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VÍVÓSIKEREK

ÚJABB ACÉLTARTÓK A
VMKK-N. Az új tetõszer-
kezet után a hétvégén
beemelték a nézõteret
tartó acélszerkezeteket is
a megújuló Váci Mihály
Kulturális Központ
épületébe.

VÉDIK A TÖRVÉNYES
ADÓFIZETÕKET. Az
adómorál erõsítése
érdekében együttmûködé-
si megállapodást kötött az
önkormányzat az adóha-
tósággal.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA.
Idén is megrendezik
Nyíregyházán a Múzeu-
mok Éjszakáját. Június 14-
én, szombaton a város
kilenc helyszínén várják
kulturális programokkal a
látogatókat.

Zajlik a próbaüzem, és az év végére már teljes kapacitással
üzemelhet a II. számú szennyvíztisztító telep Polyákbokorban,
mely tízezer köbméter szennyvíz fogadására és tisztítására alkal-
mas naponta. A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programjának másik eleme, az élõre kötések
száma is folyamatosan nõ, az elkövetkezendõ hónapban újabb
2000 házi bekötés válik mûszaki szempontból elérhetõvé és az
önerõs útépítések is kivitelezési szakaszba kerültek. /3. De nem-
csak a szennyvíztisztító vizsgázott a napokban, hanem a csapa-
dékcsatorna-rendszer már befejezett, elsõ ütemét is próbára tette
az elmúlt héten Nyíregyházára zúduló, rendkívüli mennyiségû
csapadék. A rendszer azonban jól vizsgázott, a lezúduló esõvizet
elvezették az átereszek a záportározókba, ezzel megakadályoz-
va, hogy még a korábban kritikus területeket se öntse el a víz. /5.

VIZES PROJEKTEK

Látványos hídgerenda-beemelést láthattak azok,
akik szerda délután két és három óra között közle-
kedtek az M3-as autópályán Nyíregyháza határá-
ban. A nyugati elkerülõ új csomópontját építik itt,
innen lehet majd lehajtani a sztrádáról a Simai út
felé. A hídgerendák beemelését meg is ünnepelte a
kivitelezõ. Az eseményen részt vett Nyíregyháza
polgármestere is.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Egy hatalmas daruval emelték be az M3-as autópá-
lya felett átívelõ felüljáró új hídgerendáit. 32 darab,
egyenként 12–18 méter hosszú vasbeton elemeket he-
lyeztek a pillérekre, amelyek súlya méterenként 725
kilogramm. A munkálatok idejére még a sztráda forgal-
mát is le kellett állítani egy kis idõre. A beemelésen

ÉPÜLÕ
CSOMÓPONT

kiderült: a nyugati elkerülõ építése jól halad, a föld-
munkákkal végzett a kivitelezõ, néhány napon belül már
a betonalapot rakják le.

Loppert Dániel, a kivitelezõ konzorcium kommuniká-
ciós vezetõje elmondta: a szerzõdéses határidõt tekintve,
ütemterv szerint halad a Duna Aszfalt–KE-VÍZ konzorci-
um a kivitelezéssel, ami azt jelenti, hogy 2014 õszén le-
het majd a Nyíregyháza nyugati elkerülõ utat a forgalom-
nak átadni, ami elsõ körben a 36-os útig tart majd.

A hídgerendák beemelését megtekintette Nyíregyháza
polgármestere is, aki emlékeztetett arra, hogy a 2010 elõtti
tervek szerint csak 2025-re épült volna meg leghamarabb
a nyugati elkerülõ, azonban a kormányzatnál végzett erõs
lobbi, valamint a LEGO új beruházása kapcsán felgyor-
sultak az események és az infrastruktúrafejlesztés a sza-
bolcsi megyeszékhelyen. Ez pedig rendkívül fontos a vá-
ros jövõje és a gazdaságfejlesztés szempontjából. Dr. Ko-
vács Ferenc hozzáfûzte: – Konkrét ígéret van arra, hogy a

Tokaji útig meg fog épülni az elkerülõ még ebben a cik-
lusban. Ott van a LEGO hatalmas új gyára, valamint a
Kertváros szélén egy olyan jelentõs ipartelep, ahol a Mi-
chelintõl az Eismannig nagyon fontos cégek vannak, na-
gyon komoly teheráru-forgalommal. Itt már közvetlenül
jöhetnek az autópályára, nem mennek át a városon.

A nyugati elkerülõ építését a kormányzat kiemelt beru-
házásként kezeli. A tervek szerint az útszakasz a 36-os és
a Nyíregyházát Bodrogkeresztúrral összekötõ 38-as szá-
mú fõút között épül majd tovább, illetve onnan folytató-
dik a késõbbi elképzelések alapján egészen a város észa-
ki, nyírszõlõsi részéig. Így Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye rétközi tájegysége, Kótaj, Nagyhalász és Ibrány térsé-
ge is közelebb kerülhet az M3-as autópályához.

(Mellesleg a látványos beemelések nem ritkák mosta-
nában városunkban, példa rá az Agóra projekt újabb ele-
me a Váci Mihály Kulturális Központnál. Részletek a 2.
oldalon.)
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

JÚNIUS 4., SZERDA

XI. ORSZÁGOS PATIKANAP
Az egészséges táplálkozás, az emész-

tési zavarok, a fogyókúra és a krónikus
tüdõbetegség volt az idei, XI. Országos
Patikanap kiemelt témája, melyhez me-
gyénk is csatlakozott. A gyógyszertárak-
ban ingyenes szûrõvizsgálatokkal vár-
ták az érdeklõdõket.

JÚNIUS 7., SZOMBAT

ÉVZÁRÓ RETRO PARTY
A 25 éves RE-flex tánccsoport ferge-

teges hangulatú évzáró gáláját szombat
este a Móricz Zsigmond Színházban ren-
dezték meg. A jubileumi mûsor alkal-
mával negyed évszázaddal ezelõtti ze-
nékre Rácz Erika táncpedagógus kore-
ográfiáit láthatta a közönség.

JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK

JÉGKOCKA AKCIÓ
Kibontották a vályogos szalmabálá-

ba burkolt egy köbméteres jégkockát a
belvárosban. A kísérlet során az E-
Misszió Egyesület arra volt kíváncsi, mi-
lyen a szalmabála hõszigetelõ képessé-
ge. A jégtömbbõl két és fél hónap eltel-
tével semmi nem maradt.

JÚNIUS 7., SZOMBAT

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS
Idén is megrendezték a Nyírszõlõsi

Juniálist. Felléptek helyi tehetségek és
sztárvendégek. Délidõben egy-egy tá-
nyér babgulyással kínálták a vendége-
ket. A juniális kiemelt programja volt a
Szabolcsi ízek fõzõversenye és a Nyír-
szõlõsi Kispályás Labdarúgó Kupa.

JÚNIUS 7., SZOMBAT

CSERESZNYE FESZTIVÁL
Már hagyomány Butykán, hogy a nyár

elején megrendezik a Cseresznye Feszti-
vált. A jó hangulatú napon a látogatók hall-
hattak retro slágereket, láthattak tánc- és
táncszínházi bemutatót. Felléptek a helyi
kulturális csoportok és a Nap együttes kon-
certje után utcabállal zárult a fesztivál.

KIVÁLÓ A STRANDJAINK VÍZMINÕSÉGE

ÚJABB ACÉLTARTÓK A VMKK-N
Az új tetõszerkezet után a hétvégén

beemelték a nézõteret tartó acélszer-
kezeteket is a megújuló Váci Mihály
Kulturális Központ épületébe.

Egy túlméretes áruk szállítására alkalmas
tréler még múlt csütörtökön este hozta a
Váci Mihály Kulturális Központ építkezé-
sére azt a két acélszerkezetet, amelyek az
új nézõteret tartják majd. Szombaton reg-
gel megérkezett a speciális, 160 tonna ka-
pacitású daru. Az új elemek beépítése elõtt
kibontották és kiemelték az épületbõl a régi
tetõszerkezetet. Ezt követõen beemelték az
új vasszerkezetet. Orha József, az építke-
zéshez szükséges acél elemeket gyártó
nyíregyházi cég, a Magyar Acélmûvek Kft.
ügyvezetõje elmondta, a két darab, egyen-
ként 8 tonnás, 18 méteres acélgerendát
sikerült a helyére tenni.

Két héttel ezelõtt két darab 32 méter
hosszú, 12 tonnás acélgerendát emeltek be
az épületbe, ezzel a tetõszerkezeti módo-
sítással a korábbi 6 méteresrõl 12 méte-
resre növekszik az új hangversenyterem
belmagassága. A vasszerkezeteket gyártó
nyíregyházi cég azt is közölte, a további
munkák során a kulturális központba be-

építenek két tûzlépcsõt, és õk gyártják az
új teherlift szerkezetét is.

Litvai Zoltán, a generálkivitelezõ kép-
viselõje azzal egészítette ki, hogy a leg-
fontosabb és a legkockázatosabb részénél
tart a projekt, hiszen teljes egészében nyit-
va van a tetõszerkezet. Lehet látni, hogy
elérték a tervezett belmagasságot. A ter-
vek szerint a jövõ hét második felében kez-
dõdik az épület befedése. A kivitelezõ el-
mondta: ez egy rizikós állapot, remélik, az
idõjárás kegyes lesz és elkerüli Nyíregy-
házát a nagy esõzés ez idõ alatt. Azt is
megtudtuk, a megújult létesítményben a
koncertterem több mint öt méterrel lesz
magasabb és a befogadóképessége is kö-
zel négyszáz fõre emelkedik. Litvai Zol-
tán a jelenleg folyó munkálatokat is ismer-
tette röviden: zajlanak a külsõ lift és külsõ
lépcsõház szerkezetépítésének munkála-
tai, a földszinten vízszigetelési munkákat
is végeznek. A további emeleteken aljzat-
betonoznak, a Korzó Bevásárlóközpont
felõl pedig a pinceszint támfalazása folyik,
mely lehetõvé teszi hamarosan a földki-
emelést. Ezzel egy idõben, elõkészítés alatt
vannak a gyengeáramú és a gépészeti
munkálatok – sorolta a kivitelezõ.

A hét végi kánikulában több mint 12
ezren látogattak el Nyíregyháza fürdõi-
be, ebbõl csak Sóstógyógyfürdõn több
mint tízezren hûsítették magukat. A Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. üzemeltetésében
lévõ fürdõhelyek nemcsak a látogatók
körében nagyon kedveltek, ismertek ar-
ról is, hogy – az Országos Környezet-
egészségügyi Intézet adatai szerint – azon
kevesek közé tartoznak, amelyek kiváló
vízminõséggel rendelkeznek.

A strandok adatait az intézet térképén
bárki megteheti, mielõtt fürdõzni megy. A
legfrissebb adatok szerint – többek között
– kiváló minõsítést kapott a Hévízi Tófür-
dõ, a veresegyházi és az orfûi strand mel-
lett a Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ.

A dokumentumot az OKI négy év bak-
teriológiai vizsgálati eredményei alapján
állítja össze. Nemcsak egy-egy mintát, il-
letve vizsgálati eredményt vesznek figye-
lembe, hanem a vízminõség változásait
és az esetlegesen fennálló egyéb egész-
ségkockázatokat is követik. Egy szabad-
strand kiváló, jó, tûrhetõ és kifogásolt mi-
nõsítést kaphat az EU-irányelveknek meg-
felelõen.

De emellett természetesen a helyi ha-
tóságok is folyamatosan ellenõrzik a stran-
dok vízminõségét, és az üzemeltetõ is
rendszeresen végez vizsgálatot a fürdõ te-
rületén lévõ valamennyi kontrollpontnál,
a fürdõzõk egészségének védelmében.

JÚNIUS 10., KEDD

„BICAJ-RICSAJ"
Országos közlekedésbiztonsági vetél-

kedõt szervezett a Kis Vakond Tanodája
és a megyei rendõr-fõkapitányság Bal-
eset-megelõzési Bizottsága. A több for-
dulós versenyt 13–15 éves gyerekeknek
rendezték, hogy tudatosan vegyenek
részt a közlekedésben.

JÚNIUS 7., SZOMBAT

VIRÁGOSÍTÁS
Az Orosért Közéleti Egyesület teme-

tõszépítési akciót szervezett. Az orosi
Katolikus Temetõ elõtt közel 500 tõ egy-
nyári virágot ültettek ki, az Iskolai Kö-
zösségi Szolgálatot teljesítõ lelkes diá-
kokkal közösen.

JÚNIUS 9., HÉTFÕ

PÜNKÖSD A MÚZEUMFALUBAN
Ma vagyon, ma vagyon piros pün-

kösd napja címmel pünkösdhétfõn folk-
lórbemutatókkal keretezett családi prog-
ramra várták az érdeklõdõket a Sóstói
Múzeumfaluban. A sokszínû rendezvé-
nyen a Nyírség táncegyüttes a pünkös-
di királynéjárást is felelevenítette.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS EURÓPAI ÁTLAG FELETT
Zajlik a próbaüzem, az év végére már teljes kapaci-

tással üzemelhet a II. számú szennyvíztisztító telep Po-
lyákbokorban. Az élõre kötések száma is folyamato-
san nõ, az elkövetkezendõ hónapban újabb 2000 házi
bekötés válik mûszaki szempontból elérhetõvé.

Szerzõ: Erdõs József

Tízezer köbméter szennyvíz fogadására és tisztítására
alkalmas naponta a II. számú szennyvíztisztító telep Po-
lyákbokorban. Az üzem 1989-ben épült, korszerûsítését a
több mint 13 milliárd forintos Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program része-
ként valósítják meg, e programrész célja a szennyvíztisz-
títás és a szennyvíziszap-kezelés megoldása Nyíregyhá-
zán és agglomerációjában. A program tartalmazza a
szennyvíztisztítás és az iszapkezelés során keletkezett
szennyvíziszap ártalommentes kezelését, mely egyben a
Nyíregyházi I. sz. szennyvíztisztító telep tehermentesítését
is megoldja. A kettes számú telepre közel kétmilliárd forin-
tot költöttek, s a modernizáció során derült ki, hogy a bio-
lógiai tisztító medence nem vízzáró. A problémát az ön-
kormányzat kiegészítõ építési beruházásával hárították el.

ITT IS KÍSÉRT A MÚLT

A szennyvíztelep kapcsán a keddi bejáráson Nyíregy-
háza polgármestere azt mondta, különösen fontos, hogy a
program megvalósulása célba érjen, mert 2010 októberé-
ben, az új városvezetés érkezésének idõszakában már
menthetetlennek tûnt. Dr. Kovács Ferenc errõl az idõszak-
ról elmondta:

– A szennyvíztelep kommunikációs gubancát vette át az
önkormányzat, melyet azonban egy többlépcsõs tárgyalás-
sorozattal sikerült békés mederbe és a sikeres megvalósítás
felé terelni. Az elmúlt idõszakban a próbaüzem is sikere-
sen megkezdõdött. A szennyvíztisztító telep az eddigi ta-
pasztalatok alapján a 21. század követelményeinek megfe-
lelõen, üzemképesen mûködik. A létesítmény képes ellátni
akár egész Nyíregyháza szennyvízkezelését, mégpedig a
modern környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ-
en, óvva a levegõ, a vizek és a talaj tisztaságát.

UTAK IS ÉPÜLNEK

– A csatornázási munkákhoz szervesen kapcsolódó fej-
lesztések a külön forrásból biztosított útfelújítási munkák.
Így a Csongor utca aszfaltozása is hamarosan megkezd-
hetõ. Az út építéséhez szükséges tervek elkészültek, az
engedélyek beszerzése az utolsó fázisban tart. A jogerõs
engedély kiadását követõen az útépítés várhatóan 2014.

szeptember 15-éig befejezõdik – tette hozzá a polgármes-
ter. Mint ismeretes, Nyíregyháza közgyûlése a város 2013.
évi költségvetésérõl szóló rendeletében, elõirányzatként
500 000 000 forint összeget hagyott jóvá a szennyvízpro-
jekthez kapcsolódó saját erõs útfelújításokra, melyet kor-
mányzati támogatásként kaptunk, hiszen az eredeti pro-
jektnek nem volt része. Ennek köszönhetõen a szennyvíz-
projekttel érintett utcák közül mintegy 30 kilométer hossz-
ban saját erõs útépítési munkákat végeznek.

VILLAMOS ENERGIÁT IS TERMEL

A szennyvíztisztító most próbaüzemben mûködik, kö-
rülbelül 60 százalékos kapacitással. Az üzem a Kótaji úti-
hoz hasonlóan a villamosenergia-szükségletének nagy
részét is képes maga elõállítani. A szennyvíztisztító telep
folyamatos mûködése érdekében kétirányú elektromos be-
táplálás épült ki, valamint a rothasztás folyamatában ke-
letkezõ biogáz felhasználásával, gázmotor segítségével
áramot és hõt lehet elõállítani. A gázmotor a szennyvízte-
lep saját energiaellátását 50 százalékban biztosítja – mond-
ta el a telep bemutatása során Mészáros József, a Nyírségvíz
ágazatvezetõ mérnöke. A szakember a beruházás legfon-
tosabb elemeit is ismertette: a munkák eredményeként a

szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap korszerûsítésének
részeként különbözõ tisztítási technológiát alakítottak ki.
A folyamat így néz ki: a nyomóvezetéken és szippantó-
kocsin érkezõ szennyvizek fogadása, a darabos szennye-
zõdések és a homok eltávolítása, továbbá a szennyvíz bi-
ológiai tisztítása, majd ülepítése után a tiszta víz befoga-
dóba juttatása. A tisztítási technológia folyamatában ke-
letkezõ szennyvíziszapok sûrítése, rothasztása, majd cent-
rifugálása és az így keletkezõ iszap komposztálása a már
elõzõekben elkészült, 2012. március 12. óta üzemelõ
Központi Komposztáló Telepen történik.

EGYRE TÖBB RÁKÖTÉS

A szennyvízprogram kapcsán a vezetéképítéssel is jól
halad a kivitelezõ, a munkálatok 96 százaléka már kész
van, a többit a tervek szerint iskolakezdésig befejezik (pél-
dául: Tünde u., Móricz Zs. u., Fecske u., Árok u.). A beru-
házás keretén belül közel 8000 ingatlan szennyvizét le-
het környezetbarát módon elvezetni és ártalmatlanítani, s
több mint ezer, úgynevezett élõ rákötés már mûködik is.
Az elkövetkezõ 3-4 hétben újabb 2100 házi bekötés is
elérhetõvé válik. A teljes szennyvízprogramot év végére
fejezik be, ekkor Nyíregyháza szennyvíz-elvezetettsége
meg fogja haladni az európai átlagot.

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. értesíti Tisztelt Felhasználóit,
hogy munkatársai június 16-án a reggeli óráktól

Nyíregyházán, a Kórház utcán
bekötõvezeték-rekonstrukciót végeznek.

A munkálatok elõreláthatólag július 7-éig tartanak,
melyek során a Kórház utcán forgalom- és sebesség-
korlátozásra, útbontásra, idõszakos vízhiányra és a

víz zavarosodására lehet számítani.

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a munka sikeres elvégzése
érdekében kéri a közlekedésben résztvevõk,

valamint az érintett ingatlantulajdonosok
segítõ türelmét és megértését.

ÉRTESÍTÉS
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

A két tavaszi (az országgyûlési és európai parla-
menti), a FIDESZ-KDNP pártszövetség fölényes gyõ-
zelmével végzõdõ választást követõen már gõzerõ-
vel folyik a munka az országházban, s az új miniszte-
rek is letették az esküt a harmadik Orbán-kormány-
ban. A csökkentett létszámú parlamentben jó néhány
új szereplõ is mandátumot szerzett, például a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. számú (teljes egészé-
ben nyíregyházi) választókerület fideszes gyõztese,
Petneházy Attila. A Nemzeti Összetartozás Napja (jú-
nius 4., a trianoni békediktátum évfordulója) után
kértük beszélgetésre, hiszen a hasonló nevû parla-
menti bizottságnak lett a tagja.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Képviselõ Úr, miért ebbe a bizottságba került? Egy-
általán: volt választása?

– Természetesen volt. Még az ülésszakot megelõzõen
meg lehetett jelölni prioritásként a bizottsági munka hely-
színét, s nálam ez volt az elsõ helyen, rögtön utána pedig
a kultúra. Nagy szavak nélkül mondom: fontos, hogy az
ember lelkileg is azonosulni tudjon a bizottság célkitûzé-
seivel, s ne feledjük, a korábbi tagok, így dr. Kovács Fe-
renc is a bizottság alelnökeként bábáskodtak a kettõs ál-
lampolgárságról szóló, sikeres törvény bölcsõjénél. Más-
részt Nyíregyháza földrajzi és kapcsolati szempontból is
olyan vidéken fekszik, ahol sokat lehet tenni a nemzet
ügyéért.

Megyénk három országgal, s nagy lélekszámú magyar kö-
zösséggel határos. Egyébként az elmúlt tíz évben is számos,
a magyar-magyar kapcsolatokat építõ rendezvényen vettem
részt, színmûvészként, önkormányzati képviselõként, s ma-

ÉRTÉKREND ÉS MUNKA – NYÍREGYHÁZA LETT A FÕ HIVATÁSA
gánemberként is. Eredeti hivatásom
az élõ magyar nyelvet is szolgálja,
ami pedig a nemzeti lét alapja. S
azt is elárulhatom, gyermekkorom-
ban bebarangoltam Erdélyt a szü-
leimmel, amely meghatározta ér-
tékrendemet. Örülök, hogy most
ilyen minõségemben is tehetek az
ügyért.

– Mit tapasztal, a társai és a
budapesti közeg milyennek látja
Nyíregyházát?

– Nyíregyháza egy fejlõdõ vá-
ros. S a tiszteletünket nemcsak ez határozza meg, hiszen
komoly, jelentõs gyõzelemnek tekintik mind az áprilisi, or-
szággyûlési választáson, mind a májusi, európai parlamen-
ti voksoláson elért eredményeinket, amiért még egyszer
köszönet a választóknak. Azt érzékelem, hogy sokan kí-
váncsiak lettek Nyíregyházára, s én szívesen ajánlom „ma-
gunkat”, az állatparkkal, fürdõvel, a legendás vendégsze-
retetünkkel együtt. De nemcsak a turizmus, hanem a mun-
kahelyteremtés, az iparfejlesztés területén is egyedülállóak
az eredményeink. Nyíregyháza kapcsán mindenki egybõl
sorolja a nagy beruházásokat, cégeket: LEGO, Eismann,
Hübner, Michelin és szerencsére még sokan mások. Büsz-
kék lehetünk az elmúlt évek eredményeire, melyeket kö-
zösen, együtt értünk el. 

– Persze, nyilván van még mit csinálni…
– Hogyne, ezért is vállaltam annak idején a jelöltséget!

Senkit sem kardlapoznak erre, hanem önként áll bele a mun-
kába. Ha közhelyszámba is megy, az egyik legfontosabb
dolog valóban a munkahelyteremtés a mi vidékünkön, hi-
szen, noha az elmúlt négy évben minden esztendõben je-
lentõset léptünk elõre, azért van még mit tenni ezen a téren.

A turizmus területén elért eredményeket és a közfigyel-
met pedig érdemes kiaknáznunk, és továbblépnünk. Azt
se feledjük, hogy jellemzõen a szomszédos országok la-
kói a vendégeink, ez pedig már az elsõ kérdéséhez vezet-
het vissza…

– Közel három évtizede él Nyíregyházán, ám igazi lo-
kálpatriótaként beszél. Itthon fog lakni ezután is?

– Ez természetes! Érdekes, többen is megkérdezték
mostanában, hogy elköltözöm-e Pestre a munkám miatt.
Hogy is tenném? Az életem, a családom, barátaim, kap-
csolataim idekötnek. S hogy is képviselhetném a várost,
ha nem itthon élnék? Persze, tudtuk, hogy átlagban 2-3
nap majd a fõvároshoz köt, s ez ingázós élet lesz, de vál-
laltuk – a családdal megbeszélve.

– S milyen az új szerepköre, ami nem elõzmények nél-
küli?

– Az, hogy önkormányzati képviselõként dolgozom évek
óta, sokat segít. Ugyanúgy fel kell készülni a plenáris ülé-
sekre, a bizottsági munkára, mint korábban. Egyébként is
azt vallom, mindenki annyi munkát talál, amennyit meg-
keres magának. A legnagyobb létszámú frakció a miénk,
sok értékes emberrel, én a város érdekeit és értékeit vit-
tem magammal a Parlamentbe, ezt képviselem, erre van
felhatalmazásom a választópolgároktól.

– Az eredeti hivatására marad idõ, láthatjuk majd a
közeljövõben színpadon?

– Ezt elvileg nem tiltja semmi, már csak az a kérdés,
hogy a gyakorlatban hogyan illeszthetõ be az életembe –
és a színházéba. De egyre inkább foglalkoztat a verses
estek kérdése is. Ott csak magamtól függök. S úgy látom,
egy bizonyos életkor és érettség is kell ahhoz, hogy ebben
egyre jobb legyen az ember. De természetesen a fõ hiva-
tásom most a közélet, s Nyíregyháza képviselete. Most
ebben szeretnék a legjobb lenni!

Petneházy
Attila
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

JÓL VIZSGÁZOTT A CSAPADÉKVÍZ-RENDSZER A BENCZÚR A SOROS
 Felújítja a Benczúr téri játszóteret a NYÍRVV Non-

profit Kft. A közelmúltban helyreállított, népszerû já-
tékhelyen ismét összetörték a fa játékvárat, így kicseré-
lik a tönkretett elemeket, a csúszdát, a mászófalat, az
áthidaló lapot, és természetesen le is tisztítják és festik
a játékokat. A helyreállítás közel 300 ezer forintba ke-
rül, és jövõ hét közepére készül el.

Nemrégiben fejezõdött be a Szántó Kovács János ut-
cai fa játszótér felújítása is, melynek helyreállítási költ-

Bár napok óta mindenki a hõségtõl szenved, már el
is felejtettük, hogy egy héttel ezelõtt még átlag feletti
csapadékmennyiség zúdult Nyíregyházára. Mint is-
mert, tavaly év végén készült el az a 410 millió forin-
tos beruházás, mellyel jelentõsen javult a város csapa-
dékvíz-elvezetése. Arról, hogyan vizsgázott a rendszer,
a projekt mûszaki ellenõrét, Bartha Miklóst kérdez-
tük.

Szerzõ: Sipos Marianna

Az elõzményekrõl elmondta: Nyíregyháza sikeresen pá-
lyázott 2011-ben belterületi csapadékvíz-rendszerének fej-
lesztésére. Mint emlékezhetünk: 2010 végén az idõjárás
okozta belvízproblémák miatt a város különbözõ terüle-
tein 400 ingatlan került veszélybe. Ez a probléma rámuta-
tott arra, hogy tervszerûen kell megoldani az évtizedek
óta elhanyagolt csapadékvíz-elvezetési gondokat, és rend-
szerszerûen kell azokat kezelni.

Az elkészült tervek alapján a város öt pontján az elmúlt
év júniusában kezdõdött a kivitelezési munka. Bõvítették
a Városi I-es csatorna medrét az Igrice befogadótól az Ibo-
lya utcáig, a kapacitás bõvítésére átereszeket építettek a
Bujtosi parkban, a Család utcánál, a Stop-Shop melletti
szakaszon, valamint a sóstói városrészben az Igrice csa-
tornán, a Berenát utcánál. Emellett megépítettek egy 200
köbméteres vasbeton, valamint egy 2 ezer köbméteres
földmedrû záportározót is.

A TERVEZÉSÉ A FÕSZEREP

– Az elmúlt napok rendkívül csapadékos idõjárása so-
rán jól vizsgázott a rendszer – mondta el a szakember. A
hirtelen lezúdult esõvizet elvezették az átereszek a zá-
portározókba, ezzel megakadályozva, hogy még a koráb-
ban kritikus területeket – mint a Bujtos – se öntse el a víz.
Azokon a részeken, ahol még problémát tapasztaltak – az
István utca és a Berenát utca környéke –, keresik a mûsza-
ki megoldást a csatornák kapacitásbõvítésére.

A földmedrû tározó munka közben, a Városi I-es csator-
na alsó szakaszával, a záportározó belépõ oldalánál

sége közel 700 ezer forint volt. Ez után az Alma utcai
játszótér rekonstrukciója következik. A társaság az idei
évben elõreláthatóan nettó 17,3 millió forintot fordít a
nyíregyházi játszóhelyekre.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Az adómorál erõsítése érdekében együttmûködési
megállapodást kötött az önkormányzat az adóhatóság-
gal.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A NAV és az önkormányzat együttmûködése nem új-
donság, tavaly nyáron például közösen ellenõrizték a nyír-
egyházi szállásadókat. Az akciók célja az volt, hogy ja-
vuljon az adómorál, a vállalkozók és gazdasági társasá-
gok tartsák be a törvényi elõírásokat. Ezek a közös akciók

VÉDIK A TÖRVÉNYES ADÓFIZETÕKET
alapozták meg azt az együttmûködést, amelyet a napok-
ban írt alá a NAV Észak-alföldi Regionális Adó Fõigazga-
tósága, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigaz-
gatósága, valamint az önkormányzat. Abban állapodtak
meg, hogy többek között kicserélik az adatbázisaikat és
közös ellenõrzéseket hajtanak végre.

– Ennek a két adatbázisnak az egyesítése egy új minõ-
séget teremthet, amelyet az ellenõrzésnél történõ kiválasz-
tásban, illetve az adózók kiszolgálásában is erõsíteni fo-
gunk – mondta dr. Kazsuk Attila, a megyei adóigazgató-
ság vezetõje. – Az önkormányzat részérõl történt egy olyan
vállalás, hogy minden olyan rendezvényre, ahol az adó-
zóknak szélesebb rétege megjelenik, lehetõséget biztosí-
tanak, hogy az adóhatóság, ami központi adóhivatal is,
megjelenjen és ott tájékoztatási tevékenységet folytasson.

A polgármester az együttmûködéstõl azt is várja, hogy
az adóhatósági munka hatékonyabbá váljon, az eljárási
idõk lerövidüljenek.

– Az is a célja ennek, hogy a törvényes adófizetõket
védje, az adófizetõi morált javítsa, illetve fellépjen a feke-
tegazdaság ellen, a szürkét pedig kifehérítse – mondta dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Az együttmûködésrõl az is kiderült, hogy nemcsak a
klasszikusan adóügyi szakterületeket érintõ osztályok
munkáját érinti majd, hanem a kereskedelem, az igazga-
tás, az építésügy, valamint a szociális területek feladatai-
hoz is kapcsolódik.

A FÓKUSZBAN: NYÍREGYHÁZA
Nyíregyháza bemutatkozik Kolozsváron címmel tar-

tott rendezvényt június 5-én a Magyar Turizmus Zrt. ro-
mániai képviselete és Nyíregyháza, amelyen bemutattuk
turisztikai kínálatunkat.

A Hotel City Plaza különtermében Magdó János, Ma-
gyarország kolozsvári fõkonzulja és dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a résztvevõket. Ezt
követõen Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföl-
di régiójának igazgatója az Észak-alföldi régió turisztikai
lehetõségeit ismertette, majd Nyíregyháza turisztikai attrak-
cióiról Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje tartott színes elõadást. Dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazga-
tója a gyógyhely fürdõit, a jelenlegi fejlesztéseket, valamint
a romániai turisták számára vonzó kínálatot mutatta be.

2014 elsõ negyedévében a magyarországi kereskedel-
mi szálláshelyeken a romániai vendégek 81 110 vendég-
éjszakát töltöttek el, ami 3,2 százalékos növekedést jelent
a tavalyi év azonos idõszakához viszonyítva. A romániai
vendégek továbbra is a szállodákat részesítik elõnyben,
ezekben regisztrálták a vendégéjszakák 88,2 százalékát,
azaz 71 542 vendégéjszakát, ami 8,5 százalékos növeke-
dés 2013 elsõ negyedévéhez képest. Mint arról Furkóné
Szabó Marianna a nyiregyhaza.hu kérdésére beszámolt,
hatalmas sikert ért el Nyíregyháza kolozsvári bemutatko-
zása.

Felolvasónapot tartottak Nyíregyházán. A Vakok
és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete stúdiójában önkéntesek olvastak fel iro-
dalmi mûveket, amelyekbõl az egyesület CD-t készít
a látássérülteknek. Idén kortárs írók mûvei hangzot-
tak el.

A civil szervezet 2006 óta folyamatosan megrendezi az
„Add az idõd! Add a hangod!” elnevezésû napot. Az idén
az alapítvány felhívására több mint harmincan jelentkez-
tek. Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere rendszere-
sen részt vesz a felolvasónapon, idén Csukás István egyik
meséjét választotta. Ferenczik Adrienne, a Nyíregyházi
Televízió szerkesztõ-riportere egyik saját novelláját olvas-
ta fel, a Móricz Zsigmond Színház Soós Imre-díjas mûvé-
szei, Kuthy Patrícia és Rák Zoltán pedig Rejtõ Jenõ, illetve
Török Sándor egy-egy regényrészletéhez adták a hangju-
kat. Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke elmondta:
ebben az évben kortárs irodalmi mûveket kért a felolvasók-
tól. Egy-egy felolvasónapon mintegy 50 irodalmi alkotást
rögzítenek a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének nyír-
egyházi stúdiójában, így már több száz vers, illetve próza
áll azok rendelkezésére, akik hanganyagként szeretnének
a mûvekkel megismerkedni.

A rögzített hanganyagok a Vakok és Gyengénlátók Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületén keresztül több
mint 500 emberhez juthatnak el.

Az idei felolvasónapon könyveket is gyûjtöttek, ame-
lyeket a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítvány-
nak ajánlottak fel.

ADD AZ IDÕD! ADD A HANGOD!

Czinege Attila, a NAV Észak-alföldi Regionális Adó
Fõigazgatósága fõigazgatója,

dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Kazsuk Attila,
a NAV megyei adóigazgatósága igazgatója

Prágai turisztikai szakemberek és újságírók vendé-
geskedtek Nyíregyházán. A cseh csoport a Nyíregyhá-
zi Turisztikai Nonprofit Kft. meghívására érkezett a me-
gyeszékhelyre, hogy személyesen is megismerhessék
Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdõ idegenforgalmi lát-
nivalóit és attrakcióit.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Május elején Prágában a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. dr. Kovács Fe-
renc polgármester vezetésével egy workshopon mutatták
be a cseh szakembereknek a szabolcsi megyeszékhely
turisztikai kínálatát. Ezt követõen a helyi TDM szervezet
egy hétvégére meghívott 15 turisztikai szakembert és új-
ságírót, hogy személyesen is megismerhessék Nyíregyhá-
za és Sóstógyógyfürdõ idegenforgalmi lehetõségeit. Részt

vettek éjszakai fürdõzésen a Parkfürdõben, ellátogattak a
Sóstói Múzeumfaluba, sétáltak és megnézték a fókashow-
t a Nyíregyházi Állatparkban, tettek egy túrát a belváros-
ban és megismerkedtek a szálláshelyek kínálatával is.

A csoport egyik tagja, Bohuslava Skvárová, a csehor-
szági NEON Utazási Iroda tulajdonosa a Nyíregyházi Te-
levíziónak elmondta: a prágai promóción ismerkedett meg
a nyíregyházi turisztikai kínálattal. Személyesen az tet-
szik neki a legjobban, hogy egy helyen nagyon sokféle
idegenforgalmi attrakciót kínálnak. Hangsúlyozta, vannak
idõsebb ügyfelei is, nekik mindemellett a sóstói gyógyhe-
lyet tudja majd ajánlani.

A nyíregyházi városvezetés célja, hogy tovább erõsítse
a turizmust, a környezõ országok többségében már be-
mutatták az idegenforgalmi kínálatunkat. A nyár elején a
TDM szervezet meghívására Kolozsvárról is érkeznek majd
turisztikai szakemberek és újságírók személyes tapaszta-
latszerzésre Nyíregyházára.

MEGISMERTÉK, HOGY AJÁNLHASSÁK

Kósa Tímea alpolgármester és Nagy Tünde egyesületi
elnök
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Nyíregyháza önkormányzata elfogadta azt az ötéves
fejlesztési elképzelést, amelynek elsõ lépésében több
felújítás is megvalósul az Északi Temetõben, mi több,
megtörténik a borbányai temetõ bõvítése is. Az idei
évet érintõ korszerûsítésekrõl és a düsseldorfi temet-
kezési világkonferencia eseményeirõl beszélgettünk
Szekrényes Andrással, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Temetkezési Vállalat igazgatójával a Nyíregyhá-
zi Televízió Híregyháza címû mûsorában.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A középtávú fejlesztési terv elsõ ütemében megtörténik
a szükséges infrastruktúrák megépítésével és a zöldfelüle-
tek kialakításával a borbányai temetõ bõvítése (ld. keretes
írásunkat). Megvalósul továbbá várhatóan többek között
az Északi Temetõben a fa szerkezetû ravatalozó tetõszer-
kezetének cseréje és a parkfelület rendezése mellett el-
kezdõdik õsszel a temetõ út menti fasorainak felújítása,
valamint aszfaltozzák az útfelületek egy részét is.

HÕSÖK TEMETÕJE: REKONSTRUKCIÓ

Szekrényes András elmondta, hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat szívügyének
tekinti a Hõsök temetõjét, így örömmel fogadták, hogy a
nyíregyházi önkormányzat jó gazdálkodási helyzete le-
hetõvé tette, hogy a költségvetésben forrást biztosítson a
felújításhoz.

– A Hõsök temetõjében 250 sírt újjá kell építenünk és
2–300 darabot pedig fel kell újítanunk. Mind a 2800 sírt
megtisztítjuk. A sétányt megépítjük, és még tervbe van véve
a kerítés felújítása és két díszkapu megépítése is. Terveink
szerint kora õsszel tartanánk egy megemlékezést, hiszen
15 nemzet fiai fekszenek a Hõsök temetõjében és idén
van a világháború kirobbanásának centenáriuma is. Már
fel is kerestek minket a különféle konzulátusoktól, hogy
mikor lesz az ünnepség. Polgármester úrral egyeztetve,
aki pártolja terveinket, felmerült a gondolat, hogy akár az
országos megemlékezés is történhetne itt, hiszen ilyen
nagyságú elsõ világháborús temetõ nincs még egy az or-
szágban. Ennek még kulturális értéke is van. Ha valóban
elkészül a temetõ felújítása, szeretnénk nyitottá tenni oly-
annyira, hogy napközben is látogatható legyen majd –
hangsúlyozta.

KOPJAFÁS TEMETÕK: VILÁGÖRÖKSÉG?

A világörökség részének ajánlja a nemzetközi temetke-
zési kultúrával foglalkozó világszervezet (FIAT-IFTA) a
magyar kopjafejfás temetõket – errõl a szervezet közgyû-

MEGSZÉPÜLNEK NYÍREGYHÁZA TEMETÕI

lése döntött a németországi Düsseldorfban megtartott ülé-
sén. A temetkezési világkonferencián részt vett Szekré-
nyes András is.

– Az ENSZ keretén belül mûködik a FIAT/IFTA nem-
zetközi szervezet, amely feladatának tekinti, hogy a te-

metkezési kultúrát ne csak segítse, de meg is õrizze a
világban. Kétévente van a kongresszusuk. Egy ilyen ta-
nácskozáson vettünk részt és nagyon meglepõdtünk,
amikor a rendezvény hivatalos kiadványa a kezünkbe
került és megpillantottuk a címlapon a szatmárcsekei
kopjafás temetõ képét – emlékezett vissza.

Szekrényes András kifejtette, hogy Balogh Ká-
rollyal, az Országos Temetkezési Egyesület alelnöké-
vel még az év elején beszélgettek arról, hogy vala-
milyen anyagot, kultúrát nekik is kellene küldeniük a
FIAT/IFTA-nak. Így esett a választás a kopjafás teme-
tõre, aminek a hagyománya lenyûgözte a külföldi
szakembereket. A düsseldorfi közgyûlésen pedig ha-
tározat született arról, hogy az elnökség megkeresi
az UNESCO világörökségi testületét és a Világörök-
ség Magyar Nemzeti Bizottságát annak érdekében,
hogy a magyar kopjafejfás temetõket a világörökség
részévé nyilvánítsák.

Kilencéves folyamat zárult le, az önkormányzatnak
sikerült megvásárolnia azokat a telekrészeket, amelyek
a borbányai temetõ bõvítéséhez szükségesek – jelentet-
te be sajtótájékoztatóján dr. Kovács Ferenc, Nyíregyhá-
za polgármestere a borbányai temetõben. A temetõ dél-
re esõ területénél végzik el a bõvítést, amelynek ered-
ményeként a temetõ területe 1,2785 hektárral növek-
szik meg, ebbõl a temetkezési helyek bõvítésére 5361
négyzetmétert, a zöldfelületek és utak kialakítására pe-
dig 7424 négyzetmétert fordítanak. A földterületek meg-
vásárlása 32,3 millió forintba került, amely mellé az
önkormányzat még 10 millió forintos forrást biztosít a
temetõ fejlesztésére.

Szekrényes András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat igazgatója elmondta: a fejlesztésre
fordítható forrásból vízvezetéket, utakat és kerítést épí-
tenek, elvégzik a temetkezésre alkalmas terület kialakí-
tását, és szeretnének egy harangot is, mert a borbányai
az egyetlen temetõ Nyíregyházán, ahol nincs lélekha-
rang, amellyel a halottat utolsó útjára kísérhetik. A föld-
vásárlásról szóló szerzõdéseket aláírták a tulajdonosok-
kal, így nemsokára kezdõdhetnek a munkálatok, ame-
lyek várhatóan õszre fejezõdnek majd be.

A nyíregyházi önkormányzat egyébként a tavalyi 27,3
millió forintnál idén jóval többet, 95,6 millió forintot for-
dít a nyíregyházi temetõkre, ebbõl 44 millió forintot fenn-
tartásra, 51 millió forintot pedig fejlesztésre. Ehhez járul
még hozzá a borbányai temetõ területének bõvítéséhez
szükséges 32,3 millió és a temetõ fejlesztéséhez szük-
séges 10 millió forint.

SOKÉVES PROBLÉMA
OLDÓDIK MEG

Szekrényes András igazgató, Gulyás András temetõ-
gondnok és dr. Kovács Ferenc polgármester

A Hõsök temetõje is megszépül

Pedagógusnap alkalmából 2014. má-
jus 30-án Balog Zoltán, az Emberi Erõ-
források Minisztériumának minisztere az
ELTE Egyetemi Kongresszusi Központjá-
ban szakmai díjakat adott át. A gyerme-
kek harmonikus személyiségformálása

MINISZTERI ELISMERÉS AZ IGAZGATÓNAK

terén végzett kiemelkedõ oktató-nevelõ
munkája elismeréseként Németh László-
díjban részesült dr. Komáromi István, a
Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium
igazgatója.
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JOBBIK: HOGY MÛKÖDIK?
Dr. Kiss Sándor, a Jobbik városi alelnöke szerint a nyíregyházi lakásszövetkezet
mûködésével kapcsolatban, mely mintegy 5200 ingatlant foglal magába, folya-
matosan konfliktusok merülnek fel az utóbbi idõben. Szerinte a viszonyok meg-
követelnék, hogy a szervezet alapszabálya és mûködési szabályzata szakmai
követelményeket állítson fel az ügyvezetõ elnökkel szemben. A politikus szerint
arra is választ kell mihamarabb kapni, hogy a lakásszövetkezetnek mikor lesz
honlapja, hogyan lehet módosítani a szabályzatokat, s hogy mikor lesz újra kül-
döttválasztás.

FIDESZ: KI AD VÁLASZT?
Az MSZP helyi vezetése hetek óta nem ad választ a számukra több fórumon is
feltett kérdésekre, amelyek a múlt visszaéléseivel kapcsolatosak – tájékoztatott
Szilvási István, a Fidesz önkormányzati képviselõje. A politikus Nagy Lászlót, az
MSZP városi elnökét kérdezi arról, hogy például cáfolja-e, hogy a szocialista
városvezetés idején az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány egy felbonthatatlan, tíz-
éves szerzõdést kötött a sóstói hotel bérbeadásáról mindössze 105 ezer forintért?
– Van-e a szocialisták soraiban, aki ezekért felelõsséget tud vállalni, vagy meg
tudnak-e nevezni valakit felelõsként az egykori városvezetés soraiból?

JOBBIK: SIKERES VÁLASZTÁSOK
Sikeresnek értékeli 2014 elsõ két választását a Jobbik szempontjából Vona Gá-
bor. A párt elnöke Nyíregyházán azt is elmondta, hogy a Jobbik támogatottsága
kiegyensúlyozottá vált, ugyanis a mozgalom nem pusztán Északkelet-Magyar-
országon, hanem a Dunántúlon is számottevõen erõsödött, sõt, az európai par-
lamenti választások alkalmával maga mögé utasította a szerinte az összeomlását
élõ MSZP-t, ezzel a második politikai erõvé lépve elõ. Vona Gábor úgy látja: a
mozgalom nem egy rövid távú szervezõdést jelent, hanem egyre inkább néppár-
ti jelleget ölt.

FIDESZ: KI A FELELÕS?
Fesztóry Sándor, fideszes önkormányzati képviselõ szerint a nemrégiben napvi-
lágra került múltbéli korrupciós ügyek sora szinte végeláthatatlan és a szocialis-
ták nem tudják, avagy nem akarják megválaszolni a Csabai Lászlóné polgármes-
tersége alatt végbement ügyekre vonatkozó kérdéseket. Szerinte, amennyiben
Nagy László, MSZP-s frakcióvezetõ, korábbi alpolgármester nem tudott ezekrõl
az ügyekrõl, teljes mértékben alkalmatlan bármilyen közfeladat ellátására, ha
pedig tudott róla, akkor nem mer szembenézni a saját múltjával, amit a közgyû-
lésrõl való kivonulásuk is bizonyít.

PÁRTOK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓI

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

2014. május hónaptól folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített
ISTA és MOM típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.

2014. június 16–21. között a következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiér-
tesített lakásokba érkeznek munkatársaink:

– Ószõlõ u. 109.
– Május 1 tér 1-2-4-12.
– Eperjes u. 2-4-12-20-26.
– Ferenc körút 1-3-5.
– Pazonyi tér 1-2.
– Csaló köz 11-15.
– Korányi Frigyes u. 32/C-D-E, 34-36-72-74.
– Korányi köz 1-11.
– Gádor Béla köz 8-10.
– Kodály Zoltán u. 30.

Kérjük, hogy a megjelölt idõpontban tegyék lehetõvé a lakásba való bejutást a
mérõcsere lebonyolítása érdekében.

A mérõk a Nyírtávhõ Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes!
A mérõcserét végzõ munkatársaink minden esetben megbízólevéllel, kitûzõvel

rendelkeznek.

TÁJÉKOZTATÓ

FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK CSERÉJÉT
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COWBOYOK VS. INDIÁNOK

Idén is megrendezik Nyíregyházán a Múzeumok Éj-
szakáját. Június 14-én, szombaton a város kilenc hely-
színén várják kulturális programokkal a látogatókat.
Ebben az évben Jósa András és Krúdy Gyula korának
hangulatát idézik meg.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Kiállítások, beszélgetések, gyermekprogramok, filmek
és koncertek várják idén a Múzeumok Éjszakája látogató-
it Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhelyen már a ki-
lencedik alkalommal tartják meg a kulturális nagyrendez-
vényt, amely június 14-én, szombaton egész éjjel, a tava-
lyinál is több helyszínen várja a kultúra kedvelõit.

A rendezvény megnyitóját szombat délután 4 órakor
tartják meg a Jósa András Múzeum elõtt. Az idei Múzeu-
mok Éjszakája témája „A történelem kellõs közepén: Jósa
és Krúdy kora”. Ebben az évben ezt a történelmi kort idé-
zik meg.

A Jósa András Múzeumban új idõszaki kiállítások nyíl-
nak „Jósa és Krúdy kora”, „A régészet (h)õskora”, „Nyír-
egyháza és Krúdy Jósa szemével”, valamint „Béke a há-
borúban” címmel. A gyerekek számára a múzeum udva-

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

rán népi játszóházat, a múzeumban pedig „NYÍRI JÁTZÓ”-
t rendeznek be, a kicsiknek Pregitzer Fruzsina olvassa fel
a gyerekszoba meséit, kihirdetik a „Tervezzünk Mozai-
kot!” pályázat eredményét, lesz álomfejtés Huszárik Ka-
tával, magyar reneszánsz koncert, és színpadra lép Laár
András, a Prémvadászok, a Szüret Utcza, a Nap együttes.
A Levéltár délután 3 és 5 óra között „Károlyitól Krúdyig”
címmel történelmi kedvcsinálóval várja a látogatókat. Az
iparkamarában a Naplövõ Együttessel, honvédelmi, rend-
védelmi és tûzvédelmi bemutatóval, Krúdy gasztronómi-
ájával és a Szindbád címû filmmel várják az érdeklõdõ-
ket. A Vízügyi Gyûjteményben „...láttam megelevenülni
a múltat, a hajdani lápot” címmel nyílik tárlat, a Vasutas
Mûvelõdési Házban pedig vasútmodell kiállítást rendez-
nek. A Kállay Gyûjteményben „A nagy szellem éjszaká-
jára” várják a látogatókat western kocsmával, indián-
kiállítással és countryzenével, a Kereszt utcán pedig sör-
kert nyílik. (Lásd a másik cikkünket!)

Az evangélikus templomban este 8 órakor Kazár Ticiána,
Szilágyi Szilárd és Kovács László Attila ad komolyzenei
koncertet, a Szabadtéri Színpadon 9 órától a Belmondo
együttes koncertezik. A látogatókat a helyszínek között
kisvonat szállítja majd, a Múzeumok Éjszakáján az összes
helyszín egy jeggyel látogatható.

Június 14-én „A nagy szellem éjszakájával” várják a
Kállay Gyûjteménybe az érdeklõdõket. A Múzeumok
Éjszakája program keretein belül az állandó kiállítás
mellett érdekességekkel is szolgálnak a Nyírvíz Palo-
tába látogatóknak 15.00 órától hajnal 2.00 óráig.

Western kocsma, countryzene, indián játszóház, kiállítás
és rodeóverseny. A bátrabbak megsimogathatják Zolit, az öt-
éves fehér farkast és Lócit, a Nyíregyházi Állatparktól kölcsön-
kapott farkasbébit. Az egész évben megtekinthetõ törzsanya-
gán kívül a több mint 2000 éves indián kultúrát is bemutatja
az érdeklõdõknek a Kállay Gyûjtemény a Múzeumok Éjsza-
káján. A könnyed, nyár esti programra családokat várnak, ahol
a nagyobbak tanulhatnak, a kisebbek pedig indián öltözékek-
be bújhatnak. Dr. Ulrich Attila, a Kállay Gyûjtemény igazga-
tója elmondta, elõször lesz látható Nyíregyházán a magán-
gyûjtõktõl kölcsönzött indiánanyag. A rendezvényt a Kállay
Gyûjteményt fenntartó alapítvány is támogatja. Dr. Riczu Zol-
tán kuratóriumi elnök kifejtette, a gyûjtemény létrehozói azt
gondolták, hogy a Kállay család kincsei olyan értékesek, hogy
jó lenne, ha minél többen megismerhetnék azokat. Ezért hatá-
rozott úgy annak idején az alapító-adományozó, Kállay Kris-
tóf, hogy a gyûjtemény anyagát nem lehet elszállítani Nyír-
egyházáról.  A miniszterelnökkel is rendelkezõ család hagya-
téka nem szokványos, nem tematikusan vonultatja fel a csa-
lád értékeit, hanem speciálisan. A Múzeumok Éjszakáján az
érdeklõdõk megismerkedhetnek a család kincseivel és köz-
ben az indián kultúrába is bepillantást nyerhetnek. A legsze-
rencsésebb család az estet a tombola fõnyereményén, egy
wellness-hétvégén pihenheti ki.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai és Kép-
zési Intézet az idén is átadta az intézményvezetõk által
javasolt általános, illetve középiskolai tanárok, valamint
diákok közül a legjobbnak ítélt 2-2 fõ számára a Tehet-
ség-díjakat. Minden évben azok a megyebeli diákok és
tanárok nyerhetik el a díjat, akik a versenyeken való sze-
replésben vagy az ezekre való felkészítésben kimagas-
lóan teljesítenek. A szakmai zsûri „Kiváló Felkészítõ –
Tehetséggondozó Tanár” kategóriában Oláhné Borzován
Edit tanárnõnek (Mátészalkai Képes Géza Általános Is-
kola), Balázs Elek tanár úrnak (Nyíregyházi Bánki Donát
Mûszaki Középiskola és Kollégium), valamint „Kiváló
Versenyzõ-Tehetség” kategóriában Borsi Tímea Katalin
(Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)
és Horváth Zsófia (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola) tanulóknak ítélte az emlékplakettet. Külön-
díjért járó emlékplakettet kapott dr. Koncz Gábor tanár
úr (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégi-
um), valamint 74 jelölt emléklapot is átvehetett a 2014.
június 4-én megrendezett díjátadó ünnepségen.

ÁTADTÁK A TEHETSÉG-DÍJAKAT
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június 27.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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ELHUNYT HÓDI LÁSZLÓ
Fájó szívvel emlékezünk a napokban elhunyt ze-

nekaros társunkra, Hódi László „Pufi”-ra, ki életének
nagy részében – szeretett Édesanyja után – minket te-
kintett családjának. 40 évig volt a nagydob lelkes és
megbízható „kezelõje.” Több ezer zenekari próba,
fellépés, koncert elsõként érkezõ és utolsóként távo-
zó résztvevõje.

Jellegzetes külsejére, mosolygós nézésére úgy Nyír-
egyházán, mint bárhol a világban, amerre jártunk,
rögtön felfigyeltek az emberek, s ismeretlenül is meg-
szólították, üdvözölték, mint ahogyan azt õ is tette
bárkivel. Mindenki tudta, egy kedves mosolyra, né-
hány biztató szóra tõle mindig számíthat.

Halálával egy olyan ûr keletkezett zenekarunk so-
raiban, mely soha nem fog feltöltõdni teljesen, hiszen
majd az egyedüli olyan tagunk volt, aki mellett több
muzsikus generáció nõtt fel közöttünk.

Kívánjuk, találd meg Pufi odafönn is a zenekaro-
dat, várd a karmesteri avizót, és aztán üsd! Üsd! Üsd,
üsd, üsd!

Szabolcsi Koncert Fúvószenekar
és Majorette Csoport Nyíregyháza

Nehezebben vés oly-
kor kõbe az ember bár-
mit is, mint ahogyan
most írom e sorokat. Egy
Váci Mihálytól szárma-
zó, temetõi sírfelirat jut
eszembe, aminek értel-
mét csak most kezdem
igazán felfedezni:

„Olyan csönd van így
nélküled, hogy szinte
hallani, amit még utoljá-
ra akartál mondani.” Va-
lóban gyorsan és váratla-
nul távoztál, és csupán itt
maradt emléked késztet
kérdésekre. Nem azt kér-
dezem miért, vagy mi
lesz ezután. Ezekre tu-

dom a választ, még akkor is, ha emberi értelmem nem
talál benne logikát. Isten magához hívott, mert Õ tudja,
amiért születtél, már megtetted. Az élet megy tovább, csak
mi torpantunk meg. Keresztényként, papként nem téged
sajnállak, gyászollak... hanem igazából magunkat. Van
hitem, de vannak emberi érzéseim is és csupán addig ne-
héz, míg e kettõ egymásra talál. Túlságosan könnyû volt
benned fölfedezni a fõnököt, a papot és az embert. Könnyû
volt megszokni, hogy tartottad értünk a hátad, velünk imád-
koztál, tanítottál, reggelit készítettél és még ki tudja felso-
rolni mennyi mindent... Távozásod elõtti napokban éppen
Jézus búcsúbeszédeit olvastuk a szentmiséken, elgondol-
kodtató, hogy János evangélista azt évtizedekkel késõbb
emlékezetbõl vetette papírra. Mi a jelentõsége egy ember

IN MEMORIAM PAPP JÁNOS
szavainak, gesztusainak, tetteinek és egész személyiségé-
nek? Nagyon sokszor csak utólag értjük meg. Így van ez
veled és velünk is. Mennyit szolgáltál és miért? Erre nem
tisztem válaszolni, de tudom, hogy a Jóisten már megtet-
te. Te már örülsz, nekünk még nehéz.

Azt is tudom, hogy sokaknak él a közhely a tudatában,
hogy „elhunytakról jót vagy semmit”, de abban is biztos
vagyok, hogy nekünk, akiknek hiányozni fogsz, tudjuk,
nem a „jót” írtam le, csak azt, ami valós. A Szentírásban
olvassuk, hogy az Isten úgy szereti és gondoskodik gyer-
mekeirõl, mint fiókáit repülni tanító sasmadár. Sokan érez-
zük úgy magunkat, hogy most nagyon taszított rajtunk, de
a hála érted és a Krisztusba vetett hit garancia, hogy a
fájdalom és a gyász földjérõl mi is az égbe emelkedünk.
Ezért búcsúzunk egy idõre tõled úgy, ahogyan Gárdonyi
Géza írja Ha meghalok címû versében:

Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltûnt. A láng – az voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: „Ime, porba hullt!”
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: „Hát Isten veled!”
ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsuzó kezet!

Nyíregyháza, 2014.
Eiben Tamás káplán atya

Papp János
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BRAVÚR! TIZENHAT KÖZÖTT
A NYÍREGYHÁZI VÍVÓK AZ EB-N

MEGKEZDÕDÖTT
A VILÁGBAJNOKSÁG
Június 12-én, lapzártánk után a Brazília–Horvátország

találkozóval megkezdõdött a labdarúgó világbajnokság.
Az egyik legnagyobb érdeklõdéssel kísért sportesemény
július 13-áig tart, ekkor rendezik a VB-döntõt Rio de Ja-
neiróban. Íme, a VB teljes menetrendje:

Június 12.:
A csoport: Brazília–Horvátország, Sao Paulo 22.00
Június 13.:
A csoport: Mexikó–Kamerun, Natal 18.00
B csoport: Spanyolország–Hollandia, Salvador 21.00
Június 14.:
B csoport: Chile–Ausztrália, Cuiabá 0.00
C csoport: Kolumbia–Görögország, Belo Horizonte 18.00
D csoport: Uruguay–Costa Rica, Fortaleza 21.00
Június 15.:
D csoport: Anglia–Olaszország, Manaus 0.00
C csoport: Elefántcsontpart–Japán, Recife 3.00
E csoport: Svájc–Ecuador, Brazíliaváros 18.00
E csoport: Franciaország–Honduras, Porto Alegre 21.00
Június 16.:
F csoport: Argentína–Bosznia-Hercegovina,

Rio de Janeiro 0.00
G csoport: Németország–Portugália, Salvador 18.00
F csoport: Irán–Nigéria, Curitiba 21.00
Június 17.:
G csoport: Ghána–Egyesült Államok, Natal 0.00
H csoport: Belgium–Algéria, Belo Horizonte 18.00
A csoport: Brazília–Mexikó, Fortaleza 21.00
Június 18.:
H csoport: Oroszország–Koreai Köztársaság, Cuiabá 0.00
B csoport: Ausztrália–Hollandia, Porto Alegre 18.00
B csoport: Spanyolország–Chile, Rio de Janeiro 21.00
Június 19.:
A csoport: Kamerun–Horvátország, Manaus 0.00
C csoport: Kolumbia–Elefántcsontpart, Brazíliaváros18.00
D csoport: Uruguay–Anglia, Sao Paulo 21.00
Június 20.:
C csoport: Japán–Görögország, Natal 0.00
D csoport: Olaszország–Costa Rica, Recife 18.00
E csoport: Svájc–Franciaország, Salvador 21.00
Június 21.:
E csoport: Honduras–Ecuador, Curitiba 0.00
F csoport: Argentína–Irán, Belo Horizonte 18.00
G csoport: Németország–Ghána, Fortaleza 21.00
Június 22.:
F csoport: Nigéria–Bosznia-Hercegovina, Cuiabá 0.00
H csoport: Belgium–Oroszország, Rio de Janeiro 18.00
H csoport: Koreai Köztársaság–Algéria, Porto Alegre 21.00
Június 23.:
G csoport: Egyesült Államok–Portugália, Manaus 0.00
B csoport: Ausztrália–Spanyolország, Curitiba 18.00
B csoport: Hollandia–Chile, Sao Paulo 18.00
A csoport: Kamerun–Brazília, Brazíliaváros 22.00
A csoport: Horvátország–Mexikó, Recife 22.00
Június 24.:
D csoport: Olaszország–Uruguay, Natal 18.00
D csoport: Costa Rica–Anglia, Belo Horizonte 18.00
C csoport: Japán–Kolumbia, Cuiabá 22.00
C csoport: Görögország–Elefántcsontpart, Fortaleza 22.00
Június 25.:
F csoport: Nigéria–Argentína, Porto Alegre 18.00
F csoport: Bosznia-Hercegovina–Irán, Salvador 18.00
E csoport: Honduras–Svájc, Manaus 22.00
E csoport: Ecuador–Franciaország, Rio de Janeiro 22.00
Június 26.:
G csoport: Egyesült Államok–Németország, Recife 18.00
G csoport: Portugália–Ghána, Brazíliaváros 18.00
H csoport: Koreai Köztársaság–Belgium, Sao Paulo 22.00
H csoport: Algéria–Oroszország, Curitiba 22.00

Nyolcaddöntõ: június 28., 29., 30. és július 1.
Negyeddöntõ: július 4-5.
Elõdöntõ: július 8. és július 9.
Bronzmérkõzés: július 12.
Döntõ: július 13.

Életük elsõ Európa-bajnokságán sikeresen szerepel-
tek az NYVSC kerekesszékes kardozói. Veres Amaril-
la a nyolcadik, Tarjányi István a tizenhatodik lett.

Nagyon sûrû, kemény mezõny gyûlt össze Strasbourg-
ban a Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság kapcsán.
Nyíregyházát az NYVSC két kardozója, Veres Amarilla és
Tarjányi István képviselte. Mind a két versenyzõnk dere-
kasan helyt állt a klasszisok között életük eddigi legrango-
sabb világversenyén és helyezéseik ígéretes bemutatko-
zásnak számítanak.

Amarilla 4 gyõzelemmel és 2 vereséggel jutott a fõtáb-
lára, ahol az olasz Mogost magabiztosan gyõzte le a 8-ba
jutásért. A 4 közé jutásért az ukrán Morkvicstól kapott ki,
aki késõbb meg is nyerte az EB-t, így a nyíregyházi kardo-
zó a 8. lett. Tarjányi István 2 gyõzelemmel és 4 vereséggel
jutott a fõtáblára, ahol szenzációs vívással legyõzte a len-
gyel Ryszcyket, utána azonban a 8 közé jutásért az ola-
szok olimpiai bajnoka, Pellegrini még nagy falatnak bizo-
nyult, így 16. lett.

 – Elõzetesen az volt a cél, hogy mindkét versenyzõnk
kerüljön a fõtáblára. Ezt jócskán túlteljesítették, és bravú-
ros eredményt értek el. Amarilla fél, István 1,5 éve készül,
utóbbinak elõtte semmilyen vívó múltja nem volt. De na-
gyon szorgalmasan készültek, és az elmúlt idõszakban heti

hat nap edzettek, aminek meg is lett az eredménye  –
mondta Pákey Béla, a kardozók edzõje.

A két vívó néhány napja a világkupán is eredményesen
szerepelt. Akkor Veres Amarilla hatodik, Tarjányi István
tizedik lett.

A sikeres csapat: Tarjányi István (balra),
Veres Amarilla és Pákey Béla edzõ

Megszületett a hivatalos végeredmény a Kihívás Napja
kapcsán. Nyíregyháza a hetvenezer fõ feletti városok ka-
tegóriájában a harmadik helyen végzett, 251 677 aktivi-
tással, ami lényegesen meghaladta az egy évvel ezelõttit.
A város külön versenyt hirdetett a legsportosabb iskola cím-
ért. Itt az alábbi eredmény született:

A három legaktívabb középiskola:
1. Arany János Gimnázium
2. Bánki Donát Mûszaki Középiskola
3. Sipkay Barna Szakiskola
A három legaktívabb általános iskola:
1. Bem József Általános Iskola

A diákok közül voltak, akik a kocogást választották
a Kihívás Napján

2. Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
3. Zelk Zoltán Általános Iskola
Az iskolák díjainak átadása a 2014. évi Városi Sportgá-

lán lesz.

KIHÍVÁS NAPJA –
TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER AKTIVITÁS

KIHÍVÁS NAPJA –
TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER AKTIVITÁS

LENGYELORSZÁGBAN A SZURKOLÓK
A Spartacus 1928 Egyesület közremûködésével

2014. június 7-8-án újra találkoztak egymással a két
testvérváros, Rzeszów és Nyíregyháza szurkolói. A
Resovia és a Szpari hívei közötti kapcsolatápolás je-
gyében utaztak a nyíregyháziak lengyel barátaik meg-
hívására Lengyelországba.

A programok között szerepelt egy részletes, törté-
nelmi városnézõ túra, valamint a Resovia bajnokság-
beli utolsó mérkõzésének megtekintése. A résztvevõk
jó barátokként köszönthették egymást és nagyon kel-
lemes két napot töltöttek együtt. A régi ismerõsök an-
golul és lengyelül tárgyalták meg a márciusi találko-
zás óta a történteket, hiszen vannak lengyelül is jól
beszélõ nyíregyháziak a csapatban.

Az együttmûködés és kapcsolat egyre erõsebbé kezd
válni a két társaság között. Augusztusban a rzeszówiak
érkeznek újra városunkba. Ez a kapcsolat szép példá-
ja egy valódi, a szó szoros értelemben alulról szerve-
zõdõ nemzetközi civil együttmûködésnek.A Szpari szurkolói Lengyelországban

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 15., vasárnap 18.00: Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza–Mizse KC kézilabda-
mérkõzés ismétlése
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Halkóné dr. Rudolf Éva, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. június 16., 17.00 óra
Helye: Nyíregyháza, Ungvár sétány, Polgárõr Iroda

„Szép, jó, körbe lehet járni. Gyerekek-
kel jöttünk, óvodás csoporttal. A trópusi
ház volt számunkra a legszebb, meg a
fókashow... hát az kihagyhatatlan! Meg
kell nézni mindenkinek!” Szíjjártó Péter

„Nekünk nagyon tet-
szik. Egy pályázat kereté-

ben jöttünk gyerekekkel, és nagyon él-
vezték. Azt gondoltuk, talán kicsit unat-
kozni fognak, mert már nagyobbak, 14–
16 évesek, de nagyon tetszett nekik. Volt,
hogy többször is végig kellett menni egy
helyen. Nagyon áttekinthetõ és nagyon tiszta az állat-
park.”                                             Tóthné Szitán Mária

„Nagyon tetszik a Nyíregyházi Állat-
park, most az osztályommal vagyunk itt
a munkahelyemrõl, de a gyerekeimmel
voltam már itt kétszer is. Mindig új és új
látnivalóval találkozunk, a fókashow-t
meg különösen szeretik a gyerekeim is,
úgyhogy szerintem nagyszerû és máskor

is el fogunk jönni.”                                      Császi Ildikó

„ Tetszik minden tekintetben, nagyon
érdekes, sokszínû, sok a látnivaló.”

Szabó Gábor

„Nagyon szép. Most
vagyunk itt harmadszor,
de a felújított részébe
most jöttünk elõször. Na-
gyon szép. Egy óvodai csoporttal jöttünk
Encsrõl, a gyerekeket mindenféle állat

érdekli, úgyhogy nagyon élvezik.”        Kádos Józsefné

A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témá-
ban is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.

MIT GONDOL A NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARKRÓL?

Ingyenes városnézés június 6. és augusztus 31. között min-
den szerdán 14.00 órától és pénteken 14.00 órától Nyíregyhá-
za belvárosában, a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1 óra.
Létszám: maximum 20 fõ. A részvételi szándékot kérik a követ-
kezõ elérhetõségek egyikén elõre jelezni! Nyírség Turizmusáért
Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424;
koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõ-
ket: június 13-án 18.00 óra: Bodnár István megzenésített gyer-
mekverseinek bemutatója Tavaszköszöntõ címmel Vannai Lász-
ló és barátai elõadásában. Közremûködnek: Gyuris Tibor szín-

mûvész, valamint Gyuris-Deme Krisztina balettnövendékei. 20-
án 18.00 óra: Idõutazás a zenében (Zongoraest Berki Armanddal
– barokk, klasszikus és romantikus stílusban). Részletek: 42/402-
004, 06-30/252-0666.

Múzeumok Éjszakája – Levéltárunk délutánja. Életképek Káro-
lyitól Krúdyig június 14-én 15.00–17.00 óráig az Sz-Sz-B Me-
gyei Levéltárban. Kiállítás: Egy puszta házban, üres kamarában.
Károlyi Sándor és kora. Elõadás: Levéltári források Jósa és Krúdy
korából. A Hírek a frontról címû pályázat eredményhirdetése.
Családkutatási tanácsadás; raktárlátogatás; színházi jelmezpró-
ba; gyerekfoglalkoztatók.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: június 14-én 16.00 óra:
Rejtély az erdõben, 15-én 10.00 óra: Ki altatta el a tejet. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mel-
lett).

Az Állatbarát Alapítvány június 15-én 13.00 órai kezdettel
ismét megrendezi Tanévzáró Kutyaparti és Örökbefogadó nap-
ját, idén második alkalommal. A helyszínt a Berenát utcai Fu-
turobi Játszóház biztosítja. Várnak minden kedves érdeklõdõt,
legfõképpen a gyerekeket, és azokat, akik szeretnének egy ked-
ves, aranyos kutyát örökbe fogadni. Bõvebben: www.allat-
barat.com.

A Váci Mihály Kulturális Központ ismét megnyitja kapuit
Borbányán! Június 14-én egy kellemes estét tölthetnek el mind-
azok, akik kilátogatnak a Borbányai Mûvelõdési Ház (Margaretta
u. 50.) „Jó estét nyár, jó estét Borbánya!” elnevezésû rendezvé-
nyére. Információ: 42/491-295.

Idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban. A kiállításban Föl-
des László játékgyûjtõ ólomkatonái, a Szabadtéri Néprajzi Múze-
um Hayden-játékgyûjtemény babaházai és Nagy Róbert grafikus
meseillusztrációi láthatóak a jármi kiállítóházban június 15-éig.

Paulinyi Tamás író, pszi-kutató Transz és tudat – Belsõ utazás
címmel tart elõadást a Vasutas Mûvelõdési Házban június 22-
én 15.00 órától. Álom, hipnózis, meditáció, a módosult tudatál-
lapotok jelentõsége és módszerei, tudatállapotok és valóságlá-
tások, a belsõ utazás, mint önismereti eszköz – ezekrõl a témák-
ról hallhatnak majd az érdeklõdõk a kétórás elõadáson. Továb-
bi információ a mûvelõdési házban.

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség várja az érdeklõdõket Mojzer
Antal fagottmûvész hangversenyére június 22-én 18.00 órakor

a Mártírok tere 6. szám alatti zsinagógába. Közremûködik: Moj-
zer Áron (fagott). A belépés ingyenes!

„A csenden innen és túl...” – Holokauszt emléknapok. Zsidó
épületek és emlékek Nyíregyházán, városnézõ séta dr. Riczu
Zoltán történész vezetésével június 23-án 14.00 órától az orto-
dox zsinagógában (Mártírok tere 6.). Információ: Toldi u. 23.
(mûvelõdési ház); 42/504-490.

Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria a
Hagyományõrzõ Napok keretén belül „Válasszunk mestersége-
ket” címmel a fafaragás és a gyékényszövés mesterségét mutat-
juk be a tárlat látogatóinak a VOKE Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár (Toldi u. 23.) július 30-áig. Nyitva: H–P.: 9.00–18.00 óráig.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az aláb-
bi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek: gyógytor-
nász segítségével hétfõn és csütörtökön este háromnegyed 6-tól
kímélõ torna, majd ezt követõen negyed 8-tól kondicionáló tor-
na, szerdán és pénteken fél hattól másfél órás aerobikfoglalkozás,
amely pénteki napokon ingyenes! Információ: 42/448-005.

A Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) Garai
Gabriella szakképzett gyógytornász kedden és csütörtökön
17.30-tól tartja foglalkozásait. Szintén keddi és csütörtöki na-
pokon, 8.00 és 9.00 órától csontritkulást megelõzõ tornafoglal-
kozásaikra várják az érdeklõdõket, melyeket Kajatiné Pilló Mag-
dolna vezet. Információ: 42/411-822, 42/434-002.

Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. június 16., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszõlõ, Részönkormányzati Iroda

Kobold: 2014 áprilisában született kandúr
macska. Kedves, érdeklõdõ, játékos cica, akit
testvéreivel együtt hagytak Nyíregyházán egy
dobozban. Június 20-ától örökbe fogadható.

Fifi: Körülbelül 7
éves német juhász
jellegû szuka kutya.
Emberekkel barát-

ságos, kedves, ragaszkodó természe-
tû, de más kutyák társaságát nem sze-
reti. Elsõsorban kertes házba ajánljuk.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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„ISTENÉRT! HAZÁÉRT!” –
HÕSI EMLÉKEK NYOMÁBAN

A Hõsök temetõje, a Hõsök tere és a Hõsök szobra mel-
lett vannak még a városban olyan emlékjelek, amelyek az
elsõ világháborúban elhunytak emlékét õrzik és hirdetik. A
világháború kezdetének centenáriuma felé közeledve ve-
gyük sorra a város azon emlékhelyeit, ahol leróhatjuk ke-
gyeletünket a nagy háború hõsi halottai elõtt. 1918-ban a
Hõsök temetõjében már állt egy ideiglenes emlékjel, egy
Pro patria feliratú koporsó. Ezt váltotta fel 1921-ben egy
gránit emlékoszlop, ahol 1944-ig a megemlékezések zaj-
lottak, majd 1989-tõl újra ennél a mementónál emlékezhe-
tünk a Hõsök napján. 1923-ban a nyíregyházi református
tanítók Oláh Sándor volt kartársuknak állítottak egy arany-
betûs gránittáblával emléket, aki 1916-ban halt hõsi halált.
A tábla ma is látható a Jókai Mór Református Általános Is-
kola Kálvin téri épületében. 1926-ban az izraelita temetõ-
ben állítottak egy emlékmûvet a zsidó hõsi halottaknak. A
névsor élén Sebõk Ágoston fõhadnagy neve található, aki
1914-ben a nyíregyházi kórházban halt meg. 1927-ben az
evangélikus elemi iskola lépcsõházában állították fel azt a
két nagyméretû emléktáblát, amelyek az evangélikus egy-
ház hõsi halottainak emlékét hivatottak õrizni. A 319 hõsi
halott nevét tartalmazó márványtáblákat az iskola államo-
sítása után az evangélikus templomba helyezték át, ahol
ma is láthatók. 1936-ban, a 150 éves evangélikus templom
jubileuma alkalmából ünnepi hetet rendeztek, amelynek
keretében az evangélikus elemi iskolában leleplezték a vi-
lágháborúban elesett tanítóik emléktábláját. 13 diák és Varga

József tanár neve olvasható azon az emléktáblán, amelyet
az Evangélikus Fõgimnázium állított 1924-ben. A tábla ér-
dekessége, hogy arra egy diák nevét késõbb vésték rá, míg
a névsor élén álló Baracsi István nevét pedig törölték, hi-
szen 1925-ben épségben hazatért. Az emléktáblán a gim-
názium tanárának, Vietórisz Józsefnek az epigrammája ol-
vasható: „Elmentünk, a honért álltunk ki a síkra, elestünk…
A becsület mezején édes a hõsi halál.”


