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Az Országgyûlés visszavonta a boltok vasárnapi zár-
va tartását elõíró szabályozást kedden a kormány ja-
vaslatára, mivel az a kabinet szerint megosztó kérdés-
nek bizonyult az elmúlt egy évben és hasznosságáról az
elért eredmények ellenére sem sikerült meggyõzniük az
embereket.

A képviselõk 163 igen szavazattal, 2 nem ellenében
és 11 tartózkodás mellett fogadták el Rogán Antal, a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda vezetõje és Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter elõterjesztését, amely alig több
mint egy év után törli el a vasárnapi pihenõnapról szóló
rendelkezéseket.

Rogán Antal és Varga Mihály elmondta, a 2015-ben

ÚJRA NYITVA LEHETNEK A BOLTOK VASÁRNAP
bevezetett vasárnapi pihenõnap több célját is elérte. Pél-
daként említették, hogy tavaly március óta egyetlen mun-
kavállalót sem lehetett munkavégzésre kényszeríteni, a kis-
kereskedelmi szektor forgalma 2015-ben 5,6 százalékkal
emelkedett, a 2500 négyzetméter feletti üzletek piaci ré-
szesedése némileg csökkent az ennél kisebbek javára, a
kiskereskedelemben dolgozók száma pedig az elõzõ év-
ben több mint 3 ezerrel növekedett, miközben idén már-
ciusban még mindig meghaladta a 6 ezret a be nem töltött
álláshelyek száma. A parlament keddi döntésével a vasár-
napi pihenõnap bevezetése elõtti szabályokat állította
vissza. Törvényben rögzítették, hogy az üzletek nyitvatar-
tási idejét a kereskedõk állapíthatják meg, figyelembe véve
a vásárlási szokásokat, valamint a foglalkoztatottak és a

lakókörnyezet érdekeit. A települések és a budapesti ke-
rületek rendeletben szabályozhatják az üzletek éjszakai,
vagyis 22 és 6 óra közötti nyitvatartási rendjét.

BÉRPÓTLÉK JÁR
A kiskereskedelemben dolgozó munkavállalóknak va-

sárnapi munkavégzés esetén ezentúl 50 százalék, mun-
kaszüneti napon – továbbá húsvét-, illetve pünkösdvasár-
nap – 100 százalék bérpótlék jár. A vasárnapi pihenõna-
pot elrendelõ törvény a most elfogadott módosítás kihir-
detését követõ napon veszti hatályát. A jogszabály Ma-
gyar Közlönyben való megjelenésének függvényében az
üzletek így akár már most vasárnap nyitva tarthatnak.

(MTI)

NYÍREGYHÁZÁRA ÉR A TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS
A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

„ Toborzó Országfutás 2016” címmel az egész országot érintõ 2016 kilométeres váltófu-
tást rendez, ami több mint 200 település érintésével 2016. április 13-án indult Budapest-
rõl és május 20-án érkezik vissza a fõvárosba. A rendezvény keretében az érintett telepü-
lések lakosságával közösen tisztelegnek elesett hõseink és az olimpiai évre tekintettel, a
játékokon részt vevõ Magyar Olimpiai Csapat elõtt. A toborzófutás váltója Nyíregyhá-
zára, a Kossuth térre 2016. április 19-én, tervezetten 17.30-kor érkezik. Ezt megelõzõen,
16.30-tól a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Helyõrségi zenekar térzenéje, különle-
ges díszelgõ bemutató, valamint katonai kézifegyver- és haditechnikai eszközbemutató
várja az érdeklõdõket, 17.00-kor pedig koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz
az I. világháborús magyar hõsi emlékmûnél. A rendezvénnyel kapcsolatos bõvebb infor-
máció az alábbi telefonszámon kérhetõ: 42/501-030.

Beírták a nevüket a Ballagók Kapcsos Könyvébe a nyíregyházi végzõs diákok, a váro-
si hagyománynak megfelelõen. Az elsõ kapcsos könyv már tavaly betelt, ezért újat
készíttetett az önkormányzat, ami most közel 2000 névvel gazdagodik majd, hiszen
tizenkilenc nyíregyházi középiskola végzõs osztályainak névsora kerül bele. A Vá-
rosházán Jászai Menyhért alpolgármester üdvözölte a végzõsök képviselõit.

KÉTEZREN A KAPCSOS KÖNYVBEN
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FILHARMÓNIA
Évadzáró koncertjéhez érkezett a

Filharmónia Magyarország. A Szabol-
csi Szimfonikus Zenekar, a Cantemus
Kórus és több szólista elõadásában
csendült fel Dvorák Stabat Matere a
Kodály Zoltán Általános Iskola hang-
versenytermében.

VERSENY A VÁSÁRHELYIBEN
Vízgazdálkodást tanuló középisko-

lások számára rendeztek szakmai ta-
nulmányi versenyt Nyíregyházán. Az
országos megmérettetés döntõjébe 14
diák került be, közülük 7-en a Vásár-
helyi Pál Építõipari és Környezetvédel-
mi Vízügyi Szakközépiskola diákjai.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KUPA
13. alkalommal rendezte meg a

balesetmegelõzési bizottság a Kö-
zépiskolás Közlekedésbiztonsági
Kupa megyei fordulóját Nyíregyhá-
zán. A diákok elméleti tudásukról és
gyakorlati tapasztalatukról adtak szá-
mot a megmérettetésen.

AZ ÚR ÉRKEZÉSE
23. alkalommal rendezték meg Az Úr

érkezése ökumenikus szavalóversenyt
az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
umban. Az országos megmérettetéssel
ebben az évben a reformáció 500. év-
fordulójára emlékeztek. Luther énekek
és zsoltárparafrázisok is elhangoztak.

BAROKK EST
Tavaszi hangversenyre várta a ze-

nekedvelõket a Szabolcsi Koncert Fú-
vószenekar. Bach, Albinoni és Händel
muzsikája is felcsendült a Kodály Zol-
tán Általános Iskola hangversenyter-
mében. A koncerten Bakó Levente kar-
mester vezényelt.

DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
A hétvégén tartották meg a XXVII.

Országos Diákszínjátszó Találkozó Re-
gionális döntõjét a Móricz Zsigmond
Színház Krúdy Kamarájában, a MÛ-
vész Stúdióban és a Korányi gimnázi-
umban. A megmérettetésen 13 megyei
diákszínjátszó kör lépett közönség elé.

TARAJOS SÜL SZÜLETETT
Tarajos sül született a Nyíregyházi Ál-

latparkban. A kicsi 105 napnyi vemhes-
ség után, szõrös-sörtés bundával jött a
világra, tüskéi ekkor még nagyon pu-
hák voltak, de néhány óra után megke-
ményedtek. Anyja, a testén kissé oldalt
ülõ csecsbimbókból szoptatja.

KITÜNTETTÉK A POLGÁRÕRT

ORSZÁGOS CSATORNÁKON
A közszolgálati csatornákon futó ITT-

HON VAGY! címû turisztikai magazin stáb-
ja a közelmúltban Nyíregyházán forgatott.

A stáb egy komplett epizód forgatását
valósította meg két nap alatt Nyíregyhá-
zán. Készítettek felvételeket az evangéli-
kus templomról és annak harangjátékáról,
a Papok Padjáról, a Városházáról, a Pa-
gony Versenyistállóról, de részt vettek sé-
tarepülésen, ellátogattak a Kossuth gimná-
ziumba és bemutatták a turisták körében
népszerû Sóstót is – ezekbõl egy 20 per-
ces mûsort állítanak össze.

LÁTVÁNYOS, MODERN ARCULAT

A tájékoztatás során megtudtuk, a feszí-
tett tempójú forgatási napok nagyon jó han-
gulatban teltek. A szerkesztõt lenyûgözte
a belváros szépsége és Sóstó varázslatos
csodája. Az ITTHON VAGY! címû turiszti-
kai magazin révén egy nagyon érdekes,
látványos, modern arculatát ismerhetik
meg a nézõk városunknak.

Vetítési idõpont:
2016. április 15-én, pénteken az M1
csatornán 9:15-tõl és 17:15-tõl.
Ismétlés szombaton a Duna World-ön
9:10-tõl.

Aki lemaradna a pénteki adásról és szom-
bati ismétlésrõl, a mûsort megtekintheti
majd az alábbi elérhetõségen: www.me-
diaklikk.hu/musor/itthon-vagy/.

Szabó Lajos neve bizonyára sokak szá-
mára nem ismeretlen. Õ az, aki nélkül –
törzsszurkoló révén – szinte már Szpari
meccset sem rendeznek, hétköznapokon
pedig ott áll a Luther utcán és vigyáz a gye-
rekek biztonságára. Tíz éve már, hogy pol-
gárõrként segíti az iskolásokat és a közle-
kedõket, munkájának elismeréseként pedig
a napokban oklevelet vehetett át a Nyíregy-
házi Rendõrkapitányságtól és a Nyíregyhá-
za Városközpont Polgárõr Egyesülettõl.

– Halálomig szeretném ezt csinálni. Örü-
lök az elismerésnek, ez már a harmadik

oklevél a rendõrségtõl, a polgárõrségtõl
pedig a negyedik – mondta Szabó Lajos.

A LEGVONZÓBB A LEGO
Harmadik alkalommal adták át a

Randstad Award díjakat. A LEGO Manu-
facturing Kft. országosan összességében
a 4. legvonzóbb munkaadó lett, kategóri-
ájukban pedig az elsõ helyen végeztek.

Az idén 56 éves RANDSTAD a világ-
gazdaság 75 százalékát képviselõ 23 or-
szágban, a világ legnagyobb munkaerõ-
piaci felmérését végzi évek óta „Randstad
Award” néven, 225 000 munkavállaló vé-
leményére alapozva. Ehhez a felméréshez
már két éve Magyarország is csatlakozott.
Idén harmadik alkalommal adták át ha-
zánkban a legvonzóbb munkáltatóknak járó
díjat. A negyedik legvonzóbb munkáltató

Magyarországon 2016-ban a Randstad
Award toplistája szerint a LEGO lett és a
Legvonzóbb munkaadó – Ipar és termelés
szektor különdíját is õk vehették át.

Jobbról a második: Tóth Csaba, a LEGO
Manufacturing Kft. HR igazgatója a díjjal

ELÛZVE A SZÜLÕFÖLDRÕL
A Felvidékrõl kitelepített magyarok

emléknapján Nyíregyházán a Rákóczi
Szövetség helyi szervezete megemlé-
kezést tartott a felvidéki magyar csa-
ládok áttelepítésének és szenvedésé-
nek emlékére állított márványtáblánál
a Városháza falánál.

DÍJAZOTT EGYETEMI DOCENS
Schenzl Guidó-díjat kapott az idei Me-

teorológiai Világnap alkalmából dr. Tar
Károly, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus
és Földrajztudományi Intézetének nyugal-
mazott egyetemi docense.

A díj a Pro Meteorologia emlékplakett
mellett a magyarországi meteorológia
egyik legmagasabb szakmai elismerése.
Dr. Tar Károly a díjat az indoklás szerint a
vidéki és határon túli meteorológus hall-
gatók képzésében végzett oktatói tevé-
kenysége, valamint a megújuló energiák
használatának elõsegítése és népszerûsí-
tése terén végzett munkássága elismeré-
séül kapta.

Dr. Tar Károly (balról) átveszi az emlék-
plakettet
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Óriási elõrelépés várható a közlekedésben – ezzel a cím-
mel jelent meg múlt héten a Napló közgyûlési tudósítása,
Nyíregyháza polgármesterét idézve. Ugyanakkor dr. Kovács
Ferenc több ízben jelezte: a különbözõ, uniós és állami for-
rásokat felhasználó infrastruktúrafejlesztés mellett az idén
– sorozatban a harmadik évben – tovább folytatódik a ko-
rábban nem látott mértékû, városi finanszírozású útépítési
program is, mely ezúttal a külterületekre fókuszál.

 
Mint ismert: történelmi adósságként, a sajátos telepü-

lésszerkezetébõl adódóan is, városunk útjainak jelentõ-
sebb része még nem rendelkezik szilárd útburkolattal.

NÕTT AZ ASZFALTOS UTAK ARÁNYA
Viszont jelentõs elõrelépésként, az elmúlt esztendõk di-

namikus beruházásai eredményeként az aszfaltos utak
arányát sikerült javítani, mely 40-rõl 45 százalékra emel-
kedett. Éppen ezért a városvezetés idei célja e téren: még
nagyobb figyelem a külsõ városrészekben lévõ utakra,
azért is, mert a különbözõ pályázati forrásokból a belvá-
rosi rész fontos csomópontjai, útjai sorra megépülhetnek,
megújulhatnak. (Lásd a kiemelésben.) Ezért Pató Istvánt,
az önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályának vezetõjét szerkesztõségünk az idei, konkrét
tervekrõl faggatta.

SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG
– Az útépítés mûszaki feltétele mindenekelõtt az, hogy

rendelkezzen a terület a megfelelõ szabályozási szélesség-
gel. Ez azt jelenti, hogy kerítéstõl kerítésig általában mini-
mum 12 méternyi kell, hogy legyen a távolság, amin el kell
férjen egy – egyszerûbb, átlagos esetben – négyméteres út,
padkával, valamint a közmûvekkel, s ha igény van rá, akkor
járdával, persze az sem baj, ha marad hely egy kis zöld sáv-
nak is – fogalmazott Pató István. Az osztályvezetõ arról tájé-
koztatott, hogy a polgármester kérésére 2014-ben felmérték
azokat a területeket, ahol ezek a feltételek nagyjából adot-
tak, hiszen itt egyszerûbb a terveket, engedélyeket elkészíte-
ni, megszerezni. Ám több esetben a domborzati viszonyok-
kal is számolniuk kellett, hogy a csapadékvíz-elvezetés eset-
leges hiánya miatt nehogy kár keletkezzen az esõvíz ingatla-
nokba történõ befolyásával. Ezeken a helyeken még elveze-
tõk, szikkasztók is szükségesek. Ám van egyéb probléma is.
– Számos területen, a korábbi szabályozások és a szûk be-
építettség miatt nagy a zsúfoltság, nincs elég hely az
útnak, belelógna a kerítés, vízakna, gázcsonk.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A LAKOSSÁGGAL
– Erre kidolgoztunk egy megoldási javaslatot, mely az

ingatlantulajdonosok érdekét szolgálja. Azért, hogy jó
helyen tudjon megépülni az út, azt kérjük a lakóktól, hogy
az ehhez szükséges területeket adják át a városnak. Ezzel
kialakul a megfelelõ szabályozási szélesség, ahol az út (s

A KÜLTERÜLETI UTAKRA IS FIGYELMET FORDÍTANAK

akár a csapadékelvezetõ mellett), a közmûvek is elférnek.
Biztos, hogy a potenciálisan megépíthetõ utak közül azok
élveznek majd elsõbbséget, ahol a lakosság mielõbb és
teljes körûen összefog a cél érdekében.

NEM KERÜL PÉNZBE
Mint Pató István hangsúlyozta: tisztában vannak azzal,

hogy a terület átadását követõen például a kerítés vagy a
gázcsonk áthelyezése, egy megosztási vázrajz elkészíté-
se költségekkel jár, de mindezt a város átvállalja az érin-
tettektõl. – Így a lakosoknak nem kerül pénzbe a folya-
mat, ráadásul a telek értéke is nõ az önkormányzati beru-
házású út elkészültével, amire nagyon sok esetben régóta
várnak. Sõt, hangsúlyoznám, hogy a jóval korábbi gya-

korlattal ellentétben, amikor az önkormányzati útépíté-
sekhez a lakosság jelentõs önerejére volt szükség, errõl
most nincs szó. Nem kell az ott lakóknak pénzzel „be-
szállniuk”, hiszen mindent átvállal a város és az utat is
építi, csupán az ehhez szükséges területek átadását kéri.

FÓRUMOK A MEGOLDÁSÉRT
A városfejlesztési osztály vezetõje jelezte, hogy ennek

kapcsán Rozsrétszõlõben már tartottak egy lakossági fó-
rumot, ahol számos kérdés felmerült, s természetesen min-
den eset egyedi lesz, amiket odafigyeléssel fognak kezel-
ni. Ezeket több ilyen alkalom is követheti majd a közeljö-
võben, az érintett utcák lakosai errõl elõzetes értesítést
kapnak.

ÁTÉPÍTETT SZEGFÛ ÉS TÖRZS UTCA

Mint a múltkori közgyûlésen, a pályázatok beadása és
kormánydöntések kapcsán elhangzott: a város számos
pontján zajlanak majd nagyarányú infrastrukturális fej-
lesztések, a fentebb vázolt önerõs útépítési stratégiával
párhuzamosan. Így a megnövekedett forgalom miatt „be-
szûkült” Szegfû utca négysávos lesz, amely összeköti a
kis- és nagykörutat. Továbbhaladva gondolatban, az
Örökösföldet körülölelõ utak is megújulnak: egyrészt a
Szalag és Semmelweis utca, valamint ezeknek a Törzs
utcába vezetõ csomópontja. Utóbbi helyszínen körfor-
galom is épül, az új lakópark közvetlen közelében. De
megközelíteni és elhagyni is egyszerûbb lesz a Törzs ut-
cát, mely a Keleti körút fontos része: a 41-es fõútról, a
Praktiker mellett hosszabb jobbra kanyarodó sáv várja
majd az autósokat, míg a másik végén, a 4. számú útra

való ráhajtásánál külön jobbra kanyarodó sávot kap az
utca. Ezekkel egyenletesebbé, s mindenképpen bizton-
ságosabbá válik a közlekedés.

BORBÁNYÁIG  KERÉKPÁRON
A Kígyó utca–Debreceni út keresztezõdése „T” cso-

mópontot kap, s innen (bekötve a Szarvas utcai körfor-
galomból kiágazó részbe) bicikliút indul a Debreceni
úton a Tünde utcáig (elérve ezzel Kistelekiszõlõt). Majd
továbbhalad a Tünde utcán a Kállói útra, ahol egészen
a Csárda utcáig, tehát Borbánya (és a város) széléig ka-
nyarog. S akkor még nem is részleteztük a vasút- és busz-
állomás úgynevezett „intermodális” csomóponttá tör-
ténõ fejlesztését, amirõl most született döntés, kormány-
zati – hatmilliárd forintnyi – forrásra alapozva. S termé-
szetesen zajlik a nyugati elkerülõ újabb, Tokaji útig ve-
zetõ szakaszának elõkészítése is.
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A jó idõ beköszöntével, ahogy feléled a természet, egyre
több városlakó szorgoskodik a kertekben. Vannak, akik
facsemetéket ültetnek, míg mások megritkítják a növény-
állományt, de az is elõfordul, hogy a fûnyírás elkerülése
miatt, inkább betonozásba kezdenek, akár még közterü-
leten is. Mit szabad és mit nem? Mihez kell engedély? A
városlakókat érintõ kérdésekrõl Sigmond Sándor fõker-
tésszel beszélgettünk.

Közterületi zöldfelületre a faültetés nem tiltott tevékeny-
ség, azonban engedélyhez kötött, mint ahogyan a fakivá-
gás is. Ezt kormány- és helyi rendelet is szabályozza. Ab-
ban az esetben, ha valaki a háza elé szeretne fát ültetni,
olyan területre, amely már az önkormányzat tulajdonát
képezi, a fõkertészi irodába be kell nyújtania egy „beje-
lentést”. Az engedélyeztetésre azért van szükség, mert so-
kan nem veszik figyelembe az adott faj tulajdonságait, nö-
vekedési jellemzõit, pedig fás szárú növény csak úgy tele-
píthetõ, hogy az emberi életet és egészséget nem veszé-
lyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhat-
ja, valamint nem okozhat kárt a meglévõ építményekben
és létesítményekben sem. Utóbbi kritériumok nem önkor-
mányzati tulajdonú területen történõ fás szárú növény ül-
tetésére is érvényes.

VÁLASSZUNK TUDATOSAN!

– Sajnos gyakori jelenség, hogy a városlakók a faültetés
elõtt nem kérdeznek meg senkit sem ennek menetérõl és
engedélyt sem kérnek. A közterületre ültetett fa a város
tulajdona, hiába õ plántálta. Így a városnak több százezer
forintos költséget jelenthet, ha ki kell majd vágnia késõbb,
mert mondjuk veszélyesnek bizonyul. Rendelet határoz-
za meg a magas, a középmagas és az alacsony növésû
fák, valamint cserjék ingatlanhatártól, kerítéstõl, épülettõl
történõ megfelelõ telepítési távolságát, és többek között a
tõtávolságot is. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni
annak érdekében, hogy vagyoni kár ne keletkezzen azért,

ÜLTETNI VAGY NEM ÜLTETNI?... EZ ITT A KÉRDÉS!

mert fát ültetünk. Mi ebben tudunk tanácsot adni és enge-
délyeztetéskor ezeket a szempontokat figyelembe is
vesszük – magyarázta a fõkertész.

  A fõkertész kifejtette, a hibrid platánfa, az ezüst juhar,
a japánakác, a bálványfa és a korai juhar bírja a legjob-
ban a városi környezetet, ezeknek a legnagyobb a tûrõké-
pessége. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy a fa-
ültetés nem 1–2 évre szól!

 
FÛ HELYETT BETON

Sigmond Sándor elmondta, az még a kisebb probléma,
amikor a városlakók a közterületre engedély nélkül cser-
jéket, fákat ültetnek. Az utóbbi idõben ugyanis egyre in-
kább elharapódzik a zöldterületek beburkolása, pedig ezt
szintén engedélyeztetni kell. Az építési jogszabály lehe-
tõséget ad arra, hogy egy ingatlanhoz egy gépkocsibejáró
létesüljön, de sokaknak ez is kevés, és többszörös széles-
ségû közterületi zöldfelületet leburkolnak. – A zöldterület
kivonásához a város jegyzõjének kell hozzájárulni és a
városi fõkertésznél kell kezdeményezni. Az eljárás mene-
te az, hogy a fõkertész ilyenkor kiszámolja a zöldfelület
értékét. – Sajnos a városlakók sokszor megfeledkeznek a
fa eszmei értékérõl.

 

A nyíregyháziak elõtt jól ismert, népszerû „Hulladé-
kért virágot” akcióval pályázott az önkormányzat idén a
Greennovációs Nagydíjra. A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZ-
DÁLKODÁSI Nonprofit Kft. által menedzselt programot
elismerésben részesítették.

A hulladékkezelés kategóriában benyújtott pályázat a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a THG Nonprofit Kft.
által évente kétszer közösen szervezett akciót mutatta be.
Ennek lényege, hogy a hulladékok szelektálásával jelen-
tõsen lecsökkenthetõ a kommunális hulladék mennyisé-
ge, a környezetterhelés, megnõ a hulladéklerakók élettar-
tama, a hulladékok újrahasznosításával pedig értékes
nyersanyagforrásokat kímélünk meg.

NEM CSAK VIRÁGÉRT

A tavaszi és õszi akciók során a hulladékgyûjtõ ponto-
kon a lakosságtól átvett és lemért hulladékokért utalványt,
vagy pedig növényi hulladékból készült komposztot ad a
társaság. A hulladéknál pontosan meg van határozva, hogy
kilogrammonként hány forint értékû utalvány adható, illet-
ve milyen mennyiségû komposztot vihet el a lakos. A hul-
ladékokért kapható utalványok nemcsak virágra váltható-

ELISMERÉS A HULLADÉKKEZELÉSÉRT
ak be, szerzõdtek fürdõvel, könyvesbolttal, játéküzlettel, a
helyi városüzemeltetõvel (parkolójegy vásárolható), állat-
eledelt árusító bolttal, optikával, számítástechnikai bolttal,
a helyi színházzal, valamint a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZ-
DÁLKODÁSI Nonprofit Kft.-nél is beválthatóak az utalvá-
nyok. A beváltóhelyek széles körével is igyekeztek a lehetõ
legtöbb lakosnak kedvet csinálni az akcióhoz.

JELENTÕS „TERMÉS”, ÉRDEKLÕDÉS

Az idei elsõ akció márciusban zárult, amin több mint
félezren vettek részt. Az eredményt a számokkal lehet iga-
zán érzékeltetni: nagyjából 20 000 kilogramm (20 tonna)
papír-, 4000 kilogramm mûanyag, 5000 kilogramm üveg-,
500 kilogramm fémhulladék és 200 kilogramm italos karton
gyûlt össze, a THG Nonprofit Kft. adatai szerint. Ám a cégnél
hozzátették: ennek sokszorosával kell folyamatosan számolni
a Nyíregyházán jól mûködõ, a lakosság által tudatosan hasz-
nált szelektív gyûjtési rendszer eredményeként, melynek
keretében – az úgynevezett nagy, sárga-kék edények kihe-
lyezésével – tovább nõtt az odafigyeléssel rendszerezett hul-
ladék mennyisége. Az elismerõ oklevelet a THG Nonprofit
Kft. ügyvezetõje, Petró Árpád vette át a keddi díjkiosztón,
Budapesten.                                     (Szerzõ: Tarczy Gyula)

A TEMETÕBEN IS
ENGEDÉLYEZTETNI KELL...

A fõkertész arról is tájékoztatott, a temetõben törté-
nõ faültetést és -kivágást is engedélyeztetni kell. Elõ-
ször a temetõ gondnokságát kell megkeresni az
igénnyel, hiszen õk látják el a temetõi közterületek
fenntartását. – Ha valaki úgy dönt, hogy a temetõben
egy sírhoz közeli fát szeretne kivágni, azt saját költsé-
gén megteheti, de az igénnyel meg kell keresnie a te-
metõgondnokságot, hogy adjon ki számára egy iga-
zolást arról, hogy õ a jogszerû használója, kezelõje a
sírok közötti fának. A temetõgondnokság ezt leigazol-
ja, ezzel az igazolással pedig egy kérelmet kell beter-
jeszteni a jegyzõhöz/fõkertészhez. A fõkertész kivizs-
gálja a helyzetet, és ha úgy látja, hozzájárul a fa kivá-
gásához és megküldi az engedélyt a bejelentõnek,
valamint a temetõgondnokságnak is. Ezt követõen a
gondnokság hozzájárulása alapján kiadják az enge-
délyt a fa kivágásához.

AKÁR SZABÁLYSÉRTÉSI
ELJÁRÁS IS INDULHAT

Aki kötelezettségének nem tesz eleget – nem kér en-
gedélyt –, parkrongálási szabálysértést követ el, vele
szemben akár 30 000 forintig terjedõ pénzbírság szab-
ható ki, valamint a közterület-felügyelõ  és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézõje 500 fo-
rinttól 10 000 forintig terjedõ helyszíni bírsággal sújthat-
ja. A bírság megfizetése nem mentesít az egyéb szabály-
sértési, büntetõjogi, továbbá  a  kártérítési felelõsség kö-
telezettség teljesítése alól sem.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NÉGYMILLIÓS KÕRIS

– A közelmúltban egy konferencián vettem részt, ahol
kaptunk egy okostelefonos alkalmazást. Ennek segítsé-
gével könnyedén ki lehet számolni például egy, a vá-
roslakó által kivágásra szánt fa vagyoni értékét. Példá-
nak okáért, ha veszünk egy jelentõs városképi környe-
zetben álló, egészséges, kitûnõ egészségi állapotú, 45
éves kõrist, annak az eszmei értéke a program szerint
közel 4 millió forint. Egy ilyen fa egyenértéke közel
1 hektár erdõsítésbe ültetett csemetének felel meg.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír ki

egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat folytató
hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony (BSC,

MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenko-

ri legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 Ft-ot.

A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgármesteri

Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet 102. szoba);
2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyer-

mek esetén);
3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált tanulmá-

nyi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutób-
bi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata,
mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolásait (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoz-

tató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék,
árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);

6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy
Okmányiroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. május 2.

Cím: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látoga-
tás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a pályázókat az
eredményrõl.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztályon
(Kobzosné Kiss Beatrix, telefon: 42/524-585) kérhetõ.

A tervezett ütemben halad a Bujtosi Szabadidõ Csar-
nok felújítása. A leendõ Continental Arénában elkészül-
tek a gépészet mellett a vizesblokkok, kialakították a szek-
ciótermeket és folyamatban van a digitális rendszer ki-
építése is.

Az elõre nem tervezett, a dokumentációk hiányosságá-
ból is fakadó építészeti problémák kiküszöbölésének fé-
nyében jól haladnak a munkálatok a csarnokban: a javát,
a falazást, a burkolást már befejezték, csakúgy, mint a
mosdók és a vizesblokkok kialakítását.

DIGITÁLIS RENDSZERREL

Elkészült a teljes gépészet is, a hûtõ-fûtõ rendszerrel,
valamint megkezdõdött a V. I. P. boxok kialakítása, ame-
lyek különbözõ komfortfokozatúak lesznek. Jelenleg az
elválasztó elemek, valamint a biztonsági korlátok behe-
lyezése, festése zajlik a küzdõtéren. Hamarosan az új szé-
kek is helyükre kerülnek és már a bútorok is úton vannak.
Megújul a burkolat az elõtérben. Akik többször jártak a
komplexumban, megszokhatták, hogy vörösmárványon
lépkednek, ennek helyét hamarosan korszerû mûgyanta
veszi át. A digitális signage csoport is elkezdte a munkát,
õk készítik a stúdiót és a teljes digitális rendszert.

EURÓPAI MECCSEL INDÍTANAK

– Így a (volt...) BUSZACSA új köntösbe öltöztetése, ami

ALAKULÓ ARÉNA, BÚCSÚZÓ BUSZACSA

tartalmilag nagyon sok elemet foglal magában, a végéhez
közeledik – hangsúlyozta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sport-
centrum ügyvezetõje. Az új arénában három szekcióte-
remben tarthatnak különbözõ konferenciákat, megbeszé-
léseket, ezek is elkészültek és hamarosan megkezdõdik
az üvegportálok kialakítása is. Zajlik a spinkler, azaz a

tûzivíztartály kivitelezése is, sõt a gépházba kerülõ szi-
vattyúmotor is megérkezett. A tervek szerint május elején
az épület elkészül, azt követi a próbaüzem, amely rendkí-
vül fontos ahhoz, hogy minden elõírás szerint mûködjön.
A Continental Arénába elsõként a Röplabda Európa Ligá-
ra válthatnak jegyet a látogatók.    (Szerzõ: Piszár Tünde)
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Volt idõ, amikor még a „málenkij robot” kifejezést nem
volt szabad használni, annak ellenére sem, hogy csalá-
dok százainál, ezreinél okozott tragédiát a második vi-
lágháború utáni kényszermunka. Családapák, fiúk, lányok
estek áldozatául a szovjet hatalomnak, akik nem tehet-
tek mást, mint engedelmeskedtek a zord orosz utasítá-
soknak. A bevagonírozottak között volt egy 21 éves gávai
lány, aki a szörnyûségek sorozatát élte át közel kétéves
rabsága idején. A lányból asszony lett, aki azonban soha
nem tudta elfelejteni a szovjet barna kenyér ízét...

Purgel Katalin 1926. április 11-én született Ibrányban,
egy tizenkét gyermekes család legkisebbjeként. Édesapja
okleveles dohánykertész volt, tavasztól õszig az egész
család a földeken dolgozott. Kati néni még nem volt isko-
lás, amikor édesapja meghalt. Pünkösd elsõ napján reggel
kiment a családfõ megnézni a dohánypalántákat, majd
megivott egy csésze feketét. Percekkel késõbb rosszul lett,
kilyukadt a gyomra. A családból két fiú szaladt segítsé-
gért: az egyik az orvost, a másik a papot hívta. Az édes-
apát Nyíregyházára szállították kórházba, de már ott sem
tudtak  segíteni rajta, pünkösd után másfél héttel õ is a
mennybe ment.

NEHÉZ GYERMEK- ÉS IFJÚKORI ÉVEK

Az apa nélkül maradt család Gávára költözött, így a kis
Katica elemi iskolába Bujra járt. Tanulmányait hamar be-
fejezte, mert a tanító eltörte mind a két lábát, helyettesítõ
pedig nem volt. A nehéz gyermekkor után következett egy
talán még sanyarúbb ifjúkor. A második világháborút
Gáván vészelte át a család. A világégés eseményei õket
sem kímélték: egyik unokatestvérét a németek vitték el, és
a bátyját is besorozták. Egyszer egy román tiszt menedé-
ket kért tõlük és biztosította õket arról, ha megszállhat a
családnál, nem esik bántódásuk. Már ez a katona is be-
szélt  arról, hogy Gáváról és környékérõl az oroszok össze-
szedik a fiatal, életerõs nõket, asszonyokat és elviszik dol-
gozni egy kis „málenkij robotra”. A „jóslat” beteljesedett,
hiszen egy napon a Tanácsról érkezett egy hivatalnok két
idegen nyelvû katonával. Név szerint szólították Purgel
Katalint, akinek azt mondták, német ajkú és induljon mun-
kára! A faluból több embert is elhurcoltak. Az események
olyan gyorsan történtek, hogy se ruhát, se kenyeret nem
tudtak magukkal vinni a felsorakoztatottak. Megszökni,
elbújni lehetetlenség volt, hiszen megfenyegették, édes-
anyjára gyújtják a házat, ha nem engedelmeskedik a pa-
rancsnak. A Gáváról összegyûjtötteket két hétig a telepü-
lésen tartották fogva, majd szekérrel vitték õket Tokajig.
Ott egy kaszárnyában éjszakáztak, ülve próbáltak meg
aludni. Másnap Szerencsre, a gyûjtõlágerbe kerültek. 1945.
február 2-án este négyesével sorakoztatták és bevagoní-
rozták a Szerencsen állomásozó magyarokat, és három-
hetes út vette kezdetét Donyeck felé...

HIDEG, ÉHÍNSÉG ÉS KEMÉNY MUNKA

A hosszú út végén egy olyan táborba terelték be a ma-
gyarokat, ahol német katonákat tartottak fogva. Másnap
egy orvosnõ mindenki lapockájába injekciót adott, amitõl
rosszul érezték magukat. Egy orosz tiszt jelent meg az aj-
tóban, aki nem törõdött a szérumtól legyengültek fájdal-
mával és munkára szólította fel a magyarokat – emléke-
zett vissza Kati néni. A kétségbeesett lányok inkább enge-
delmeskedtek és végrehajtották fogva tartójuk akaratát,
mert féltek a megtorlástól. Katalint bányásznak választot-
ták, ahol két lóval kocsisként dolgozott. Nagyon nehéz,
embert próbáló munkát végzett az alacsony bányában,
ahol nemcsak saját magára, hanem a lovak épségére is
vigyázni kellett, hiszen az orosz tiszt megfenyegette, ha
az állatoknak baja esik, neki vége lesz. A rossz munkakö-
rülmények miatt a kemény orosz télben egyik lába meg-
fagyott.

„AZ ÉDESANYÁM ÉS A SZÜLÕFÖLDEM
HIÁNYZOTT A LEGJOBBAN”

A PIHENÕ RÉMÁLOMMÁ VÁLT

A bányában akkor hét magyar lány dolgozott, akik az
ott „Katyusának” hívott lány segítségére siettek. Felaján-
lották neki, üljön le, melegítse elfagyott végtagját a ben-
zinlámpával, majd õk dolgoznak helyette is. Átázott ru-
hájában leült, de a rövid pihenõ hamar rémálommá vált,
amikor elõször egy, majd több széndarab is a fejére esett.
Ekkor elhajította lámpáját és menekülni kezdett. A tragé-
dia ekkor történt: két vagon szén szakadt le és az egyik
darab a derekát találta el. Eltört a gerince. Egy magyar
férfi, Magyari bácsi és az egyik lány segítségével kivitték a
bányából, hordágyra tették és beszállították a központba.
Ott megvizsgálta a bányaorvos és beszállíttatta a kórház-
ba. Egy ló, négy szekérkerék és egy deszka. Ez volt a mentõ,
ami Katyusát kórházba szállította a messzi Szovjetunió-
ban. A hidegben, mire a kórházba értek, ráfagyott a ruha.
Három hét fekvés és ellátás következett, ahol szigorú nõ-
vérek gondoskodtak róla. Kati néni visszaemlékezésében
azt mondta, a kórházi ellátás ugyanolyan volt, mint a lá-
gerben, annyi kivétellel, hogy a kenyér nem barna, ha-
nem fehér volt. Egy nõi fogolynak 60 deka járt belõle egy
napra, a bányászoknak 1 kiló 20 deka. A nõvérek elintéz-
ték, hogy a beteg lány megkapja a járandóságát, amit vi-
szont nem evett meg, helyette az unokatestvérének elküld-
te. Õt így mentette meg az éhezéstõl. Több hét kényszer-
pihenõt követõen ismét munkába állt, megint a bányába
vezényelték, ahol a gépeket kezelte. Egy nap azonban egy
szerelvény érkezett, ami hazaszállította 22 hónap után
Magyarországra a gávai lányt.

A DAL ÉS A MUNKA SEGÍTETT

Kati néni visszaemlékezésében azt mondta, óriási lelki
erõre volt szükség ahhoz, hogy elviseljék a megpróbálta-
tásokat. Nem volt más választásuk, a munkába temetkez-
tek és megpróbálták túlélni a napokat. Sokat hallottak a
lágerben azokról, akik megszöktek, majd akiket elfogtak
a szovjetek. Nem merték bevállalni a kockázatot, így szinte
sodródtak az eseményekkel. Volt, hogy egy dal tartotta
bennük a lelket. Ez az idegen tájról, a messzi szülõföldrõl,
az otthon illatáról és a családi hagyományokról szólt. Ar-
ról a kicsiny faluról, ahol Kati néni 90 évvel ezelõtt meg-
látta a napvilágot, és ahová hatalmas akarat és szerencse
segítségével tért vissza.                   (Szerzõ: Mikita Eszter)

BORZALMAK
VAGONJA

Holokauszt vándorkiállítás nyílt Nyíregyházán. A vas-
útállomáson egy korhûen berendezett vagonnal emlé-
keznek a magyarországi zsidók 1944 tavaszán kezdõ-
dött tömeges elhurcolására. A kiállítást az Élet Menete
Alapítvány hozta el a szabolcsi megyeszékhelyre.

– Fogalmunk nem volt, mi vár ránk. Meghallottuk
az utasítást, hogy a férfiak és a nõk álljanak külön,
mert fürdõbe visznek minket, hogy le tudjunk mosa-
kodni, utána találkozunk majd és visznek minket va-
lahová. Én az apám kezét fogva a férfiakhoz kerül-
tem, anyám és a kisöcsém a nõknél voltak, nem tud-
tam, hogy akkor látom õket utoljára – Varsányi Imre
bácsi 14 évesen került Auschwitzba. Édesanyjával,
édesapjával és kisöccsével vagonírozták be, de a ha-
láltáborból csak õ került ki élve. Birkenauból a Kelet-

Németországban található mühlebergi speciális tábor-
ba hurcolták kényszermunkára. Egy föld alatti repülõ-
gépgyár építkezésén vett részt. A háború végén, le-
fogyva, megtörve, harmadszor is marhavagonba pa-
rancsolták az SS katonák. A szerelvényüket azonban
már az amerikai csapatok állították meg. Kórházba
vitték, három hónap múlva épült fel, majd hazatért.
Évtizedekig hallgatott az átélt borzalmakról, a rend-
szerváltás után azonban úgy érezte, kötelessége el-
mondani, min ment keresztül.

– Élõ halottak voltunk, mert se gondolataink, se ér-
zéseink annyira nem voltak, hogy abszolút nem érde-
kelt az sem, ha ott, mellettünk halt meg valaki. Legfel-
jebb annyiban érdekelt, hogy van-e jobb cipõje mint
az enyém, mert akkor el lehet venni és ki lehet cserél-
ni – tette hozzá Varsányi Imre. A nyíregyházi vasútál-
lomáson egy olyan marhavagont állítottak ki, amiben
Varsányi Imre is utazott a koncentrációs táborba. Az
Élet Menete Alapítvány vándorkiállítása eddig 85 vá-
rosban fordult már meg és 140 ezren tekintették meg.
A megyeszékhelyre azért hozták el, mert a városból 5
ezer, Szabolcs vármegyébõl pedig összesen 23 ezer
zsidót hurcoltak el.

A megnyitón a nyíregyházi önkormányzat részérõl
dr. Ulrich Attila alpolgármester mondott beszédet.

– Mivel a 20. század történéseiben a holokauszt és
a II. világháború volt az, ami a legtöbb embert érintet-
te – akár zsidót, akár keresztényt, akár bármilyen val-
lású embert a kereszténységen belül –, ezért nem árt
tanulni ennek a hibáiból. Ez nincs olyan messze, meg
kell ismerni, mi történt – tette hozzá.

Az Élet Menete Alapítvány Holokauszt vándorki-
állítása április 16-áig, 8–17 óra között tekinthetõ meg
a nyíregyházi vasútállomáson.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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A Korzó Bevásárlóközpont ez évben is meg-
hirdeti hagyományos tablószépségversenyét
minden végzõs középiskolai osztály számára.

A pályamûvek a Korzó Bevásárlóközpont 2.
emeleti összekötõ hídján kerülnek kiállításra,
limitált számban (az elsõ 35 jelentkezõ osztály
tablóját tudjuk kiállítani), ahol a nyereménye-
ket felajánló partnerek választják majd ki az
általuk legszebbnek, legkreatívabbnak tartott
tablót. Az idei évben ismét a Korzó Facebook
oldalára feltöltött tablókra is lehet majd sza-
vazni, külön nyereményért.

 A helyszínen kiállított tablókat értékes nye-
reményekkel jutalmazzák, melyek az alábbiak:

– Korzó díj: 50 000 Ft értékû Korzó Aján-
dékutalvány

– Aquarius Élményfürdõ: belépõjegy egy
egész osztály számára

– Móricz Zsigmond Színház: belépõjegy az
egész osztály számára

8. KORZÓ TABLÓSZÉPSÉGVERSENY
Facebook szavazás során a legtöbb szava-

zatot kapott tabló nyereménye 50 000 Ft érté-
kû Korzó ajándékutalvány.

A Facebook játék szavazói között pedig
1 db 5000 Ft értékû Korzó ajándékutalványt
sorsolunk ki.

A jelentkezés és a részvétel ingyenes!
Jelentkezés: A Facebook játékhoz fotó (jpg

formátumban) küldhetõ a tablókról.
Jelentkezni lehet:
Postai úton: Korzó Bevásárlóközpont Igaz-

gatóság, 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
Telefonon: 06-42/799-111
E-mailben: jelentkezes@korzo.hu
Eredményhirdetés:
2016. június 3. (péntek) 15 óra Korzó Bevá-

sárlóközpont 2. emeleti híd.

A pályázattal, illetve a lebonyolítással kapcsolatos kérdésekben
érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:
Telefon: 42/799-117, mobil: 20/823-8714

E-mail: mikitovics.nora@korzo.hu

VASÚTI FÕVONALTÓL ÁRTÉRI HIDAKON ÁT
Mint múlt heti számunkban megírtuk: „gyorsítópá-

lyára” került a Nyíregyházát Tokajjal összekötõ kerék-
párút beruházása, amely a Modern Városok Program ke-
retében valósul meg. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ
Zrt.-tõl azóta újabb információkat kaptunk a pillanatnyi
állapotról.

Mivel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánította a kormány a projektet, így lehe-
tõvé válik a hatósági eljárások és ügyintézések gyorsítása.
A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. szerkesztõségünk-
höz eljuttatott tájékoztatása szerint a mintegy 30 kilomé-
ter hosszú egybefüggõ kerékpárút-hálózatot az elõkészí-
tettség és a megvalósítandó feladatok mûszaki szempont-
jai alapján három, egymástól jelentõsen eltérõ szakaszra
bontották szét.

 
ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOK

A Tokaj és Rakamaz közötti rész három kilométeren,
Rakamaz külterületén négy hidat (három korábbit és egy
jelenleg üzemelõt) is érint. Tokaj irányából a „régi” Kis
híd részleges felújításával majd a 38. sz. fõút Hosszú híd-
ján alakítják ki a kerékpáros átvezetést. A fõút nyomvona-
lával párhuzamosan halad tovább Rakamaz irányába a
kerékpárút, s a jelenlegi Görbe híd elõtt vasúti átjáró ki-
alakításával áttér a „régi” 38. sz. fõút nyomvonalára. In-
nen a „régi” Görbe és Aranyos hidak részleges felújításá-
val éri el Rakamazt.

  VASUTAT IS ÉRINT

Rakamaz belterületén mintegy 1,7 kilométer hosszú
burkolat felújítását, átépítését, szabványos kialakítását kell
elvégezni, míg Nyíregyháza belterületén mintegy 500
méter hosszú szakasz megvalósítását jelenti, amely ma-
gában foglalja a MÁV 100 sz. vasúti fõvonal keresztezést
is. A Rakamaz és Nyíregyháza közötti 23,5 kilométer

hosszú szakasz esetében az engedélyezési tervdokumen-
táció és a jogerõs építési engedély korábban az érintett
önkormányzatok beruházásában elkészült.

Sõt, 2015. év végére a beruházásukban a szakaszból
7,5 kilométer kerékpárút meg is épült. A fennmaradó 16
kilométer hosszú kerékpárút megvalósítása szükséges még
az egybefüggõ kerékpárút-hálózat kialakítása érdekében.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Biciklivel Tokajba – ez a szakasz már elkészült a két megyét összekötõ kerékpárútból
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Az egész napos tavaszköszöntõ, turisztikai szezonnyi-
tó rendezvény, idén is a vidámság, a jókedv, a derû, az
önfeledt szórakozás és természetesen a köszönések je-
gyében zajlik majd az önkormányzat szervezésében.
Nyíregyházán április 22-én, pénteken reggel 9-tõl estig
tartó, utcabállal megkoronázott programkavalkáddal vár-
nak mindenkit a belvárosba.

Már a kezdéskor meglepetés vár minden, a Kossuth té-
ren lévõ gyermeket, amirõl bõvebben nem írhatunk, hi-
szen akkor már nem lenne meglepetés. Majd a program
hagyományosan egy fergeteges „Ovis sportvetélkedõvel”
folytatódik a szökõkútnál. Ezt követõen újabb meglepetés
várja a színpad elé érkezõ kicsiket-nagyokat, majd a hely-
szín átalakul „Eszem-iszom” udvarrá!

RÉGI-ÚJ „UTCZÁK” NYÍLNAK
Már reggel megnyílnak az érdeklõdõ nagyközönség elõtt

az érdekesebbnél érdekesebb, tematikus „utczák”. A Sza-
badság téren, a Váci Mihály Kulturális Központ elõtti terü-
leten bontakozik ki a „Civil Sziget”, ahol vidám színpadi
produkciókkal fogadják a nézõket. S természetesen 2016-
ban is széles árukínálattal vár mindenkit a civil kultúrpiac
és a vásári forgatag.

BELVÁROSI GYERMEKSZIGET
A Korzó felé vezetõ szakaszon várja a gyermekeket a „Kö-

lyök utcza”, mely az eddig megszokottól hatalmasabb és ér-
dekesebb játékudvar és „köszönõ tallér” beváltóhely lesz. A
Dózsa György utcát a „Szakmák utczája” tölti meg élettel,

HELLÓ NYÍREGYHÁZA! – 2016. ÁPRILIS 22. (PÉNTEK)

mely idén új látnivalóként mutatkozik be. Ez az „utcza” köti
össze a kulturális központot és környékét a Kossuth térrel.

FÕTÉRI PROGRAMKAVALKÁD
A Kossuth téren lévõ nagyszínpadon egész nap színes,

változatos, szórakoztató programokkal várják az érdeklõ-
dõket. Több helyi együttes is bemutatkozik a nap folya-
mán, de például kitelepül a Nyíregyházi Televízió Sziesz-
ta címû mûsora, és természetesen a nap végén sztárfellé-
põvel, majd utcabállal várnak mindenkit! (Lásd a részle-
tes programot a plakáton.)

TAVASZ, MOSOLY, MÛVÉSZETEK
A fõtér szökõkút felõli oldalán vár mindenkit a „Tavasz

utcza” friss, tavaszi virágokkal, zöldségekkel, madárkiál-
lítással, arcfestéssel, csillámtetoválással és még sok más
érdekességgel.

A Városalapítók szobránál a „Mosoly utczában” a sé-
rült vagy fogyatékkal élõket segítõ egyesületek tevékeny-
ségével, céljaival és eredményeivel ismerkedhetünk meg.

A sétálóutca átalakul „Mûvészetek utczájává”, ahol a
képzõmûvészeté és a zenéé lesz a fõszerep, összmûvészeti
kulturális csemegét biztosítva ezzel az érdeklõdõknek.

KÖNYVSZIGET, JÁTÉKOKKAL
A Móricz Zsigmond könyvtár elõtti tér, mint „Könyv-

sziget” népesül be, színes kínálattal, játékokkal, kézmû-
ves foglalkozással, könyvtári olvasóval várva a látogató-
kat. Ugyanitt megjelenik a Nyíregyházi Települési Érték-
tár is, a helyi értékeket népszerûsítve.

KÖSZÖNÉSÉRT TALLÉROK...
Helló Nyíregyháza! – idén is így kell köszönnie annak,

aki beváltható „köszönõ tallérokat” szeretne gyûjteni.
Április 22-én öt „köszönõ pultnál” várják a gyermekeket,
felnõtteket, idõseket és fiatalokat.

...TALLÉROKÉRT ÉLMÉNYEK
S idén még több ajándékra és meglepetésre válthatók

be a tallérok. A Kölyök, Tavasz, Mûvészetek „utczában”
és a Könyvszigeten is számtalan játék és kikapcsolódási
lehetõség várja a szorgos gyûjtögetõket. Egy kis ízelítõ:
játék kreatív fajátékokkal, játszóházban, csúszdán, tátogó
békával, légvárban, vonatozás a csi-hu-hu-val, csillámte-
toválás, arcfestés, frizurakészítés.

Így lesz igazi családi program és szórakozás ez a nap, a
szervezõ önkormányzat várakozásai szerint, amit nem
érdemes kihagyni... Helló Nyíregyháza!



KULTÚRA

2016. ÁPRILIS 15.10

GYERMEKKÖNYVHÓNAP
43. alkalommal rendezi meg a nyíregyházi Móricz Zsig-

mond Megyei és Városi Könyvtár a megyei Gyermek-
könyvhónapot. Az április 18-ától május 20-áig zajló prog-
ramsorozat fókuszában Lázár Ervin születésének 80. év-
fordulója, Csukás István 80. születésnapja,  a Föld Napja,
a Család Nemzetközi Napja, a Könyvtárosok Világnapja
és a Nemzetközi Táncnap áll.

A legkisebbeket a Csiriptanyán Zenebölcsire és kézmû-
ves foglalkozásokra invitálják a szervezõk. A nagyobba-
kat író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, mesedélelõttök,
vers- és prózamondó, valamint hangosolvasás-versenyek,
könyvtárhasználati és tematikus foglalkozások, rajz-, bo-
hóc, és könyvkiállítások, klubfoglalkozások és rendhagyó
honismereti órák várják. A megyeszékhelyen a népszerû
íróval, Bosnyák Viktóriával találkozhatnak a gyermekek,
de Kossovitz László meseíró-rímfaragó is a meghívottak

között van, ahogyan a nyíregyházi író, Bessenyei Gábor
is. A programsorozat lehetõséget nyújt arra, hogy a gyer-
mekek megismerjék Nyíregyháza történetét, irodalmi em-
lékjeleit és helyeit. A szervezõk sétára invitálják a látoga-
tókat. Megismerkedhetnek Krúdy Gyula, Bessenyei
György, Váci Mihály, Móricz Zsigmond nyíregyházi kö-
tõdéseivel is. A természet- és állatkedvelõ gyermekek pe-
dig találkozhatnak a hortobágyi Madárkórház munkatár-
saival is.  Részletes program a 15. oldalon és a
nyiregyhaza.hu weblapon.               (Szerzõ: Piszár Tünde)

KÖLTÉSZET NAPJA
Váci Mihály halálának 46. évfordulóján tartottak

ünnepi megemlékezést és Költészet napi szavalóver-
senyt a poétáról elnevezett kulturális központban ál-
talános és középiskolás tanulóknak. Az egész napos
rendezvény, amelyre a megye több településérõl is
érkeztek, az irodalom jegyében telt.

A Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költõre
és mûfordítóra másképp is emlékeztek: a Bessenyei
téren a szobrát, a Szabadság téren az emléktábláját
koszorúzták meg. A két kategóriában meghirdetett
szavalóversenyre a megye oktatási intézményeibõl je-
lentkezhettek egy Váci vagy egy Babits verssel. Az If-

Elsõ helyezést ért el a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gim-
názium büszkesége, Ware Anna a Német Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen. A lassan tizenkilenc
éves lány nyolc éve tanulja szorgalommal a nyelvet és
már felsõfokú nyelvvizsgával is rendelkezik.

Méltán büszke a Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. d osz-
tálya Annára, aki az OKTV mindhárom fordulóján kiemel-
kedõen teljesített. – Már az általános iskolában megtet-
szett a német nyelv, és ezt a tanáraimnak köszönhetem.
Sokan durvának tekintik a hangzásvilága miatt, engem
azonban pont ez fogott meg, látom a szavakban a szépsé-
get – mesélte a végzõs diáklány.

HOSSZAS FELKÉSZÜLÉS ELÕZTE MEG

Felkészítõ tanárnõje, Kulimár Krisztina már kilencedi-
kesként felfigyelt Anna tehetségére és szorgalmára. Na-
gyon sok segítséget kapott az iskolában és otthon egyaránt,
támogatták a felkészülési idõszakban. Rengeteg tesztsort
oldott meg, olvasott és a Goethe moziban eredeti nyelven
nézett filmeket, ez mind hozzájárult a teljes felkészültség-
hez. Noha a Kölcsey büszkesége izgulós típus, ez nem
látszott meg teljesítményén, mind a három fordulóban
verhetetlen eredményt nyújtott.

„ELÕSZÖR EL SEM HITTEM”

A végsõ országos fordulóban harminckilenc versenyzõ
mérettette meg tudását. A döntõs feladatok azonban nem
jelentettek problémát a fiatal lánynak, ügyesen vette az

NÉMET OKTV GYÕZTES NYÍREGYHÁZÁRÓL
akadályokat, és nyert! – Egyszer csak megcsörrent a tele-
fonom és a tanárnõm volt az. Amikor elmondta, hogy elsõ
helyezést értem el, nem akartam hinni a fülemnek. Fan-
tasztikus érzés volt – mondta Anna, akire még vár a díjki-
osztó a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

A NÉMET KULTÚRA IS ÉRDEKLI

A nyíregyházi diáklányt a nyelvi kérdések mellett a né-
met irodalom és kultúra is foglalkoztatja. Kedvencei közé
tartozik Thomas Mann, Schiller és Goethe – legutóbb pe-
dig Pavel Kohout Ich schneie („Én havazok”) mûvét ol-
vasta el. Anna eredményeit jó alapnak tartja ahhoz, hogy
egyszer belõle is némettanár váljon, legalább olyan jó,
mint felkészítõje, akinek õt idézve, jár egy sehr sehr großes
danke schön!                                       (Szerzõ: Farkas Fanni)

Hagyományosan népes vendégsereggel nyitotta a sze-
zont Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri múzeu-
ma Sóstón. A megunhatatlan húsvéthétfõi locsolónapra
érkezett több mint kétezer vendég fele szépkorú és diák
volt, de jelentõs számban regisztrált nagycsaládosokat is
a jegyforgalom. Színes programkínálatból azonban nem
lesz hiány az év hátra lévõ részében sem.

A múzeumfaluban ismét leltárba került több kilogramm
szõttes és textília, kerámiák, eszközök, bútorok és beren-
dezési tárgyak. A nagytakarítás megtörtént, de a porták
meszelésével várnak még a jobb idõre. Városi embernek
nem mindennapi élmény meglátni a paticsfal tapasztását!

SKANZEN MINDEN MENNYISÉGBEN

A kilenchektáros területen közel 100 építmény szüle-
tett újjá bravúros módon – gerendáról gerendára – a nyi-
tás óta eltelt 37 esztendõ alatt.  Az emberi élet jeles fordu-
lóinak, ünnepeinek tud teret adni a múzeumfalu, hiszen
esküvõt és keresztelõt is tartanak ökumenikus jelleggel a
faluközpont templomában. Van iskola és kocsma, tûzõr-
ség és temetõ, magtár, de a mûhelysoron betekinthetnek
a mesterségek titkos fogásaiba is.

ÜNNEPRÕL ÜNNEPRE A MÚZEUMFALUBAN

Havonta akár több program is kínálkozik a sóstói ki-
kapcsolódásra! Nyakunkon a majális, a Múzeumi Világ-
nap, jön aztán a pünkösd és a gyereknap, Szent Iván éj, a
kenyérünnep, a lekvárfõzés és az õszi tirpák lakodalom.
De ünnep lesz a múzeumfaluban Márton- és András-na-
pon is ludaskásával és újborral, aztán disznótorossal és
jóféle pálinkával. Decemberben egy adventi foglalkozás-
ra ismét vendégeket fogad a Sóstói Múzeumfalu. S túl a
szokásokon, idén a labdarúgó EB is kínál – szó szerint –
kerek programot: foci  gombbal, buborékkal, szõrrel, bõr-
rel, vagy talán még ütõvel is.

PARNO GRASZT ÉS SZABÓ BALÁZS BANDÁJA

Aktuálisan a majálisra szól a következõ meghívó. Ipa-
ros receptek alapján keverik az étkeket délelõtt 10 órától,
s egy kerek óra után nyílik babakocsi-kiállítás, melyet a
Nyíregyházi Babaklub bemutatója kísér. Ebédidõben lép
színpadra a Parno Graszt Zenekar... és ma már nem titok,
hogy a túlzás nélkül multi-muzikálisnak mondható Szabó
Balázs Bandája is muzsikál a sóstói skanzenben Szent Iván
éjjelén. Június 23-24-én a szerelem szárnyán repülhetnek
a népi erotika világába mesével, és tárgyiasult alakban is
a szerelmes szimbólumok tárlatán.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Retró majális a múzeumfaluban (Fotó: archív)

júsági kategóriában 24 tanuló versenyzett, az elsõ
Nyiscsák István Zsolt, a második Antal Emese,  a har-
madik pedig Kiss Kornélia lett. Gyermek kategóriá-
ban 14 nevezés érkezett. Itt elsõnek Kósa Fannit, má-
sodiknak Borbély Panna Sárát, harmadiknak pedig
Hidegh Noémit választotta a zsûri.

Az ünnepi megemlékezés Kegye János pánsípmûvész
koncertjével zárult.                    (Szerzõ: Mikita Eszter)
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Az idõjárás javulásával közeledik a fûtési idõ-
szak vége. A felmelegedéssel egyre több lakókö-
zösség dönt úgy, hogy kéri a fûtési szolgáltatás
megszüntetését.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a fûtési
idõszakot szeptember 15. és május 15. napja kö-
zötti idõszakban határozza meg. A jogszabálynak
megfelelõen ezen idõszak alatt a távhõ-
szolgáltatónak fûtési kötelezettsége van.

A NYÍRTÁVHÕ Kft. munkatársai az idõjárás ja-
vulásával automatikusan nem állítják le a fûtési
szolgáltatást, ennek idõpontja a lakóközösség dön-
tése. A fûtés leállításának igényét a közösség kép-
viselõjének írásban kell jeleznie Társaságunk felé
levélben, faxon vagy e-mailben, illetve személye-
sen, a következõ elérhetõségeken:

Nyíregyháza, Népkert u. 12.
Fax: 42/455-092

E-mail:
szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu

Lehetõségük van egy elõre elkészített nyomtat-
vány beküldésére is. A „Fûtés megrendelése/le-
mondása” elnevezésû dokumentumot letölthetik
a www.nyirtavho.hu/dokumentumtar címrõl.

A szolgáltatást munkatársaink 48 órán belül ki-
kapcsolják.

KÖZELEDIK A
FÛTÉSI SZEZON

VÉGE

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.

KIS VÁROSVÉDÕK – 3. FORDULÓ

A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület idén is meghir-
dette a Kis Városvédõk vetélkedõt. A játékban általá-
nos iskolások vehetnek részt ötfõs csapatokkal, egy is-
kolából akár többel is. Lehetõség van arra, hogy olya-
nok fogjanak össze, akik nem egy iskolába járnak ugyan,
de jó barátságban vannak, és szívesen vennének részt
a megmérettetésen. A válaszokat a kisvarosvedo@
gmail.com e-mail címre kell elküldeni.
A harmadik forduló kérdései:
a) Az alábbi párba állított alkotásokat ugyanaz az al-
kotó (építész, szobrász) kapcsolja össze. Nevezzétek
meg õket!

 a) Magyarázzátok meg a „Pávás ház” elnevezést!
 b) Hol található ez a ház?
 c) Milyen stílusban épült?
 A) Korona Szálló – Móricz Zsigmond Színház

Építész: ...........................................................
 B) Szent István szobra – A kommunista diktatúra

áldozatainak emlékmûve
Szobrász: ........................................................

 C) Református templom – Svájci Lak
Építész: ...........................................................

 D) Pávás ház – volt Bristol Szálloda
Építész: ...........................................................

 E) Krúdy Szálló – Víztorony
Építész: ...........................................................

A felkészüléshez érdemes felkeresni a Nyíregyházi Vá-
rosvédõ Egyesület honlapját (címe: www.nyirvave.hu),
ahol az egyesület kiadásában megjelent Mesélõ Nyír-
egyháza címû sorozat füzetei is megtalálhatóak.
A vetélkedõ célja, hogy minél több fiatal ismerje meg
Nyíregyháza történetét, kapcsolódjék be az értékeink
védelmébe, hagyományaink ápolásába, megõrzésébe.
A vetélkedõ négy írásbeli fordulóból áll, a döntõben,
melynek helyszíne a Jósa András Múzeum, május vé-
gén pedig már élõben küzdhetnek meg a csapatok a
fõnyereményért, a balatoni nyaralásért. A gyõztes csa-
pat jutalma, akárcsak tavaly – a fõvédnök, dr. Kovács
Ferenc polgármesternek köszönhetõen –, egy turnus
Nyíregyháza szigligeti üdülõjében. A döntõ résztve-
või közül természetesen senki sem távozik üres kéz-
zel, de ez legyen még meglepetés.

A GYÕZTES CSAPAT
SZIGLIGETRE UTAZIK!
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DÖBBENETES FELVÉTELEK
Két hete élesítette a VÉDA-t, azaz a Közúti Intelli-

gens Kamerahálózatot az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság. A rendszert azért hozták létre, hogy csök-
kenjenek a szabálytalanságok az utakon, kevesebb
legyen a baleset, és fõként a halálos balesetek száma
az országban. A héten a VÉDA gyakorlati mûködését
is bemutatták az egyik adatfeldolgozó központban,
Vásárosnaményban.

Az intelligens kamerahálózat ott jártunkkor megdöb-
bentõ eseményeket rögzített. Többek között száguldo-
zó motorost, biztonsági öv nélkül könnyelmûen kocsi-
kázó sofõröket, és a kötelezõ haladási irányra fittyet
hányó autósokat.

– Amikor a vasúti átjárónál pirosra váltott a lámpa és
ezt észlelnie is kellett az autósnak, 3 és fél másodperce
volt gondolkodni azon, hogy megálljon vagy menjen át,
azonban a sofõr úgy döntött, áthajt. Szerencsére még
nem jött a vonat – mutatta a felvételeket Óberling József
rendõr ezredes. Hozzátette, az elrettentõ példák ellené-

HOGY NE A TÛZ LEGYEN AZ ÚR!

A jó idõ beköszöntével egyre többször gyújtanak tüzet
az emberek. Égetik a kertben keletkezett növényi hulladé-
kot, és sütnek-fõznek is. Fontos tudni azonban, hogy mikor,
milyen körülmények között szabályos a tûzgyújtás.

 Leskovics Zoltán, tûzoltó alezredes, a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság tûzoltósági fõfelügyelõje azt
mondta, belterületen a növénytermesztéssel kapcsolatban
keletkezõ növényi hulladék elégetése alapvetõen TILOS.
Viszont, amennyiben az illetõ önkormányzat egy saját ren-
deletében meghatározta azt, hogy mely idõpontban és
milyen feltételek mellett van erre lehetõség, akkor lehet
tüzet gyújtani.

Belterületen grillezni vagy alkalmi tûzveszélyes tevé-
kenységet folytatni lehet. Az udvaron ez engedélyezett tûz-
gyújtási tevékenységnek minõsül, kivéve akkor, ha orszá-
gos tûzgyújtási tilalmat rendelnek el és az adott belterüle-
ti ingatlan beleesik a tûzgyújtási tilalomba. Ebben az eset-

ben ezeken a területeken sem lehet tûzveszélyes tevékeny-
ségeket folytatni.

Külterületen a 2015-ben hatályba lépett új Országos
Tûzvédelmi Szabályzat bevezette az úgynevezett „irányí-
tott égetés” intézményét. Ez azt jelenti, hogy külterületen
az ingatlan tulajdonosa vagy használója legfeljebb 10 hek-
tárra nyújthat be kérelmet az illetékes tûzvédelmi ható-
sághoz, vagyis a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Il-
leték befizetése mellett kérheti, hogy engedélyezzék meg-
határozott napon az égetés lehetõségét.  Ha valaki enge-
dély nélkül gyújt tüzet és nem tudja eloltani, kihívja a Tûz-
oltóságot, vizsgálat indul az ügyben. Amennyiben megál-
lapítható, hogy tûzvédelmi szabálysértés következett be,
akkor szankcióra számíthat a tûz okozója. Ennek az össze-
ge 20 ezer forintról indul és szélsõséges esetben akár 3
millió forintig terjedhet.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

re a vártnál kevesebb szabályszegést regisztrált a múlt
kedd óta élesben mûködõ VÉDA. Az eddigi tapasztala-
tok szerint visszatartó ereje van.

A jogsértések feldolgozását és az errõl szóló értesí-
tések kiküldését a rendõrség vásárosnaményi és szom-
bathelyi adatfeldolgozó központjában végzik.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Lassabban haladnak az autósok az eszközök környékén
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Papadimitriu Athina és Babicsek Bernát mellett Bende
Kinga, a Móricz Zsigmond Színház mûvésze is színre lép
többek között a budapesti Spirit Színház Csodálatos vagy,
Júlia! címû darabjában.

Mint fiatal mûvészünktõl megtudtuk, még fõiskolásként
kapott egy szerepet ettõl a teátrumtól, ami akkor az Átri-
um Színházban mûködött. Alakítása tetszett Perjés János
igazgatónak, aki nemrég felhívta, lenne-e kedve eljátsza-
ni Somerset Maugham világhírû regényébõl, a Színház-
ból készült színpadi adaptációban a „korosodó” díva ifjú
vetélytársnõjének a szerepét. Természetesen örömmel
mondott igent. A történetet nagyon sokan ismerhetik Sza-
bó István Csodálatos Júlia címû filmjébõl, amiben a fõbb
szerepeket Annette Bening és Jeremy Irons alakította, s a
színésznõt játékáért Oscar-díjra jelölték.

FIATAL FIÚBA SZERET BELE

A dolog „pikantériája”, hogy néhány éve Détár Enikõ
fõszereplésével ez a társulat már elkészített egy nagysike-
rû Csodálatos vagy, Júliát! zenés darabként, ma már azon-
ban a Spirit a korábbinál kisebb térben, a Margit híd bu-
dai hídfõjének közelében tartja elõadásait, ennek megfe-
lelõen át kellett alakítaniuk az egész produkciót.

– Egy idõsödõ színésznõrõl szól a történet, aki belesze-
ret egy fiatalabb fiúba, ám a románc végén visszatalál régi
önmagához és a férjéhez – idézte fel Kinga. – Az általam
megjelenített fiatal hölgy és a díva velem egykorú szerel-

BENDE KINGA A FÕVÁROSBAN VENDÉGSZEREPEL
me az idõk során egymásra találnak. A srác mutat be en-
gem a mûvésznõnek, akit arra kér, alkalmazzon engem.
Két szuper jelenetem is van az elõadásban.

NEM VOLT EGYSZERÛ

Az egyikben állásért jelentkezõként sablonszövegeket,
fût-fát mondok, hogy felvegyenek a színházhoz, a másik
jelenetben pedig már ott játszom, s a korábban csodált
nõ, aki érzi a rá leselkedõ veszélyt szakmai és érzelmi
szempontból egyaránt, porig aláz; rámutat, hogy a nyo-
mába sem érhetek. Március végén tartottuk a premiert, a
közönség szerette az elõadást, amivel „tájolni” is fogunk.
Nem volt egyszerû a próbafolyamat, hiszen reggel men-
tem, éjjel jöttem vissza Nyíregyházára, de szerencsére
mindkét színház nagyon segítõkész volt.

TÖBB DARABBAN IS JÁTSZIK

Közben a két éve városunkban játszó ifjú hölgy A mu-
mus címû nagysikerû gyermekelõadásban szerepel a Mó-
ricz Zsigmond Színházban, amit Budapesten a Thália Szín-
ház közönsége is hatalmas ovációval fogadott nemrég. A
Bál a Savoyban címû nagyoperettben Lilit személyesíti
meg, s a tragikusan fiatalon, az 1956-os forradalom har-
cai során elhunyt Gérecz Attila mûvei nyomán összeállí-
tott Így bocskorosan címû mûsorukat is többször elõadják
Pregitzer Fruzsinával, Rák Zoltánnal, és a párjával, Vaszkó
Bencével.                                    (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Kiváló Köztisztviselõi Mun-
káért” „Májerszky Béla-díj” adományozásának rend-
jét.

A kitüntetés adományozására javaslatot bármely ter-
mészetes vagy jogi személy tehet.

A kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt
éve dolgozó köztisztviselõnek adományozható, aki
munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan vég-
zi, akinek munkájában érzékelhetõ a közigazgatási
tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozá-
sára való törekvés.

A kitüntetést évente a Köztisztviselõk Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen egy személy kaphatja.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2016. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza „Nyíregyháza Kiváló Egész-
ségügyi Dolgozója” „Eisert Árpád-díj” adományo-
zásának rendjét.

A kitüntetést az egészségügyi szakellátásban, va-
lamint egyéb egészségügyi ellátási területen dolgo-
zó – kivétel a város egészségügyi alapellátásában
dolgozó – egy orvos munkatárs, valamint egy nem
orvos munkatárs kaphatja.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2016. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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7ÁPRILIS
CSÜTÖRTÖK

16ÁPRILIS
SZOMBAT AZ OLDALT

SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 17., vasárnap 18.00 Fatum-
Nyíregyháza–Kaposvár nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése

Április 16-17., szombat-vasárnap, Ti-
szavasvári úti Csarnok, MediBall OB

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ADOMÁNY
Több garnitúra futballmezt, melegí-

tõket, nadrágokat és egyéb sportfelsze-
relést adományozott a Monbebe
Nonprofit Kft. a kárpátaljai Mátyfalva
labdarúgóinak. Az utánpótlás-nevelés-
sel foglalkozó nyíregyházi klub szak-
mai vezetõje, Szilvási István jól ismer-
te a határon túli település papját, Põsze
Rolandot, ezért úgy döntöttek, segítik
a kárpátaljai futballistákat. Az ado-
mány nagyon jól jött, Mátyfalván
ugyanis nincs pénz arra, hogy a lab-
darúgóklub új felszereléseket vásárol-
hasson. Elsõsorban a klub fiatal játé-
kosai használhatják majd a mezeket.
A tervek szerint az együttmûködés to-
vább folytatódik, és közös tornákat is
szervezhetnek.

MEDIBALL OB
Ismét Nyíregyházán rendezik a

MediBall Országos Bajnokságot,
melyre 131 versenyzõ érkezik az or-
szág 13 városából. Az indulók 9 kate-
góriában, 8 korosztályra bontva mé-
rik össze képességeiket. A formagya-
korlatok mellett mérkõzéseket is vív-
nak a nevezõk.

A MediBall bajnokságokra jellemzõ,
hogy egy olyan új versenyzési kultúrát
teremt, amelybõl hiányzik az agresszi-
vitás. Fõ tulajdonsága, az emberi intel-
ligencia finomságának, kreativitásának
és esztétikumának megjelenése.

A sportág õshazája Kína, Európában
viszont Nyíregyháza az egyik fõ köz-
pont. A bajnokságot április 16-17-én
rendezik a Tiszavasvári úti Sportcsar-
nokban.

HÁROM MÁZSÁT EMEL

BAJNOK ÜLÕRÖPLABDÁSOK!
Decemberben úgy tûnt, el sem tud in-

dulni a bajnokságban a nyíregyházi ülõ-
röplabda-csapat. A bajnoki címvédõ az
utolsó pillanatban kapott segítséget a Nyír-
egyházi Sportcentrumtól, melyet a hétvé-
gén aranyéremmel háláltak meg.

Agárdon, a Velencei-tavi Rehabilitációs
Sportközpontban rendezték az Ülõröplab-
da Magyar Bajnokság második fordulóját.
Az elsõ forduló remek szereplésének kö-
szönhetõen a Nyíregyházi Sportcentrum az
elsõ helyrõl várta a folytatást. Az elsõ mér-
kõzésükön a bajnoki címre is esélyes szerb
Kikinda együttesével játszottak, és nem ke-
gyelmeztek a nyíregyháziak, 3:0-ás ered-
mény született. A folytatásban a már több
meglepetést okozó Szombathely követke-
zett, és a vasi legénység nagyon szeretett
volna nyerni, de egy viszonylag sima elsõ
szett után vezetett a Sportcentrum. A má-
sodik játékrészben egyenlítettek a szombat-
helyiek, de rákapcsolt a szabolcsi gárda,
így a következõ két szettet magabiztosan,
27 perc alatt nyerték a mieink. A bajnok-
ságot a Vác elleni küzdelem zárta. A Sport-
centrum szinte hibátlanul, végig kézben
tartva a mérkõzést 3:0-ra gyõzött, és száz-
százalékos teljesítménnyel magyar bajnok
lett!

Nyíregyházán is mûködik erõemelõ
klub. A Keletereje Egyesület versenyzõi rá-
adásul jól is szerepelnek a hazai és a nem-
zetközi versenyeken egyaránt, legutóbb az
Európa-bajnokságról is érmekkel tértek
haza.

Guggolás, felhúzás, fekvenyomás. Ebben
a három versenyszámban mérik össze tu-
dásukat az erõemelõk egy-egy versenyen.
A sportágat sokan keverik a súlyemeléssel
és testépítéssel is, pedig csak az a hasonló-
ság, hogy itt is súlyokat használnak. A Ke-
letereje Egyesület néhány hónapja alakult,
és a válogatott korábbi szövetségi kapitá-
nya vezeti.

– A munkám miatt 1,5 éve költöztem
Nyíregyházára. Akkor már itt dolgozott
edzõként Szimcsina Mihály, akivel felvet-
tem a kapcsolatot, és megalakítottuk az
egyesületet. Gyorsan híre ment a fiatalok
körében, és a kezdeti ötfõs létszám hamar
húszra emelkedett. Szerencsére az eredmé-
nyek is jönnek, így gyorsan fejlõdünk –
mondta Fekete Miklós klubvezetõ.

A versenyzõk között sok a fiatal, akik jó
eredményeket értek el a közelmúltban. Ér-
mekkel térhettek haza az Európa-bajnok-
ságról, több magyar csúcsot tartanak és
megnyerték a magyar bajnokságot is. Kul-
csár Dávid még csak 21 éves, de már ko-
moly sikereket ért el. Fekvenyomásban
például 170 kilogrammot teljesített, felhú-

zásban pedig közel három mázsa a rekord-
ja. A sok edzés mellett megfelelõ táplálko-
zásra is szükség van a jó eredményekhez.

– Reggel tojást, zabot és fehérjeturmixot
eszem, majd nap közben különbözõ húso-
kat tésztával, kásával, a vacsora pedig túró
joghurttal keverve. Sokat kell ennem, mert
szeretnék beleerõsödni a nagyobb súlycso-
portba, de közben figyelnem kell arra is,
hogy minõségi táplálékokat fogyasszak –
mondta Kulcsár Dávid erõemelõ.

A klubnak egyre több nõi tagja is van.
Sokan attól tartanak, hogy a súlyzós edzé-
sektõl elveszítik nõies alakjukat, és túl iz-
mosak lesznek, de ez a szakemberek sze-
rint nincs így. Amennyiben még több nõi
versenyzõje lesz a klubnak, elindulhatnak
a csapatversenyben is.

Kulcsár Dávid még csak 21 éves, de már
több magyar csúcsot tart

A bajnok Nyíregyházi Sportcentrum
csapata

A csapat tagjai: Domina József, Domo-
kos András, Járási Ferenc, Kertész Róbert,
Kovács Gábor, Mányák Attila, Peres János,
Puhl Márk, Radasovszki Gábor, Vitéz Gá-
bor. Edzõ: Moravszki Gyula.

EREDMÉNYEK:

Nyíregyházi Sportcentrum–Oki „Fe-
niks” Kikinda 3:0 (-20, -19, -17)

Nyíregyházi Sportcentrum–Sprint SC
Szombathely 3:1 (-20, 23, -17, -13)

Nyíregyházi Sportcentrum–Mozdulj
SE 3:0 (-17, -19, -19)

8ÁPRILIS
PÉNTEK

BAJNOKI ELSÕSÉG
Idén is taroltak a Denevér Egyesület

utánpótlás-versenyzõi. A Baj község-
ben megrendezett hagyományos Trail-
O Országos Bajnokságon 2 országos
bajnoki címet, 2 ezüst- és 1 bronzér-
met szereztek. Para utánpótlás kategó-
riában bajnok lett Hamvai Balázs, má-
sodik helyezett az elsõ versenyén in-
duló Tóth Viktória. Open utánpótlás ka-
tegóriában elsõ Nagy Zsófia, második
helyezett Nagy Dóra, harmadik pedig
az elsõ országos bajnokságán induló Já-
szai Tamás. Open felnõtt kategóriában
bajnoki pontokat érõ 4. helyezést ért
el Nagyné Matolcsi Judit.

A Trail-O (Trail-Orienteering) a tájé-
kozódási sportok egy fajtája, melyet
mozgássérültek számára alakítottak ki,
de a tájfutók között is népszerû.

13ÁPRILIS
SZERDA

ELHUNYT SZÁLKAI PÁL
Nagy fájdalom érte a nyíregyházi

sportot, elhunyt Szálkai Pál. Nélküle
nem rendeztek Szpari meccset az el-
múlt több mint hatvan évben. Nemcsak
bajnokikon, edzõmeccseken, szurkolói
ankétokon is rendszeresen ott volt, kürt-
jének hangja összeforrt a Spartacus csa-
patával, a röplabdásokkal, neve egyet
jelentett a nyíregyházi sporttal.

Legendás volt buszsofõrként is, ha
valaki felült a 12-es járatra, folyamato-
san hallhatta a hangját. Elmondta, mi-
kor melyik megálló következik, min-
denki érezte, szereti a munkáját, sze-
reti az utasokat.

Szálkai Pál 79 éves volt. Temetése
április 21-én 11 órától lesz az Északi
temetõben.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 16., szombat 11.00 Pulcinella kertészkedik,
Babszem Jankó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
Április 18., hétfõ 9.00 Pulcinella kertészkedik,
Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Aladdin bérlet, MÛvész
Stúdió
Április 19., kedd 9.00 Pulcinella kertészkedik, Gumi-
macik bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Bubu bérlet, MÛvész
Stúdió
Április 20., szerda 9.00 Pulcinella kertészkedik,
Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Csiribiri bérlet, MÛvész
Stúdió
Április 21., csütörtök 9.00 Pulcinella kertészkedik, Szi-
várvány bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Kis Mukk bérlet,
MÛvész Stúdió
Április 22., péntek 9.00 Pulcinella kertészkedik,
Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Maci Laci bérlet,
MÛvész Stúdió

CSEREDIÁK-FOGADÁSI IDÕSZAK
Indul a cserediák-fogadási idõszak! Augusztusban

az AFS Magyarország cserediák programmal 130 kül-
földi diák, 30 országból érkezik hazánkba és várják,
hogy szeretõ fogadócsaládot találjunk nekik!
Infódélutánra, melyre 2016. április 19-én 15.30-tól
folyamatosan várják az érdeklõdõ fiatalokat és felnõt-
teket a Galéria üzletház emeletén lévõ Új Nemzedék
Kontaktpont irodában, hogy feltehessék eddig még
meg nem válaszolt kérdéseiket. Érdeklõdni: zsuzsan-
na.toldi@afs.org; +36-20/337-2992.

OPERETTEST. Április 15-én 19.00 órától „Ma önrõl álmod-
tam megint” operettest Pankotay Péterrel és barátaival. Sztár-
vendég: Harsányi Gábor.

VÁCIRA EMLÉKEZNEK. Április 16-án 14.00 órától a Váci
Mihály Irodalmi Kávéház tart megemlékezést névadójuk ha-
lálának 46. évfordulója alkalmából. A belépés díjtalan!

AZ ELEKTROMOSSÁGRÓL mindenkinek – elõadás az egye-
temen. Az országos Fizika mindenkié 2.0 programsorozathoz kap-
csolódva a Nyíregyházi Egyetem Mûszaki és Agrártudományi In-
tézetében dr. Beszeda Imre fizikus és kollégái kalauzolják a részt-
vevõket a természettudományok, a fizika csodálatos világába,
április 16-án 15.00 órakor a „C” épület CA113-as elõadójában.

TÜNDÉR TANONC. A Burattinó Bábszínház elõadása: áp-
rilis 16-án 16.00: Tündér tanonc. Helyszín: Korzó Bevásárló-
központ 2. emelet.

MILÁK MÓZES és a Funky Family koncertje a Chloe New
Yorkban (volt Rolling Rock étterem) április 16-án 21.00 órá-
tól. Részleteket hallhat a tisztelt publikum a Jazz Standardon
át a világslágereken keresztül a legszívhezszólóbb dallamo-
kig. A belépés ingyenes!

MIKECZ-NAP. A Mikecz család, a Jósa András Múzeum
és a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltára vár minden érdeklõdõt április 18-án 11.30-
tól, a Mikecz család szabolcsi ágának 300 éve kiadott ne-
meslevele emlékére rendezendõ Mikecz-napra. Helyszín:
levéltár (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

GYERMEKKÖNYVHÓNAPI rendezvények a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Április 18-án 10.00 óra: Megnyitó; rajz-
pályázat eredményhirdetése és díjátadó ünnepsége. 19-én
14.00 óra: Hitbõl és homokból. Rendhagyó honismereti óra
Nyíregyháza történetérõl. 20-án 14.00 óra: „Én szõke váro-
som”. Irodalmi séta Nyíregyháza belvárosában. 16.30: Cse-
peredõ meseklub. 22-én 10.00 óra: Kerekítõ. Ölbeli játékok
0–4 éves korig. 14.00 óra: Újrahasznosító. Játékkészítés mû-
anyag palackból és dobozokból (MZSMVK Örökösföldi fiók-
könyvtárában).

KÖNYVTÁROSOK VILÁGNAPJA a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán április 18-án 10.00
órától a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sz-Sz-B megyei szer-
vezete és a fõiskola rendezésében. Szakmai elõadásokkal,
kiállításmegnyitóval, illetve kitüntetések átadásával várják az
érdeklõdõket. A „Szép könyv” címû tárlat május 13-áig te-
kinthetõ meg.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA április 5. és május 3. között a ró-
mai katolikus társszékesegyház dísztermében. Április 19-én
14.00 óra: Hogyan erõsíthetjük testünk védekezõ rendsze-
rét. Elõadó: dr. Mihucz Mária háziorvos.

KÖNYVTÁRI  TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában április 19-én 16.30-kor a  Könyvtári  teadélután
címû programsorozat keretében Gyümölcsök és zöldségek tu-
datos fogyasztása a technológiai kutatások tükrében címmel
dr. Kerekes Benedek, a Nyíregyházi Egyetem  Jármû- és Mezõ-
gazdasági Géptani Tanszékének oktatója  tart elõadást.

ZENEBÖLCSI. A Csiriptanya Játéktár (Móricz Zsigmond
könyvtár) programjai: április 20-án 10.00 óra: Zenebölcsi.
21-én 10.00 óra: Óvd a Földet! Elõadás a Föld Napja alkal-
mából. 23-án 9.30 óra: Vakond síkbáb készítése.

NEHÉZ A FELVIDÉKEN... A Bencs Villa programja: április
20-án 17.00 óra: Nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? Ta-
lálkozás Szomolai Tibor íróval. Közremûködik: Tóth Károly
színmûvész, Martinovszky István (tárogató) és Orosz Róbert
(versmondó diák), valamint a Tirpák Népzenei Együttes. A
program a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetével kö-
zös rendezésû.

A BÍRÁK KORA. Az Oltalom Alapítvány várja az érdeklõ-
dõket dr. Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történe-
tek címû, vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsig-
mond könyvtárba. Április 20-án 17.00 óra: A bírák kora. A
belépés díjtalan.

BATYUS BÁL. Április 22-én 18.00 órától „Nagyszállási
szomszédolás” címmel a Nagyszállási Közéleti Klub batyus
jellegû báljára várják a helyi közösség tagjait a Nagyszállási
Közösségi Házban. A belépés díjtalan!

CSALÁDIAS HANGULATÚ DÉLELÕTT. A Butykai Közös-
ségi Házban április 23-án 10.00 órától a Magyar Költészet
Napja alkalmából tartanak családias hangulatú délelõttöt
Majláth Magda, Kádas Katalin és Pozsonyi Szabó János rész-

vételével. Közremûködik a Gyermekek Háza Déli Óvoda
Butykatelepi Tagintézménye, a Kutyafája Közhasznú Egyesü-
let, a Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület, a Három
Királyfi Nagycsaládos Egyesület, a Békés Alkony Nyugdíjas
Klub, a Váci Mihály Általános Iskola Rozsréti Tagintézmé-
nye, a Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület, a Qn-Balett, a G. I.
Angels, valamint Pozsonyi Mónika és Simon László. A belé-
pés díjtalan!

REIKI I. TANFOLYAMOT tartanak a Városmajori Mûvelõ-
dési Házban Kövesi Péter, tradicionális reiki mester közre-
mûködésével április 23-24-én (szombat, vasárnap) 10.00–
16.00 óráig. Információ: 42/434-002.

GYÓGYULÁSOK, SEGÍTSÉGEK. Természetes úton történõ
gyógyulások és segítségek. Tájékoztató elõadás, természetes
úton történõ gyógyulásokról és segítségekrõl, Bruno Gröning
tanítása által, április 23-án 13.30–14.30-ig (majd ezt követõ-
en 3 hetenként ugyanebben az idõpontban). A gyógyulások
orvosilag bizonyítottak. Helyszín: Nyíregyháza, Vasvári Pál
u. 1. szám (SZÜV Székház). Érdeklõdni és jelentkezni: 42/
314-398, 30/224-6935. www.bruno-groening.org/magyar.

IRODALMI KÖR. Április 27-én 10.00 órától Vallás a köl-
tészetben Mécs László és Sík Sándor mûvei nyomán  címmel
dr. Csermely Tibor ny. fõiskolai tanár tart elõadást a Jósavárosi
Irodalmi Kör foglalkozásának keretében a Jósavárosi Mûve-
lõdési Házban.

EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE
A Nyíregyházi Egyetem 2016. április 19-én, ked-

den tizenegyedik alkalommal rendezi meg Innováci-
ós és Állásbörzéjét, ahová a városból, a megyébõl és
a régióból egyaránt várnak kiállítókat. Az „A” épület
Bessenyei Aulájában tartandó rendezvényre több mint
húsz cég jelezte részvételét, melyek legalább száz
tényleges állásajánlattal érkeznek, többek között a
mûszaki, a pénzügyi és az informatikai területeket
képviselve. A kiállítás vendégei karrier- és mentálhi-
giénés tanácsadást is kaphatnak, sõt próbainterjún is
részt vehetnek. Nem véletlenül kerül sor minden év
tavaszán a börzére, hiszen júniusban közel ezer pá-
lyakezdõ diplomás kezdi meg életútját a munkaerõ-
piac világában. A kiállítók között van számos, az egye-
tem négy duális képzésében is együttmûködõ partner.
A délelõtt 10:00 és délután 15:00 óra között ingyene-
sen látogatható programra minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak. További részletek a www.nye.hu
weboldalon.

A TEVAN CSALÁD ÖRÖKSÉGE
– A Tevan Alapítvány által létrehozott interaktív csa-

ládtörténeti kiállítás nyílik a Jósa András Múzeumban
2016. április 17-én, vasárnap 15 órakor – tájékoztatta
szerkesztõségünket Babolcsi Andrea, a tárlat rende-
zõje. – A békéscsabai Tevan család életén keresztül a
látogatók bepillantást nyerhetnek Magyarország 1800-
as és az 1900-as évek történelmi, kultúrtörténeti vilá-
gába. Megismerkedhetnek a Tevan Andor által alapí-
tott nyomdával is, mely többek között Krúdy Gyula és
Móricz Zsigmond írásait is kiadta, s támogatta a Nyu-
gat elsõ nemzedékét. A Tevan család életét is könyör-
telenül átírta a holokauszt. A kiállítással méltóképp
szeretnénk megemlékezni a család érintett tagjain túl
mindazokra, akik a holokauszt áldozatai lettek. Szán-
tó T. Gábor és Dragomán György írók gondolatait öt-
vözve elmondható, hogy a hiányjelek, a hiányzó ro-
konok, a hiányzó nevetések jelen vannak, de muszáj
emlékezni, mert csak az van, amire emlékszünk, amit
elfelejtünk, az nincs többet, eltûnik a múltból, eltûnik
a világból. A bemutató, valamint a hozzá kapcsolódó
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalko-
zások középpontjában a személyes történelem, és az
emlékezés fontossága áll. A kiállítás május 31-éig lá-
togatható.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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VÁROSUNK LEGRÉGIBB MÛEMLÉKE:
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM 1.

Nyíregyházának hivatalosan egészen 1996-ig nem
volt mûemlék minõsítésû épülete. Ekkor az evangélikus
templomot, felszentelésének 210. évfordulója alkalmá-
ból mûemléki védettség alá helyezték. A következõ év-
ben a mûemlékvédelemrõl szóló törvény a korábbi jog-
szabályok módosításával az addig „mûemlék jellegû”
és a „városkép jelentõségû” országos védelem alatt álló
épületeket, építményeket egységesen a „mûemlék” ka-
tegóriába sorolta. Így bõvült ki városunk mûemlék épü-
leteinek sora, amelyek között a legrégebbi az evangéli-
kus templom.

A templomot azok a városalapító tirpák õsök emel-
ték, akik gróf Károlyi Ferenc hívó szavát meghallva te-
lepültek át Békés vármegyébõl. A betelepülõket a föld
és az adókedvezmények mellett vonzotta a szabad val-
lásgyakorlat ígérete is. Így magukkal merték hozni kis
harangjukat, sõt elsõ papjuk, Vandlik Márton vezetésé-
vel egy nádfedeles imaházat is emeltek fából. Hiába volt
Károlyi gróf jóindulattal az evangélikusokhoz, sajnos
gyõzedelmeskedett a vallási türelmetlenség: az imahá-
zat lebontatták, a papjukat elüldözték. Azonban min-
den megpróbáltatást türelemmel viseltek, mígnem 1781-
ben fordulat állt be az ügyükben. II. József türelmi ren-
deletével szabadabb vallásgyakorlást engedélyezett az
eddiginél. Kimondta ugyanis, hogy ahol 100 nem katoli-
kus család kéri, építhet magának templomot, tarthat lel-
készt és tanítót. A templomépítésnek azonban voltak meg-
kötései, hiszen azt torony és harang nélkül, nem közútról

nyíló bejárattal kellett építeni. A hívek elsõ építési kérel-
mét a Helytartótanács elutasította azzal, hogy a tervezett
díszes homlokzat nem illeti meg a kérvényezõket. 1783-
ban már magához II. Józsefhez fordultak és „szilárd anyag-
ból templom és torony építéséért, haranghasználatért, nem
különben két lelkész és három tanító alkalmazásának en-
gedélyezéséért” esedeztek. A szükséges engedélyek bir-
tokában, 1784. március 25-én tették le a templom alap-
kövét.

A mûemléki világnap alkalmából, április 18-án a Vá-
rosvédõ Egyesület a templom megtekintésére hívja az
érdeklõdõket. Éljünk minél többen vele és ismerjük meg
az evangélikus nagytemplom óraszerkezetét és harang-
játékát is!


