajön-
nék. Nagyon szép itteni emlékek számomra a Molnár Fe-
renc Üvegcipõ címû darabjában Sipos úr szerepe, a Mó-
ricz szerelmei, az Eastwicki boszorkányok, a My Fair Lady,
az Othello Gyulaházán, a Rómeó és Júlia... Keszég László
Miskolcon rendezõ, de Nyíregyházán is többször dolgoz-

Az ország különbözõ részeibõl, sõt, külföldrõl is ér-
keznek fellépõk arra a nagyszabású koncertre, ame-
lyet az egykori ZIG Singers tagjai adnak május 24-én
20 órától a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Az ötletet a februárban a Zrínyi Ilona Gimnáziumban
megrendezett jótékonysági bál adta, melyen a közönség
nagy ovációval fogadta szereplésüket. Ezt megelõzõen
Huszárné Kádár Ibolya igazgató kérte: az ünnepi alka-
lomra álljon újra össze a nagy csapat, s a szervezési fel-
adatokat örömmel elvállalta az együttes egykori vezetõje,
dr. Bánhidiné Maróti Magdolna.

– A ZIG Singers 14 évig élt, s 13 éve oszlott fel – mond-
ta el kérdésünkre válaszolva. – Februárra alig három hét
alatt 20 fiatalt tudtunk összeverbuválni, akiknek sikerült
egyórás mûsorukkal remek hangulatot teremteni a bálon.
Az egyik kiváló énekesünk, az X-Faktor döntõjében or-
szágos elismertséget szerzett Szabó Mariann Facebookon
keresztül hozott létre egy oldalt, ahol a beszélgetések so-
rán kirajzolódott: sokan örülnének, ha ismét összejönne
az együttes. Engem kértek fel vezetõjüknek, amit öröm-
mel vállaltam, hiszen csodálatos idõszak volt a ZIG
Singers-es, s remek dolog volt a közös munka.

Nemcsak a hangverseny, de a próbák megszervezése
is komoly feladat, hiszen sokan elkerültek városunkból,
jónéhányan nem is ismerik egymást, ugyanis más idõpont-
ban voltak középiskolások, de a cél érdekében nem is-
mernek lehetetlent. A szólamok külön-külön is készülnek
a nagy napra, május 23-án pedig már mindenki jelen lesz
az egész napos próbán. A ráadásokkal együtt 26 dallal
készülnek, amit szünet nélkül adnak elõ. Olyan kiválósá-
gokat is hallhatunk az énekesek között, mint Szabó Mari-
ann, Pankotay Péter, aki a Madách Színház Az Operaház
Fantomja és a Jézus Krisztus Szupersztár címû elõadásá-
ban is szerepel, az ugyancsak színészdiplomát szerzett
Kárpáti Norbert, aki például a gyõri Miss Saigonban és a
Hairben is remekelt, s Bánhidi Krisztián, akit a Móricz Zsig-

FELTÁMADT A ZIG SINGERS!
Térzenét adott a Kossuth téren a Magyar Honvédség 5.

Bocskai I. Lövészdandár zenekara, ezzel kezdõdött va-
sárnap délután A Magyar Kard Napja tiszteletére tartott
ünnepi rendezvény Nyíregyházán.

Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédében azt
mondta, Nyíregyháza a magyar katonai hagyományok ápo-
lásában mindig élen járt. Egy olyan városban, ami egykor a
huszárság egyik fellegvára volt, különösen fontos, hogy
ébren tartsuk azt a szellemiséget, amit a magyar huszárok
is képviseltek! Mert amire a magyar kard szellemisége ta-
nít, arra manapság is nagy szükség van: fegyelemre, tisz-
tességre és küzdeni tudásra.

A MAGYAR KARD
NAPJÁT ÜNNEPELTÉK

A rendezvényen Pézsa Tibor olimpiai és világbajnok
kardvívó, Máday Norbert, a Magyar Szablyavívó Iskola
alapítója és dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igaz-
gatója mondott köszöntõ beszédet.

A köszöntõk után a Magyar Szablyavívó Iskola, vala-
mint hét múzeum együttmûködési megállapodást írt alá
arról, hogy az Országgyûlés elé terjesztik, nyilvánítsák
május harmadikát, Zrínyi Miklós születésnapját A Magyar
Kard Napjává, és ez alkalomból minden évben tartsanak
ünnepi rendezvényt, rendezzenek vándorkiállítást. A Ma-
gyar Kard Napja alkalmából megtartott ünnepségen Máday
Norbert, a Magyar Szablyavívó Iskola alapítója zászlót és
emlékszablyát adott át a nyíregyházi Simonyi Óbester Ma-
gyar Szablyavívó Iskola vezetõjének. Az emlékszablyát a
helyi egyházak vezetõi ökumenikus szertartáson megál-
dották. Az ünnepség az Igrice Néptáncegyüttes és a Ma-
gyar Szablyavívó Iskola bemutatójával ért véget, majd ví-
vástörténeti kiállítás nyílt a városháza Krúdy-termében.

mond Színház nézõi egyre több darabban láthatnak és
aki a Hang-Szín Tanodában is tanít.

– Fõként olyan dalokból állítottuk össze a mûsorunkat,
amelyeket a közönség nagyon szeretett korábbi fellépése-
inken – mondta el a kiváló énektanárnõ. – Ugyancsak
gondoltunk a bizonyára nagy számmal jelen lévõ mostani
zrínyisekre is, akiknek mai slágerekkel igyekszünk ked-
veskedni. Hallhatják a nézõk többek között a Vaya Con
Dios egyik számát, Madonnától a Like a Prayert, a We are
the Wordöt, a The Shoop Shoop Songot Chertõl... Egy hat-
fõs élõ zenekar kíséri a fellépõket. A régi zenekarhoz egy
új dobos is társult.

Egy magára valamit adó együttesnek elõzenekara van,
nekik elõénekeseik lesznek: a Hang-Szín Tanoda jóhangú
növendékei. A Dreamgirlsbõl és az Apáca show-ból ad-
nak elõ egy-egy dalt. Az est fõvédnöke dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere lesz. A ZIG Singers tehát im-
már harmadszor is újjászületik, s hogy a mitológiai fõnix-
madárként lesz-e újabb feltámadása, az nagyban függ a
május 24-ei koncert sikerétõl.
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ÉRDEKESSÉGEK AKTUÁLIS

HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ: KÖZBIZTONSÁG RÉGEN ÉS MOST
A biztonság és a nyugalom olyan fogalmak, melyek,

ha tartalmukban megvalósulnak, természetesek, ma-
gától értetõdõek. Viszont, ha valaki vagy valami bánt
minket, vagy fájdalmat és kárt okoz, akkor látjuk csak,
mennyire fontosak ezek a szavak. Ezt tartotta fontos-
nak a Nyíregyházi Napló 20 évvel ezelõtti számában
publikáló kolléga is kiemelni, az 1993. évi városi rend-
õrkapitányság beszámolója elé. Az akkori kapitányság-
vezetõ, dr. Illés Kálmán egy átfogó tájékoztatást tett
le a képviselõk asztalára. Ezzel folytatjuk múltidézõ
sorozatunkat.

Szerzõ: Sipos Marianna

A Nyíregyházi Napló húsz évvel ezelõtti második szá-
mában leírtak szerint, a városban egy év alatt 5265 bûn-
cselekmény vált ismertté, melynek 75 százalékát a sze-
mélyi tulajdont károsító bûncselekmények
tették ki, de meglepõen nagy
számban, több mint
száz autót loptak el 93-
ban. A beszámoló arra
is rávilágít, hogy Nyír-
egyházának jól elkülönít-
hetõ, bûnügyileg fertõzött
területei is voltak. A KGST
piac környékének közrend-
je és közbiztonsága érdeké-
ben nagy erõfeszítéseket tet-
tek a város akkori rendõrei. A
cikk írója arról is beszámolt,
hogy ekkor indította el a rend-
õrség bûnmegelõzést célzó tá-
jékoztató kampányát és ekkor
vette kezdetét – a ma már jól is-
mert – D.A.D.A. program, mely az
általános iskolások figyelmét hívja
fel a drog, az alkohol, a dohányzás
és az AIDS veszélyeire.

ILLÉSEK
A KAPITÁNYSÁG ÉLÉN

Húsz év hosszú idõ, tudjuk saját éle-
tünkbõl. Különösen, ha a technika és az
informatika fejlõdését nézzük, amely je-
lentõs változást eredményez a rendõrség
munkájában is. Nem véletlen tehát, ha arra
kértük a nyíregyházi rendõrkapitányság je-
lenlegi vezetõjét, hogy hasonlítsa össze az ak-
kori és a mai beszámoló egyes elemeit. Mi-
lyen változás tapasztalható a bûnözés jellegé-
ben, vannak-e bûnügyileg fertõzött területei Nyíregyhá-
zának, és hol tart most az akkor indult D.A.D.A. program?
De elsõként arra az érdekes egybeesésre kérdeztem rá,
hogy az akkori dr. Illés Kálmán kapitányságvezetõ, rokon-
ságban áll-e a dr. Illés László r. alezredessel, aki most
ugyanezt a pozíciót tölti be?

A jelenlegi kapitány készségesen válaszolt kérdésünk-
re. Hajdani elõdjével csak névrokonságban áll, de elárul-
ta, hogy a húsz évvel ezelõtti rendõrkapitány fia, szintén
a Nyíregyházi Rendõrkapitányságon dolgozik osztályve-
zetõi beosztásban.

ÖTÖDANNYI AUTÓLOPÁS

Az 1993-as beszámolót elemezve elsõként azt tartotta
fontosnak elmondani, hogy a regisztrált bûncselekmények-
re vonatkozó összesített statisztikai adatokat a jogszabá-
lyi környezet változásai miatt nem érdemes összehason-
lítani a húsz évvel ezelõttiekkel, bár az össz
bûncselekményszámban határozott
csökkenés figyelhetõ
meg. Szintén

n e -
hezíti az össze-

hasonlítást, hogy a koráb-
ban külön mûködõ határõrség azóta

integrálódott a rendõrséggel.
Látható viszont, hogy a kiemelt és a lakosságot legin-

kább irritáló jogsértések legtöbbjét jelentõsen sikerült
visszaszorítani 1993-hoz képest: a kapitányság teljes ille-
tékességi területén például alig ötödannyi gépkocsit tulaj-
donítottak el 2013-ban, mint két évtizeddel korábban. Ki-
emelendõ az is, hogy tavaly a teljes illetékességi területen
kevesebb rablást regisztráltunk, mint 20 évvel korábban
csak Nyíregyházán belül. A bûnözés összetétele nagy vo-
nalakban azonban változatlan maradt: legjellemzõbbek
továbbra is a vagyon elleni jogsértések.

NINCS FERTÕZÖTT TERÜLET

Az úgynevezett bûnügyi ponttérkép azt is megmutatja,
hogy Nyíregyházán már nem jellemzõek a bûnügyileg kü-
lönösebben frekventált területek. A KGST piac távolról sem
tekinthetõ olyan fekete foltnak a bûnözési térképen, mint
korábban; inkább csak zseblopások, esetleg hamisított vagy
adózatlan termékek árusítása a jellemzõ. Jelentõs javulás
történt az Érkerti városrészben és a vasútállomás környé-
kén, ahol az eredeti cikk megírása óta rendõrõrs épült – a
lakosság nagy megelégedésére. Fejlõdött a technika is,
jelenleg összesen 41 térfigyelõ kamera javítja a közbiz-
tonságot a városban, és a jó tapasztalatok alapján további
városrészek bekamerázása van folyamatban. A közbizton-

ság javítása terén ma már jóval nagyobb szerepet
vállal az önkormányzat is, mint húsz évvel ezelõtt.
A rendõrség pedig nemcsak az önkormányzattal
épít partnerséget, hanem együttmûködnek példá-
ul a közterület-felügyelõkkel, a megerõsödött pol-
gárõrséggel, az erdészekkel vagy mezõõrökkel
is. További pozitív tendencia, hogy a körzeti
megbízotti létszámot sikerült teljes egészében
feltölteni, valamint bevezették a lakosság kö-
rében népszerû „posztos” rendõri szolgála-
tot a belvárosban és a lakótelepeken.

SIKERES A D.A.D.A.

Dr. Illés László r. alezredes, kapitány-
ságvezetõ kiemelte: a bûnmegelõzés vál-
tozatlanul fontos területe a rendõri mun-
kának. A húsz éve még kísérleti
D.A.D.A. program azóta sikeressé vál-
va, ma már jóval több iskolához jut
el. Vannak ugyanakkor más preven-
ciós programjaik is, példaként em-
lítve az „Iskola rendõrét” és a Bûn-

megelõzési tanácsadói hálózat mûködését.

Nyíregyháza közgyûlésének legutóbbi ülésén szó
esett arról, hogy további kamerák kihelyezése történ-
het meg, hiszen az önkormányzat pályázatot nyújtott
be egy belügyminisztériumi felhívásra. Dr. Kovács Fe-
renc polgármester azt hangsúlyozta: fontos, hogy az
önkormányzat folytassa a lakosság biztonságérzetének
javítása érdekében a közterületi bûnözés visszaszorí-
tását célzó rendszer kiépítését. A pályázat keretében
a Jósavárosban, illetve közvetlen közelében, a Ferenc
körúton és a Csaló közben tervezik a kamerák elhe-
lyezését. A polgármester hozzátette, ha a pályázat
pozitív elbírálásban részesül, ezzel együtt már több
mint 110 kamera pásztázza majd a közterületeket –
beleértve a megvalósuló fejlesztéseket például az Ér-
kertben és Örökösföldön. A Napló kérdésére hozzá-
tette: örül a kiváló kapcsolatnak a rendõrséggel, és a
továbbiakban a közlekedésbiztonságot elõsegítõ lépé-
seket is terveznek. Ennek egyik alapja lehet a bõvülõ
kerékpárút-hálózat, mely kapcsán nemrégiben adták
át a Korányi Frigyes utca szakaszt. S mint mondta: ne
feledkezzünk el a polgárõrségrõl sem. Nemrégiben új
irodát kapott a Városközpont Polgárõr Egyesület a Tol-
di utcán, melyet az önkormányzat térítésmentesen biz-
tosított számukra. Az új iroda három városi egyesület
központja lett, így közel 500 polgárõr munkáját koor-
dinálhatják. De szintén a közelmúltban történt meg
az Érkerti Rendõrõrs felújítása is.

KAMERÁK (IS) A BIZTONSÁGÉRT
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ESEMÉNYEK HIRDETÉS

HOSSZÍTOTT NYITVA TARTÁS
2014. május 20-áig kell számot adni a 2013-ban szer-

zett jövedelmekrõl. Az ügyfelek május 13-ától május
20-áig (az szja-bevallás határnapján is) hosszabb nyit-
va tartás mellett kereshetik fel a NAV központi ügyfél-
szolgálatait és megyei kirendeltségeit az Észak-alföldi
régióban.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazga-
tósága központi ügyfélszolgálatán (4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 7-8.) május 12-étõl május 20-áig, mun-
kanapokon 8.00 órától 18.00 óráig biztosítanak lehe-
tõséget a személyijövedelemadó-bevallás benyújtásá-
ra.

A rendes nyitva tartáson felüli idõben (május 13-án
12.00 órától 18.00 óráig,  május 14-én 8.00 órától 14.00
óráig, május 15-én 12.00 órától 18.00 óráig,  május 16-
án 11.00 órától 18.00 óráig és május 20-án 12.00 órá-
tól 18.00 óráig) a NAV kizárólag bevallás benyújtása,
csekkigénylés, bankkártyás befizetés és Ügyfélkapu-
nyitás ügyében áll az adózók rendelkezésére.

Felhívják ügyfeleik figyelmét, hogy a sorban állás el-
kerülhetõ, ha az szja-bevallást elektronikusan töltik ki
és Ügyfélkapun keresztül küldik be, illetve a kitöltött,
aláírt bevallás postai úton is továbbítható a NAV-nak.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ az alábbi

munkarendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:
mind május 9-én (pénteken), mind május 10-én (szom-
baton) pénteki munkarend szerint, 8.00–13.00 óra kö-
zött fogadják ügyfeleiket a polgármesteri hivatalban.

PÁRTOK AZ EP KAMPÁNYBAN
FIDESZ-KDNP: KÖZTEHERVISELÉST,
MUNKA ALAPÚ TÁRSADALOMMAL

Az elmúlt négy évben Magyarországon nagyon hatékony vál-
ságkezelés folyt, ezt a hatékonyságot kívánják az Európai Parla-
mentbe vinni a Fidesz jelöltjei – ezt mondta Szájer József EP
képviselõ Nyíregyházán. Szerinte nem szabad korlátozni az unió
állampolgárainak szabad munkavállalását. Mint mondta, olyan
Európára van szükség, amely hajlandó felvállalni a közös ha-
gyományait és a kereszténységet. Emellett szerinte köztehervi-
selésre, újraiparosítási programra van szükség, és hadat kell
üzenni az eladósodásnak, erre jó példa a magyar alaptörvény.
Meglátása szerint munka alapú társadalmat kell kialakítani és
segély helyett munkát kell biztosítani az állampolgároknak, fõ-
ként a fiataloknak. Hozzáfûzte, Európában Magyarországon si-
került csökkenteni legjobban a munkanélküliséget, 10 száza-
lékról 8-ra.

MSZP: EGYENLÕ MUNKÁÉRT EGYENLÕ BÉRT
Az MSZP célja az európai parlamenti munkával az, hogy le-

gyen szabályozva a minimálbér minimális összege az adott or-
szág átlagjövedelméhez képest és a minimális nyugdíj nagysá-
ga is, hogy senkinek ne legyenek megélhetési gondjai – mondta
Veres János, a párt európai parlamenti képviselõjelöltje Nyír-
egyházán. A politikus szerint szabályozottan meg kell valósul-
nia az ,,egyenlõ munkáért egyenlõ bért” elvének az Európai Unió
tagállamaiban. Úgy fogalmazott, az elsõdleges feladatok közé
tartozik a gyermekéhezés felszámolása is, amit az alacsony
élelmiszeráfa bevezetése által tart megvalósíthatónak. Szerinte
Magyarországnak az EU tagállamának kell maradnia, hiszen az
agrártermelõk is csak így kaphatják meg azt a támogatást, amely
jövedelmezõ gazdálkodásuk alapfeltételét jelenti.

EGYÜTT PM: UGYANOLYAN JOGOKAT,
EGYSÉGES VÉDELMI POLITIKÁT

Közös energiavásárlóként jelenjen meg az Európai Unió a
világpiacon, ugyanolyan jogok és védelem illesse meg a betéte-
seket a tagállamokban, és egységes védelmi politikát hozzon
létre a közösség – ezt mondta Bajnai Gordon Nyíregyházán,
szerdán. Az Együtt PM listavezetõje szerint a választás tétje az,
hogy a vasfüggöny melyik oldalán áll majd Magyarország. Sze-
rinte a Jobbik és a Fidesz egyetért abban, hogy Magyarországot
az orosz érdekszférához kell közelíteni. Úgy véli, a Jobbik kizá-
ratna minket az unióból, a Fidesz pedig az EU szélére sodorta
Magyarországot és ezzel súlyosan ártott az ország érdekeinek.
Véleménye szerint a Jobbikra és a Fideszre szavazni ezen a vá-
lasztáson történelmi tévedés és a magyar nemzeti érdekkel el-
lentétes.

FIDESZ-KDNP: NEM HITELES AZ EGYÜTT PM
Sem az Együtt PM, sem a DK képviselõjelöltjei nem hitele-

sek, nem szolgálják a nemzeti érdekeket – ezt Vinnai Gyõzõ
mondta, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõje, a Bajnai-féle
tájékoztatón elhangzottakra reagálva, egy szintén szerdai sajtó-
tájékoztatón. Szerinte a baloldaliak már bebizonyították, hogy
képtelenek kiállni Magyarországért. Vinnai Gyõzõ kiemelte, a
május 25-ei választás tétje az, hogy lesz-e elegendõ képviselõ
az Európai Parlamentben, akik képesek kiállni a magyar embe-
rek érdekeiért. Mint fogalmazott: a Gyurcsány–Bajnai szövet-
ség, amikor kormányon volt, rendszeresen hátba támadta és 9
éven át Európa szégyenpadjába ültette saját hazáját.
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EREDMÉNYEK SPORT

CSELGÁNCSEDZÉSEK
VÁROSUNKBAN

Cselgáncs szakosztályt indít az NYVSC. A vasutas
klub vezetése bízik abban, hogy népszerû lesz a sport-
ág, ezért egy iskolai programba is kezdenek. A me-
gyében több helyen tartanak edzéseket, mostantól
pedig már Nyíregyházán is.

A kilencvenes évekig Nyíregyházán is volt csel-
gáncsedzés, az elmúlt esztendõkben viszont, ha vala-
kit érdekelt a sportág, a megyeszékhelyen nem járha-
tott tréningekre. Most viszont az NYVSC új szakágat
indít, és a Benczúr iskola tornatermében rendszere-
sen tartanak foglalkozásokat. Sõt, elindul az az isko-
lai program, melynek keretében az iskolákban is le-
het majd cselgáncsozni. Ehhez minden feltételt bizto-
sít a szövetség. – Szeretnénk bázisokat kialakítani több
iskolában, és ehhez felszerelést, ruhát, valamint 50
négyzetméteres tatamit is biztosít a szövetség. Ráadá-
sul a testnevelõk szakmai képzésen vehetnek részt,
így oktathatják a sportág alapjait. Reméljük, hogy rö-
vid idõn belül 2–300 gyerek is cselgáncsozik majd
Nyíregyházán, és néhány év múlva rangos nemzet-
közi versenyeken is elindulhatnak – mondta Fesztóry
Sándor, az NYVSC elnöke. A vasutas klub többi szak-
ága is eredményes volt a közelmúltban.

A súlyemelõk közül Mikovics Attila 8. lett a korosz-
tályos EB-n, az ökölvívó Nagy Kitti pedig élete elsõ
felnõtt Európa-bajnokságára készül a tatai edzõtábor-
ban. A tájfutók a diákolimpiai döntõn érdekeltek, ahol
tíz fõvel vesznek részt, a tollaslabdázók közül pedig
többen is válogatottak és nemzetközi versenyeken is
dobogóra állhattak, most pedig az utánpótlás bajnok-
ságra készülhetnek, ahol szeretnének szintén érme-
ket szerezni.

ARANYJELVÉNYES ÚSZÓK

CSAPATBAJNOKSÁG
NYÍREGYHÁZÁN

A Magyar Atlétikai Szövetség elsõ ízben szervezi
meg a pénzdíjas Magyar Atlétikai Csapatbajnokságot,
melynek elõdöntõjét két helyszínen bonyolítják. A
nyugati elõdöntõ helyszíne Zalaegerszeg, a keletié
Nyíregyháza lesz 2014. május 10-11-én a Városi Sta-
dionban. – A Magyar Atlétikai Szövetség átszervezte
versenyrendszerét, így a Magyar Csapatbajnokságon

a szakosztályok közösen is versenyezhetnek. A
Nyírsuli atlétái a siker érdekében a debreceniekkel
fognak össze. Összesen 29 nyírsulis és 21 debreceni
atléta indul majd. Bízunk abban, hogy sikerrel vesszük
az akadályt, és hazai környezetben szeretnénk ered-
ményesen szerepelni és bejutni a döntõbe. Szikszai
Róbertre ezúttal nem számíthatunk, hiszen Franciaor-
szágban vesz részt egy viadalon, de a fináléban már õ
is a csapatot erõsítheti – mondta Vas László, a Nyírsuli
szakágvezetõje. A két elõdöntõ helyszínén tíz-tíz csa-
pat indul majd a döntõbe kerülésért. Egy csapatban
maximum 50 fõ szerepelhet, így körülbelül 400 atléta
mérkõzik majd meg gyaloglásban, rúdugrásban, ma-
gasugrásban, kalapácsvetésben, diszkoszvetésben,
valamint akadály- és gátfutásban.

Bakosi Péter magasugró is erõsíti a Nyírsuli csapatát

A nyíregyházi úszók az olimpiai bajnok Gyurta Dániellel

Május elsõ hétvégéjén a Komjádi Uszoda a Jövõ Bajno-
kai Programban versenyzõ fiatal úszóktól volt hangos. Csak
kétszáz vegyesen több mint 50 futamot rendeztek. A 400
versenyzõ között a Nyírsuliból hat tehetséges úszó képvi-
selte a nyíregyházi színeket. A szabolcsi fiatalok 18 ver-
senyszámban indultak. 16 számban javítottak a gyerekek
és három aranyjelvényes szint is született Cserfalvi Olaf,
Török Ninetta, Hatházi Dóra által. A rendezvényen a múlt
és a jelen nagyjai is képviseltették magukat, így részt vett
Hargitay András, Verrasztó Zoltán, Wladár Sándor, Cseh
László, Gyurta Dani és Risztov Éva is, akikkel találkozhat-
tak a gyerekek. A Jövõ Bajnokai Program fél éve indult,
hét régióban, havonta tartanak felmérõket a gyerekeknek,
akik közül a legrátermettebbek jó eséllyel pályázhatnak a
részvételre a 2017-es budapesti junior világbajnokságon,
majd a 2021-es FINA-világbajnokságon. A program a kö-
vetkezõ hónapokban a szokásos regionális felmérõkkel
folytatódik, az újabb összrégiós viadalt novemberben ren-
dezik, Gyõrben.

SPORTPROGRAM
AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Május 11., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregy-
háza Spartacus–Siófok NB II-es bajnoki labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Május 10-11., szombat-vasárnap Városi Stadion, At-
létikai Csapatbajnokság

Május 10., szombat 19.00 Városi Stadion, Nyír-
egyháza Spartacus–Siófok NB II-es bajnoki labdarú-
gó-mérkõzés

HÉTVÉGÉN FELJUTHATUNK!
A hajrában kapott góllal veszített Szolnokon a Nyír-

egyháza Spartacus, így a hétvégén hazai pályán harcol-
hatja ki az NB I-be jutást. Jelenleg 11 pont a Spartacus
elõnye a harmadik helyezett Gyirmóthoz képest, így
ugyanaz a képlet, mint egy hete: amennyiben a követke-
zõ fordulóban nyer a Nyíregyháza, bebiztosíthatja felju-
tását. Ehhez a Siófokot kell legyõzni a hétvégén. A talál-
kozót szombaton villanyfényben rendezik a Városi Sta-
dionban. – Amikor elkezdtük a közös munkát kevesebb
mint egy éve, akkor egy csapatépítési folyamat indult, és
ebbe becsúsznak hibák, de nagyon fontos, hogy mindenki
egy irányba húzzon, fõleg amikor hullámvölgyben va-
gyunk. Most a Siófok következik, mely az egyik legerõ-
sebb játékoskerettel rendelkezik, így nehéz mérkõzésre
számítok szombaton is – mondta Lucsánszky Tamás, a
Nyíregyháza Spartacus vezetõedzõje.

A találkozón a Szpari egyik törzsszurkolója, Szabó La-
jos betegsége miatt nem lehet jelen, de üzent a csapatnak

A Szpari már szombaton kiharcolhatja az NB I-es tagságot

VÍVÓÉRMEK VESZPRÉMBÕL
Veszprémben rendezték a vívók Országos Után-

pótlás Vidékbajnokságát. A nyíregyházi versenyzõk
jól szerepeltek, összesen kilenc érmet és hat dobo-
gós helyezést értek el az NYVSC kardozói. Pákey
Béla tanítványai egyéniben és csapatban is sikere-
sek voltak.

Egyéni eredmények:
Gyermek (2001 és fiatalabb) leány kard, 20 induló: 3.

Varga Imola (2001), Marcsek Nikolettnek (2001) csak 2
tus hiányzott a 8 közé jutáshoz.

Bambi (2002 és fiatalabb) leány kard, 19 induló: 7.
Németh Eke Lilla (2003), 8. Együd Eszter (2003).

Az erõs mezõnyben Mitercsák Eszter (2003), Mezei
Gréta (2003), Britschgi Sára (2003) és Nyíri Villõ (2004)
példamutató küzdéssel a középmezõnyben végzett a nála
idõsebb korosztályban.

Bambi (2002 és fiatalabb) fiú kard, 37 induló: 2. Lukács
Antal (2002), 3. Kun Tamás (2002), Kósa László (2002),
Mendler Zoltán (2003), Nagy Bánk (2002), Kecskeméti
Áron (2002), Szántó Dávid (2005) és Bakos Benjámin
(2002) a sok induló között derekas helytállással biztosítot-
ták helyüket a mezõny felsõ és középsõ részében.

Gyermek (2001 és fiatalabb) fiú kard, 32 induló: 7. Kecs-
keméti Áron (2002), Kun Tamás (2002), Kósa László (2002),
Pákey Dávid (2001) és Mendler Zoltán (2003) a rendkívül
erõs mezõnyben nagyon szoros asszókban maradtak alul
a legjobb 8-ba jutásért.

Csapateredmények:
Bambi fiú kard csapatverseny, 7 csapat indult: 2. NYVSC

I. (Kósa László, Kun Tamás, Lukács Antal, Nagy Bánk), 6.
NYVSC II. (Bakos Benjámin, Kecskeméti Áron, Mendler
Zoltán, Szántó Dávid).

Gyermek fiú kard csapatverseny, 8 csapat indult: 3. NYVSC
(Kecskeméti Áron, Kósa László, Kun Tamás, Pákey Dávid).

Bambi leány kard csapatverseny: 3. NYVSC I. (Együd
Eszter, Mitercsák Eszter, Németh Eke Lilla), 4. NYVSC II.
(Britschgi Sára, Mezei Gréta, Nyíri Villõ).Az NYVSC sikeres kardozói

és a drukkereknek: „Az álom beteljesül és a Szpari beke-
rül az NB I-be! Zúgjon az aréna, szóljanak a dobok! Haj-
rá Szpari! Sajnálom, hogy nem lehetek köztetek, talán majd
az utolsó meccsen...” – írta levelében Szabó Lajos.
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

Titán: Körülbelül 2 éves keverék kan. Egy
hatalmas nagy mackó, akit termete miatt
elsõsorban kertes házba ajánlunk. Fajtársa-
ival és a macskákkal is jól kijön.

Zsolti: Körülbelül 4 éves keverék kan.
Kedves, barátságos kutya, akit elsõsorban
kertes házba ajánlunk. Április 25-étõl örök-
be fogadható.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 10., szombat 10.00 „Különleges Gyereknap”
Gálamûsor a Down Egyesület szervezésében, Bérlet-
szünet, Nagyszínpad
19.00 Valaki kopog, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Pankotay bérlet,
Krúdy Kamara

Május 12., hétfõ 13.00 Tûzoltó leszel s katona!, Kisvárda
19.00 Valaki kopog, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Ruttkai bérlet,
Krúdy Kamara

Május 13., kedd 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Katica bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Coriolanus, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

Május 14., szerda 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Coriolanus, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

Május 15., csütörtök 14.00 Tûzoltó leszel s katona!,
Kodály bérlet, Nagyszínpad

Május 16., péntek 10.00 Tûzoltó leszel s katona!, Bem
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszín-
pad

ÖRÖKBEFOGADÁSI NAP
Örökbefogadási napot szervez a Nyíregyházi Állat-

egészségügyi Telep. Jelenleg 25 kutya él a Zomboribo-
korban található telepen, amelyek féregtelenítve,
chippel ellátva és beoltva várják új gazdájukat. Az örök-
befogadási nap idõpontja: 2014. május 10. 8.00–13.30-
ig. Helyszín: Nyíregyháza, Zomboribokor 2–4. Érdek-
lõdni a 42/420-738-as telefonszámon lehet.

ZÁRVA TART
A Jósa András Múzeum 2014. május 13-án (kedden)

technikai okok miatt zárva tart.

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi
Televízió „Dorina kérdez” címû mûsorában, amiben
a városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális té-
mával kapcsolatban. A mûsor mindennap, 19.25-kor
és 21.25-kor látható.

 „Nagyon jó, hogy van. Úgy látom, nagyon sokan
használják, most látszik igazán, hogy milyen sokan jár-
nak biciklivel.”                                      Nagy Péter

 „Nagyon szép, nagyon jó, csak egy baj van: szerin-
tem itt, a sorompónál nem oldották meg. A másik: a
keresztezõdésbe jó lenne egy zebra azoknak, akik Sós-
tó felé mennek... de örülök neki, az erdõn is jó keresz-
tül jönni, de hosszadalmasabb.”     Tóth István

„Nagyon jó ez az új kerékpárút! Már ideje volt, hogy
megcsinálják, mert így már este is lehet nyugodtan köz-
lekedni a kivilágítás mellett. Ha este jönnék hazafelé,
akkor nem kéne félnem, hogy az út szélén elcsap egy
kocsi.”

Cecze Zoltán

„Elég jó, kár, hogy a vége nincs megcsinálva. A vas-
úti sínen való átjáráskor nem lehet átmenni normáli-
san.”

Kranyik Norbert

„Nagyon örülök neki, hogy készen lett. Ideje volt.
Reggel is és most hazafelé is ezt használom. Nagyon
jó, nekem tetszik, gurul rajta rendesen a bicikli. Sokat
számít.”

Moroz Ferenc

MIT SZÓL AZ ÚJ KORÁNYI UTCAI
KERÉKPÁRÚTHOZ?

TERVEZÉS ALATT A KEMECSEI
ÚTI GYALOGÁTKELÕHELY

A Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fej-
lesztése címû projekt megvalósításával megtörtént a
belváros kerékpárútjainak bõvítése és hálózattá fej-
lesztése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának célja az volt, hogy a külsõ településrészekrõl
a városközpont irányába történõ biztonságos kerék-
pározás lehetõségét megteremtse. A tervezett szaka-
szok megépítésével a város eddigi 40,5 kilométernyi
kerékpárforgalmi létesítménye további 7 kilométer-
rel bõvült.

A tervezett szakaszok megépítésével a város nagy-
körútjának egy része, valamint Sóstó településrész kap-
csolódott be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A
Korányi Frigyes utca mellett futó gyalog-kerékpárút zöld-
felületei is megújulnak, ezzel egy egységes, városból
kivezetõ impozáns kerékpáros-gyalogos sétány jön lét-
re. A megépült elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút a
Lengyel utcától indul és végig az út baloldalán halad a
Fábián Zoltán utcáig, majd onnan új létesítményként
épült ki Sóstófürdõ vasútállomás és vasúti átjáró elõtti
meglévõ útcsatlakozásig. Ez a létesítmény távlatban
tovább fejleszthetõ Sóstófürdõig, azonban a Budapest–
Záhony vasúti fõvonal 160 km/h-ra történõ fejlesztése
keretében a vasúti átvezetést felüljáróval oldjuk meg,
így annak megvalósításáig nem célszerû és gazdaságos
továbbvezetni.

A Blaha Lujza sétányon meglévõ gyalog-kerékpárút-
hoz történõ csatlakozást a Kemecsei úton kialakítandó
gyalogos-átkelõhely megépítésével biztosítjuk, melynek
tervezése már folyamatban van – tájékoztatta lapunkat
Rendes Sándor, a polgármesteri hivatal sajtószóvivõje.

A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõ-
ket: május 9-én 17.00 óra: Utad értelme nem a cél, hanem a
vándorlás (Márai Sándor) – Boros Betty beszámolója az El
Camino zarándokútról. 20-án 18.00 óra: Francia sanzonest. Az
elõadók: Roboklex Gerome – francia énekes, Suhanyecz Viktó-
ria (hegedû) és Takács Julianna (zongora), a Vikár Sándor AMI
tanárai. A Benczúr Gyula Képzõmûvészeti Kör 11 tagjának több
mint 40 alkotásából nyílt kiállítás június elejéig tekinthetõ meg.
Részletek: 30/252-0666, 42/402-004.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 10-én 16.00 óra:
Aranykulcsocska; 11-én 10.00 óra: Vitéz László és Dr. Faust.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).

41. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap
május 12–június 13. között a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Megnyitó: 11.00 órától, utána Az Én szõke városom címû me-
gyei versíró pályázat eredményhirdetése és díjátadó ünnepsé-
ge. 14-én 10.00 órától: A szobám csodás lakói – kötetbemutató;
11.00 órától: Sivatagok – csoportos foglalkozás. Bõvebben:
www.mzsk.hu.

Mária út – László Dániel festõmûvész kiállítása és Székely
János–László Dániel: Mária út címû könyvének bemutatója a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Megnyitó:
május 12-én 16.30-tól; a kiállítás megtekinthetõ: május 28-áig.

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Brahms-estet ad a Kodály
Zoltán Általános Iskola Kodály Hangversenytermében május 13-
án 19.00 órától. Vezényel: Gál Tamás, Liszt-díjas karmester.
Közremûködik: Jávorkai Sándor (hegedû), Jávorkai Ádám (csel-
ló). Mûsor: J. Brahms: Kettõsverseny hegedûre, gordonkára és
zenekarra a-moll Op. 102. J. Brahms: Szerenád Op. 11. No. 1.

„Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben”
címmel rendeznek emlékülést és nemzetközi tudományos kon-
ferenciát a Nyíregyházi Fõiskolán május 15-16-án. A kétnapos
rendezvény 15-én 14.00 órától az intézmény Bessenyei aulájá-
ban veszi kezdetét, ahol négy plenáris elõadást hallhatnak az
emlékülés résztvevõi. Másnap 8.30-kor a Rektori díszteremben
folytatódik a program a tudományos konferenciával, melynek
elsõ elõadásai a nyelvi és irodalmi nevelésre fókuszálnak, a kö-
vetkezõk pedig a jelen és a múlt tanítóképzése köré csoporto-
sulnak.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati

képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. május 12., 17.00 óra
Helye: Mandabokor, Általános Iskola

A Városmajori Mûvelõdési Ház (Városmajor u. 5.) az idén is
meghirdeti hagyományos képzõmûvészeti napközis alkotótábo-
rát július 7–11. között, amelyre május 15-éig lehet jelentkezni.
Információ: 42/411-822, 30/225-8410.

A Nyíregyházi Fõiskola Alumni-, Karrier- és PR Irodája a Fõ-
iskolások Hetéhez kapcsolódóan május 16-án, pénteken 14.00
órától Öregdiák-találkozót szervez, melyet az intézmény Atléti-
kai csarnokában (HERNYÓ) rendeznek. A találkozón részt vevõ
és a helyszínen regisztráló öregdiákok a HÖT jóvoltából belé-
põt kaphatnak a FÕHE pénteki napjára. Bõvebb információ:
www.nyf.hu. Jelentkezés: alumni@nyf.hu.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus „Párok” kórusbérletének ötö-
dik elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk május 17-én 18.00
órakor a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Gab-
rielik–Scarlattik – AcapellArt Énekegyüttes, Banchieri Énekegyüt-
tes, Cantemus Fiúkórus, Cantemus Vegyeskar, Theater Brass, Dinyés
Soma (orgona), Sógor Tamás (zongora). Vezényel: Szabó Soma.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában„DIÁKOKNAK, VARRÓLÁNYOKNAK ÉS HALÁLOS
PÁRBAJOKNAK TALÁLKOZÓHELYE”

Így élt Krúdy Gyula képzeletében a város alatt elterülõ
mocsaras terület, a Bujtos. Nevének eredetére több ma-
gyarázat is létezik. Egyesek szerint az 1753-as betelepí-
tést követõen ide kényszerült bujdosni Wandlik Márton, a
tirpákok tanítója-lelkésze és a terület elnevezése e bujdo-
sásnak állít emléket. Egy másik elképzelés szerint egy
Bojtos nevû református lelkész után kapta a nevét, aki
belefúlt az itt található vizekbe. Hihetõbb az az elképze-
lés, amely egy bojtos gyökérzetû mocsári növényre vezeti
vissza a nevét. 1849-50-ben a területet lecsapolták, majd
1851-ben Sexty József mérnök szabályozta és felosztotta.
Ezt követõen a város ligete volt Széchenyi nevével. A li-
getbe fákat telepítettek, amelyek lombjai 30 évvel késõbb
már olyan kellemes hûset adtak, amelyet a városlakók leg-
közelebb már csak Sóstó erdejében találhattak. Ezért is
panaszkodik a Nyírvidék újságírója, hogy nem használ-
ják ki kellõképpen. Az okok között elsõként az odavezetõ
utak minõségét említi, amelyek keskeny földutak és bû-
zös szemétdombok mellett vezetnek. Ha valaki mégis ki-
jut, akkor nincs egy hely, ahová leülhet és hiányzik egy
kisebb nyári vendéglõ is, ahol frissítõhöz juthatnának.
1902-ben, az ott található, elöregedett fák kivágása után
már a liget haláláról tudósítanak, 1906-ban pedig meg-
kezdik a terület beépítését. A Bujtos területe kiváló volt
vályogvetõ és téglaégetõ üzemek létesítésére, amelyek
közül leghíresebbé a Barzó Mihály által, 1888-ban alapí-
tott téglagyár vált. A téglavetõs idõk emlékét õrzi az Agyag

utca elnevezése. A 20. század elején a Nyíregyházi Torna
és Vívó Egylet sporttelepet és klubházat létesített itt. A je-
genyefákkal övezett pályáján futballmérkõzéseket tartot-
tak és itt rendezték a középiskolák tanévet lezáró torna-
ünnepélyeiket is. Sokak emlékezetében él még a bujtosi
strand is, ahol Balczó András háromszoros olimpiai baj-
nok öttusázónk, Mitró György úszónk és Kósa Ferenc film-
rendezõnk is megtanult úszni. És a Bujtos fái alatt is rótta
köreit Kovács József „Bütyök” olimpiai ezüstérmes hosszú-
távfutónk.


