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Programozott fejlesztések
A legutóbbi közgyûlés egyik napirendje volt az önkormányzat
elbírálás vagy lezárás alatt lévô, illetve megvalósítás alatt álló
pályázatairól szóló elôterjesztés.
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Védett fák
Kárpótolt minket a tavasz, ezer pompával és sokszínû gyönyörûséggel igyekezett meghálálni a zimankós tavaszt. Talán kevesen
tudják, hogy egészen különleges fák és cserjék is ránk köszönnek.

XX. évfolyam,
17. szám
2013. május 10.

Hétfôn a magyar nyelv
és irodalom írásbelivel
kezdôdtek az érettségi
vizsgák Nyíregyházán.
Kedden matematikából,
szerdán pedig történelembôl adtak számot
tudásukról a végzôsök.
Az elballagott fiatalok
közép- és emelt szintû
érettségi vizsgát tehettek.

Érettségizõk

Poros faluból lett nagyváros
Minden év májusában,
Városnapok keretében
emlékezik Nyíregyháza
városalapító ôseire. Ekkor
programok sora mutatja
be a város múltját, örökségünket, emlékeinket.
Ugyanakkor ezek a napok
lehetôséget adnak arra is,
hogy a múlt gyökerei
mellett a jelenre is jobban
odafigyeljünk.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Mint ismert, gróf Károlyi Ferenc, a nyíregyházi földbirtokok egyik akkori tulajdonosa, az elnéptelenedett településre Szarvasról szlovák
nemzetiségû földmûvelôket
telepített 1753-ban, ekkor

kezdôdött Nyíregyháza fejlôdése.
Károlyi Ferenc május 16-án
kelt pátensében határozta meg
a betelepülés pontos feltételeit, a pátenst az addig Szarvason élô Petrikovics János vette át. Ezt a pillanatot örökíti
meg a Városalapító atyák
szobra Nyíregyháza belvárosában, melynél minden évben
elhelyezik az emlékezés virágait, és emellett az idén is
könnyûzenei, kulturális, helytörténeti eseményekben gazdag városnapi programsorozat elé nézünk.
Jászai Menyhért alpolgármester így nyilatkozott az eseményrôl: – Kis túlzással
mondhatnánk, hogy Nyíregyháza születésnapját ünnepel-

jük a hét végén. Kis túlzás,
hiszen Nyíregyháza vidéke a
honfoglalás idejében is lakott
terület volt. Már 1209-ben
tesznek róla említést korabeli
dokumentumok, még Nyír
néven. 1236-ban már temploma is volt a településnek, innen kapta nevének második
felét. De jelentôs fejlôdésnek
a város újratelepítését követôen, 1753-ban indult. Az elmúlt 260 év alatt a település
megélte a történelem viharait. Voltak, akik szívesen jöttek,
mások pedig fájó szívvel
mentek el. Forgalmas volt ez
a több mint két évszázad Nyíregyháza számára, közigazgatási szempontból is, hiszen ez
idô alatt Nagycserkesz önállóvá vált, viszont csatlakozott

a megyeszékhelyhez 1973ban Nyírszôlôs, majd 1978ban Oros is. Jól látszik, hogy
ez a közösség, a város él, lüktet és növekszik. Nyíregyháza történetének felfelé ívelô
idôszaka több mint két évszázaddal ezelôtt csak elkezdôdött és a mai napig is tart. Sikerének valóban a hit és a
munka volt az alapja. Mindez
az itt élô emberek vérében
van, és akik csatlakoztak hozzájuk, azok átvették ezt az attitûdöt, ezt a kultúrát, és gazdagították a várost.
(Részletes program a 11. oldalon.)

Csokoládé, üdítô és néhol
még kabalafigura is kikerült
az iskolapadokra, a diákok
úgy gondolták, ezek segíthetik a sikeres érettségit. A
magyar nyelv és irodalom
írásbelivel megkezdôdtek
az érettségi vizsgák hétfôn.
A végzôs középiskolásoknak egy szövegértési és egy
szövegalkotási feladatot
kellett megoldaniuk.
A szövegértési feladatsor
egy, a gyermeknyelvrôl, az
anyanyelv elsajátításáról
szóló tanulmányhoz kapcsolódott, a diákoknak
Gúsy Mária nyelvész munkáját kellett értelmezniük és
a szöveg alapján kilenc feladatot megoldaniuk. Emellett középszinten Leszek
Kolakowski lengyel filozófus egyik mûvének részletét,
egy Márai Sándor-elbeszélést, valamint egy Berzsenyi
Dániel- és egy Vörösmarty
Mihály-költeményt elemezhettek az érettségizôk.
A kedden zajló matematika tudáspróbán a vizsgázóknak középszinten és
emelt szinten is két-két feladatlapot kellett helyesen
kitölteniük a rendelkezésre
álló idô alatt.
Szerdán lezajlottak a történelem írásbeli érettségik is,
a diákoknak középszinten
többek között a középkori
Rómával, Magyarország demográfiai helyzetével, emelt
szinten pedig a népvándorlás korával és az 1930-as
évek magyarországi politikájával összefüggô feladatokat kellett megoldaniuk.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 8410 tanuló jelentkezett érettségi vizsgára.
Nyíregyházán az idén 19 iskola 89 végzôs osztályának
több mint 2400 tanulója ad
számot az eddig tanultakról.
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Napról napra A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. május 1.
Ahogy minden évben, az idén is több ezren
látogattak el Nyíregyházán a május elsejei
programokra a város számos pontján. A hagyományos májusfaállítás mellett szórakoztató programok sokaságát kínálták a szervezôk. Képünk a múzeumfaluban készült.

2013. május 2.
Nyíregyháza szépkorú polgárát köszöntötték a városházán. Urbin István gépész-kovácsmester kérése volt, hogy az ünnepséget
itt rendezzék, hiszen korábban még soha nem
járt az épületben és a polgármesteri szobában. A 100 esztendôs ünnepeltet dr. Kovács
Ferenc polgármester köszöntötte.

2013. május 2.

2013. május 2.
A Vikár Sándor Zeneiskola fúvószenekara
és a kazincbarcikai Ifjúsági Fúvószenekar
adott térzenét a Kossuth téren. A belvárosi
muzsika a nyitánya volt annak a hangversenynek, amellyel a Vikár Sándor Zeneiskola
fúvószenekarának 10. születésnapját ünnepelték.

2013. május 3.
Fogadd el, fogadj el címmel rendezett esélyegyenlôségi napot a Kézenfogva Alapítvány
a Nyíregyházi Fôiskolán. A rendezvény célja, hogy a gyerekeket közelebb vigye a fogyatékkal élô emberekhez és megismertesse
velük az általuk képviselt értékeket.

2013. május 3.
Tündérmezô arcai címmel fotókiállítás nyílt
Nyíregyházán, a belvárosi bevásárlóközpontban. A Megyei Területfejlesztési Ügynökség
egy magyar-szlovák határon átnyúló program
keretében írt ki pályázatot. A tárlaton a legjobb 50 fotót nézhetik meg az érdeklôdôk.

A robotintelligenciáról rendeztek szakmai
napot a Nyíregyházi Fôiskolán. A campuson
egy pályázat keretein belül több tudományterületet támogatnak, a robotintelligencia
alprojekthez olyan eszközöket is vásároltak,
amivel a témát továbbfejleszthetik.
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Az elmúlt napokban a Jósa
András Oktatókórház Nagyvárad utca felôli bejáratánál
egy új beléptetô rendszert alakítottak ki, amely teszt üzemmód tapasztalatainak köszönhetôen egy gyorsabb és hatékonyabb behajtási és kihajtási rendet hivatott segíteni.
Az átalakítás a közelgô
Tömbkórházhoz kapcsolódó
építkezések miatt vált szükségessé. A próba üzemmód tapasztalatait átértékelve, a jövôben megváltozik a be- és
kihajtási rend a kórházban.
A Nagyvárad utca felôl az Ies kaput az eddigiek szerint 9
óráig csak behajtásra lehet
használni. 9 órától áll nyitva
a kapu a ki- és bemenô forgalom elôtt. A Zalka Máté utcai

II-es kapu megnyílt a behajtó
forgalom elôtt, azonban a
gépkocsibejáratot csak a
parkolókártyával, a VIP kártyával rendelkezôk, a mentôk,
a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal behajtók, és a támogatószolgálat autói használhat-

ják. A kimenô forgalom minden, a kórház területén parkoló autó számára lehetséges.
A reggeli csúcs csökkentése érdekében, akik behajtási engedéllyel rendelkeznek, a Zalka
Máté utcai kaput (Mentôállomás mellett) vegyék igénybe.

Már több mint 800 közfoglalkoztatott

Újabb idôsklubot adott át a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ. A Nyírszôlôsi
Idôsek Klubja 30 nyugdíjas számára nyújt
nappali ellátást. A központ vezetôje azt
mondta, az új fenntartóval biztonságossá és
stabilabbá vált a nyírszôlôsi klub mûködése.

2013. május 8.

Változik a kórház behajtási rendje

Májusban 269 közfoglalkoztatott kezdte meg munkáját Nyíregyházán, így jelenleg 815
fôre emelkedett a NYÍRVV
Nonprofit Kft. által alkalmazott közhasznú dolgozók létszáma. A májusi program
résztvevôi számára 6 órában,
három hónapos idôtartamra
biztosítanak munkalehetôséget. A közfoglalkoztatott dolgozók többsége fizikai munkát
végez, és több mint 50 százaléka a NYÍRVV Nonprofit Kft.
városüzemeltetési feladatait
látja el. A többi foglalkoztatott

más önkormányzati létesítményekben, bölcsôdékben, óvo-

dákban, iskolákban és szociális intézményekben dolgozik.

Elõzzük meg az avartüzet!
A szabadtéri tüzeket szinte
minden esetben emberi gondatlanság okozza. A katasztrófavédelem ezért a kerttulajdonosoktól azt kéri: figyelmesen végezzék a tavaszi munkálatokat, a kirándulóhelyeken pedig csak az arra kijelölt helyen rakjanak tüzet.
Magyarországon kiemelten
magas a szabadtéri tüzek aránya, tavaly az összes tûzeset
valamivel kevesebb mint fele
vegetációtûz, erdôtûz volt.
2013-ban az elmúlt évhez képest csökkent az ilyen tûzesetek száma, Szabolcs-SzatmárBereg megyében ebben az
esztendôben eddig 195 esetben vonultak ki szabadtéri
tûzesethez a tûzoltók. Egy
hektár erdôterület pusztulása
milliókban mérhetô, már az
avartûz is jóvátehetetlen károkat okoz, a helyreállítás 6–12
évig, míg az ökoszisztéma regenerációja akár 50–100 évig
is eltarthat.
A klímaváltozás, az egyre
szélsôségesebbé váló idôjárás
növeli az erdôtüzek kockázatát és intenzitását. Más természeti katasztrófákkal szemben
viszont az ilyen jellegû tûzesetek megelôzhetôk. A ka-

tasztrófavédelem szakemberei azt mondják, mindenkinek
tisztában kell lennie a saját
településük önkormányzata
által megalkotott tûzgyújtással kapcsolatos helyi rendelettel.
Nyíregyházán a köztisztaság
fenntartásáról szóló 18/2006.
(VI. 1.) önkormányzati rendelet szerint, a város közigazgatási határain belül a belváros
területén, közterületeken, valamint azokban a városrészekben, ahol a biohulladék elszállítása megoldott, nyílttéri égetés nem megengedett.
Az avar és kerti hulladékok
égetése a családi házas övezetben tûrt állapotként márci-

us 15-étôl május 31-éig, a rendelet szigorú betartása mellett
lehetséges.
Fontos, hogy a növényi hulladékok égetésekor a lakosok
gondoskodjanak a szükséges
oltóeszközökrôl, ne hagyják a
tüzet felügyelet nélkül, erôs
szél esetén pedig kerüljék a
tüzelést. A szabályokat be kell
tartani, s a munkálatokat körültekintôen kell elvégezni,
úgy, hogy a lángok az égetés
helyérôl ne terjedhessenek
tovább. A saját kertben a fôzés, grillezés megengedett, a
kirándulóhelyeken viszont
csak a kijelölt helyeken szabad tüzet gyújtani, és azt is
körültekintôen.

A hét témája AKTUÁLIS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Több mint 3 milliárd adóbevétel – eddig
A várakozásoknak megfelelôen alakultak Nyíregyháza elsô félévi adóbevételei. Több mint 3 milliárd
forintot fizettek be a
városlakók és az itt mûködô vállalkozások.
Tavaly túlteljesítették a tervezettet a nyíregyházi adófizetôk. Több mint 9 milliárd forintot fizettek be helyi adókban az eredetileg várt 8,5 milliárdhoz képest.
Március közepe volt a helyi
adók idei elsô felének befize-

tési határideje, ebbôl több
mint 3 milliárd forint folyt be.
Túlteljesítve
Építményadóból 901 millió forintot, iparûzési adóból pedig
2,3 milliárd forintot fizettek be
a helyi vállalkozások. Idegenforgalmi adóból alig több mint
2 millióval nôtt a bevétel, ez a
tervezettnek csupán a 9 százaléka. Igaz, a szezon még csak
ezt követôen indul – ebbôl legalább 23 milliót várnak. Pótlékokból és bírságokból vala-

mivel több, mint 12 millió forint érkezett be.
A vártnál jobban alakult a termôföld bérbeadásából származó jövedelemadó, ez már
most túlszárnyalta az elôirányzott összeget.
1 millió 791 ezer forint bevételt hozott ez az adónem, ami
1500 százalékkal több, mint
amennyit reméltek. A talajterhelési díjból 5,6 milliót fizettek be, a gépjármûadóból pedig 162 milliót. Ez az összeg
csak a teljes befizetett összeg
40 százaléka, a többi a központi költségvetést illeti.

Úszómedence már péntektõl

Felújításra vár a sóstói kilátó

Készülnek a szezonra a sóstói Parkfürdôben. A fürdô
június 1-jén nyitja meg kapuját, de ettôl a héttôl, péntektôl vasárnapig az 50 méteres úszómedencét már
használhatják a látogatók.
A Parkfürdôben a szezon
elôtti karbantartásra és felújításra 30 millió forintot
fordítanak.

Balesetveszélyes a sóstói
kilátó, ezért lezárták a
látogatók elôl. Az építmény
faelemei elkorhadtak, a
deszkák inognak, és
bármikor beszakadhatnak.
Tervezik a kilátó felújítását, statikus vizsgálja meg,
milyen állapotban van,
azután dôl el, mikor és
mennyi pénzbôl valósulhat
meg a rekonstrukció.

SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Már majdnem kész az új kôpad is a sóstói Parkfürdôben,
és ezen is pihenhetnek majd a
strand látogatói. Két ilyen pad
kap helyet a pool bár mellett,
ez lesz az idei szezon egyik
újdonsága. Elvégeztették a
2011-es felújítási projekt garanciális javításait, a fürdô 8
hektáros területét felülvetették fûvel, és 105 facsemetét
ültettek. Felújították az 1000
köbméteres családi medence
leürítô rendszerét, az élményfürdô külsô medencéjéhez

Statikus vizsgálja meg, milyen
állapotban van a kilátó, azután
dôl el, mikor és mennyi pénzbôl valósulhat meg a rekonstrukció.
A sóstói kilátóba jelenleg tilos felmenni, ezt figyelmeztetô cédula is jelzi, sôt, a
NYÍRVV vasráccsal le is zárta a feljárót, ezt azonban szinte naponta megrongálják, ott
jártunkkor is letépték a rácsot,
így szabaddá vált a feljárás.
A városüzemeltetô cég újra és
újra a helyére forrasztja a rácsot, mert a kilátó deszkái bárki alatt leszakadhatnak.

SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

pedig új táplálócsövet csatlakoztattak, amely a korábbinál
jobban szigetelt, és a kismedencét is tisztítják.
Hétvégi ötvenes
Bár a Parkfürdô csak június 1jétôl üzemel, május 10-én,
péntektôl az úszómedencét a
pénteki, szombati és vasárna-

pi napokon már használhatják
a látogatók.
A sóstói Parkfürdôt és élményfürdôt az elmúlt évben 248
ezer látogató kereste fel, az
idén szeretnék, ha ennél több,
legalább 250 ezer látogató fordulna meg a fürdôben. Az élményfürdô és a Parkfürdô ebben a szezonban is egy belépôjeggyel vehetô igénybe.

Még a 80-as években épült
meg Sóstógyógyfürdôn a kilátó, amit a Nyírerdô építtetett,
és csak késôbb adományozott
a városnak. A fából készült kilátót megépítése óta folyamatosan újítgatták, legutóbb 8 évvel ezelôtt esett át egy renováláson, akkor kicserélték a padlózatot és a mellvédet is. A
mellvédelemek viszonylag jó
állapotban maradtak, de a

deszkák állapota miatt már
maga a lépcsô sem biztonságos, így a kilátóra felmenni
balesetveszélyes. A NYÍRVV
ezért lezárta a turisztikai látványosságot a látogatók elôtt, s
felújításban gondolkodnak.

2013. május 10.
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A város segíti a szállásadókat
A nyíregyházi magánszállásadókat hívta lakossági
fórumra a város vezetése a
Svájci Lakba. A cél az
érintettek tájékoztatása
volt, amit a turisták
folyamatosan növekvô
száma is indokol. A közös
gondolkodás eredményeként a szállásadók egyesületet hoznak létre az
összefogás jeleként.
Már a szezonra készülnek a
nyíregyházi, döntôen sóstói
magánszálláshelyek tulajdonosai. A városvezetés úgy
gondolta: idôszerû tájékoztatást adni a legfontosabb kérdésekrôl, melyek részben már
az áprilisi közgyûlés témái
voltak. Ezek alapján könnyíteni szeretnének az adminisztrációs terheken, mely egyszerûsítené a szállásadók mindennapjait.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: – Különös tekintettel a magánszállásadók
helyzetére, problémáira, azok
megoldása miatt született a
fórum gondolata.

4
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Az elmúlt két évben jelentôsen megnôtt ugyanis az ide érkezô turisták száma. Erre a
város sokat fordított anyagilag is és marketingben is, ezt
szeretné folytatni. Úgy, hogy
az a magánszállásadóknak és
a városnak is jó legyen, és
mindez teljesen szabályosan
és törvényesen történjen.
Ösztönzik a vállalkozást
Az ingatlanadó kérdése is szóba került, melynek kapcsán az
ott ülôk visszajelzése szerint
is megnyugtató megoldás született.

Az érintettek örömmel vették
az önkormányzat kezdeményezését, amivel ösztönözni szeretnék a sóstóiakat, hogy minél
több magánszállás álljon rendelkezésre a szezonban.
Petneházy Attila önkormányzati képviselô hozzáfûzte: –

A szállásadók
egyesületet hoznak létre az
összefogás jeleként.

Részükrôl is megfogalmazódott egy igény, hogy egyre
inkább kifehéredve mûködjön
ez a fajta tevékenység, tehát
akik nem vallják be ezen tevékenységüket, azok károsítják az ô érdekeiket is.
A fórumon ismertették a
könnyítô-segítô intézkedés
tervezetét, melyet a májusi
közgyûlés elé terjesztenek
majd. A jelenlévô szállásadók
végül úgy döntöttek: összefognak, s ennek szervezeti
formájaként egyesületet alakítanak. Így csatlakoznak a
nyíregyházi TDM szervezethez, ahonnan pályázatokkal
és marketinggel kapcsolatos
segítséget, valamint szakmai
továbbképzési lehetôséget
várnak. Az elsô, párbeszéden
alapuló egyeztetés tehát lezajlott a városvezetés és szállásadók között, aminek következtében megindult a valódi
közös munka a minél magasabb színvonalú szolgáltatásért. Az egyesületalapító szándékot több mint kéttucatnyian írták alá a helyszínen.

Lakóotthont épít
Sóstóhegyen az egyház
Nem rovott múltú embereket, hanem diákokat helyezne
el a lakásotthonokban a görög katolikus egyház Sóstóhegyen.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8 lakásotthon mûködik a
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában. Ebbôl négy Nyírbátorban, egy Balkányban, három pedig
Nyírszôlôsön. A nyírbátorit és a balkányit már korábban felújították. A Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke, Kocsis Fülöp azt mondta, ezzel szemben a nyírszôlôsi lakásotthonok az
1997-es évi állapotoknak felelnek meg, ekkor lépett életbe a
családias nevelésrôl szóló törvény. Ezek helyett költöztetnék
a gyerekeket új épületekbe, a meglévôket a fenntartó szerint
felújítani nem érdemes, és nem is az ô tulajdonuk. A kiváltással azt akarják elérni, hogy a 12–18 éves fiatalok jobban integrálódjanak a környezetbe és könnyebben szerezzék meg
azokat az ismereteket, ami a késôbbi önálló élet megteremtéséhez segíti ôket. Korábban elterjedt az a hír is, hogy Sóstóhegyen volt börtönlakókat helyeznének el, de ezt a megyés püspök cáfolja.
A Hajdúdorogi Egyházmegye több ilyen intézményt is fenntart, Nyíregyháza, Nyírbátor és Balkány mellett Debrecenben
és Hajdúnánáson is gondoskodnak a gyerekekrôl. Az intézet
vezetôje azt mondta, kérés esetén szívesen bemutatják a sóstóhegyieknek is azt, hogy milyen munka folyik ott.
A városrészben élôk aláírásgyûjtésbe kezdtek azért, hogy ne
ott épüljenek fel ezek a házak. Úgy tudjuk, a sajtótájékoztató
idôpontjáig több mint 1200-an írták alá ezt a petíciót.

A hét témája

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Locsoláshoz mellékvízmérô igényelhetô
Locsolási mellékvízmérôt
szerelhetnek fel azok a
kiskerttulajdonosok a
vízórájukra, akik a több
vizet igénylô szezonban
vezetékes vízzel öntözik
területüket.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A mérô a Nyírségvíz Zrt.
ügyfélszolgálatán igényelhetô. A felhasználó elôzetes
kérelmére a vízügyi vállalat
biztosítja a locsolási vízhasználat mérését abban az esetben, ha a fogyasztó rendelkezik érvényes közüzemi szerzôdéssel, szándékát írásban
jelezte, és nincs lejárt határidejû számlatartozása. A külön mérôt a fogyasztó bárme-

lyik szakboltban beszerezheti
és felszereltetheti. A mérô kizárólag locsolásra használt
vízmennyiséget mér. Amenynyiben a fogyasztó rendelkezik ezzel a kiegészítô berendezéssel, akkor a locsoláshoz
elhasznált víz után csak az
alapdíjat és az elhasznált
köbméterenkénti díjat kell
megfizetni – tudtuk meg
Kosztyu Mihálytól, a Nyírségvíz Zrt. fogyasztói csoport mûvezetôjétôl, aki azt is
elmondta, hogy ez az óra április 15. és október 15. között
használható.
A locsolás így lényegesen olcsóbbá válik. A mellékvízmérônek díja is van. Betonaknás vízmérôaknába felsze-

után a Nyírségvíz Zrt. szakemberei ellenôrzik, hogy rendeltetésszerûen alkalmazzáke a fogyasztók a felszerelt
mellékvízmérôket.

Április végén megkezdték a szúnyogirtást
A hirtelen jött felmelegedés
miatt idén gyorsabban szaporodtak el a szúnyogok, így
szükséges volt az irtás elkezdése.
Melegködképzéssel már április végén megkezdték Nyíregyházán a szúnyogirtást. Ezt

földi gépekkel végezték el a
szakemberek, a következô
napokban pedig áttértek a repülôgépes permetezésre. A
szúnyogirtásra városunkban
mintegy 8 millió forintot költöttek. A hirtelen jött meleg
gyorsan felmelegítette a se-

Az év rendõre
Átadták az „Év rendôre” elismeréseket a rendôrség napja
alkalmából a Belügyminisztériumban. A díjat minden évben a megyei rendôr-fôkapitányságok javaslatai alapján,
az országos rendôrfôkapitány
elôterjesztésére, a belügyminiszter adományozza a rendôrség hivatásos állományú,
szakmailag kiemelkedô teljesítményt nyújtó tagjainak.
Közlekedésrendészeti kategóriában az elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendôr-fôkapitányság, Nyír-

relhetô változata, amit egyedileg terveztetni is kell, 7429,
a belsô hálózatra csatlakoztatható változat pedig 4826
forintba kerül. A felszerelés

kélyebb vizeket, ami kedvezett a szúnyoglárvák szaporodásának. A szakemberek
folyamatosan figyelik a lárvaszám alakulását, általában
ugyanis 5–10 nappal az után
fejlôdnek ki az egyedek.
Mérik a csípésszámot is; ha

ez óránként 60–70-nél is
több, akkor elvégzik a gyérítést. Amennyiben szükség
lesz rá, többször is mentesítenek. A védekezéshez felhasznált lárvairtó szer méhekre és egyéb rovarokra
nem veszélyes.

INFORMÁCIÓK

egyházi Rendôrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályán helyszínelô-balesetvizsgáló Sinkovits István r. törzszászlós kapta.

A gyermekek védelmében
Május 1-jétôl változott a KRESZ. A módosítások a gyermekek biztonságát szolgálják. A Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint 2011-ben 1580 14 év alatti gyermek sérült meg
közúti balesetben. Ezért szabályozási eszközökkel is indokolt
felhívni a jármûvezetôk figyelmét arra, hogy a gyermekekre
fokozottan ügyeljenek. Az új szabályok szerint a párhuzamos
közlekedésre alkalmatlan úton tilos lesz elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett az utasok be- és kiszállásának ideje alatt. A „Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon a kiegészítô táblán feltüntetett távolságon belül pedig legfeljebb 30
km/órás sebességgel közlekedhetnek a gépkocsik. A szabályszegô autós szabálysértési eljárásban 5 ezertôl 150 ezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.

Sri Lanka ajándéka a
Felbermann Éva Édességboltból
Egyenesen Sri Lankáról érkeznek a teakülönlegességek a
Felbermann Éva Édességboltba. Nyíregyházán egyedül csak
itt kaphatók ezek a ceyloni teák,
melyek az ültetvénytôl a csészéig tartó útjuk során elhozzák nekünk Sri Lanka változatos éghajlatát, melynek eredményeként más zamatú teákat szüretelnek. A származáson túl a kézi
szüretelés és a gondos feldolgozás is biztosítja a minôséget.
Egyre népszerûbbek hazánkban
is a jó minôségû teák, de sajnos
még nem alakult ki a hazai teakultúránk, és finom teákhoz is
csak kevés helyen juthatunk. De
akadnak már ínyencek, akik ragaszkodnak a valódi, különleges aromájú frissítôhöz. Közéjük tartozik Áder János köztársasági elnök is, aki – nyíregyházi látogatása alkalmával – a
Felbermann Éva Édességboltból való díszdobozos teák közül, szakértô gondossággal választotta ki az egyik legízletesebb zöld teát.
Sokaknak a tea szó hallatán még
ma is a különbözô növények,

fûszerek, gyümölcsök fôzete jut
eszébe, agyoncukrozva, citrommal. Pedig a tea valójában a teacserje szárított leveleibôl vagy
rügyeibôl készülô fôzet, melyet
az igazi ínyencek nem ízesítenek.
De ez nem jelenti azt, hogy mindig ugyanazt fogyasztják. A teáknak millió variációja van. Kategorizálhatjuk az eltérô feldolgozás szerint – fekete, zöld, fehér tea – és ízesítés szerint, mely
végtelen lehetôséget rejt – tudtuk
meg Felbermann Endre üzlettulajdonostól, aki üzletében nemcsak a különleges teák forgalmazását kezdte meg, hanem elmerült a tea „történelemben” is.
Megtudhattuk, hogyan fedezték
fel a teát, a legenda szerint négyezer évvel ezelôtt Kínában, és hogyan terjedt el Európában. Ma
már az is világos, hogy miért tea,
tee, vagy csáj, csája az ital neve.
És azt is megtudtuk, hogy milyen
hatással vannak a különbözô teák
a szervezetünkre. Kiss Mariann
Teakalauz címû könyvébôl bárki
megismerheti a részleteket. Az
impozáns könyvecske hamarosan
a Felbermann Éva Édességbolt-

ban is kapható lesz. Fény derülhet a titokra: hogyan készül az
itt is kapható isteni jázmin illatú
tea, vagy milyen gyümölcs a
soursop, vagy milyen növény a
rooibos, melynek fôzetét csak
vörös teának hívják és bátran
adhatjuk gyermekeknek is.

Cím: Nyíregyháza, Szent Miklós tér 20. (régi Egyház köz)

(x)
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Sportos csütörtök idõseknek

Folyamatosság és bizalom

Ülést tartott nemrégiben az Idôsügyi Tanács. A
szépkorúak érdekeinek védelmét felvállaló testület
elôtt számos informatív beszámoló hangzott el.

Új vezérigazgatója van a
Nyírségvíz Zrt.-nek.
Móricz István, a korábbi
vezérigazgató nyugdíjba
vonult, helyét Szabó
Istvánné vette át.

A találkozón elsôként Jászai
Menyhért alpolgármester
adott tájékoztatót a Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) szervezésérôl.
A SZEM szelleme
A városvezetô elmondta: a
mozgalom célja, hogy az emberek jobban figyeljenek egymásra és közösségi szellem
alakuljon ki. Felhívta a figyelmet arra is, hogy el kell riasztani a házak, lakások, kocsik
környékén nézelôdô gyanús
egyéneket. Az ilyen személyek észlelése esetén a polgárôrséget kell értesíteni. Folyamatban lévô lopás, betörés
esetén azonnal forduljanak a
rendôrséghez.
Társasházakban fel kell mérni, hogy van-e érdeklôdés a
közösségen belül a SZEM létrehozására. Megfelelô jogszabályi keretek között javasolja

a kamerák felszerelését. Óvatosságra int a tekintetben,
hogy idegeneknek ne nyissunk ajtót, ne engedjük be a
házalókat.
Dr. Illés László rendôr alezredes, városi rendôrkapitány
a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrôl, az azzal kapcsolatos feladatokról adott tájékoztatót. Elmondta: örvendetes, hogy csökkent az idôsek sérelmére elkövetett bûncselekmények száma. Az elkövetéseket 100 százalékban
felderítették. Arról is szólt,
hogy a közlekedési szabálysértések csökkentek az elmúlt
idôszakban.
Kerékpárosok: tízzel
Tájékoztatott arról is, hogy a
sétálóutcában kerékpárral
mindössze 10 km/óra sebességgel lehet áthaladni. Járdát
csak ott lehet kerékpározásra

használni, ahol az ki van jelölve. Más esetben a KRESZ
szabályai szerint tilos a járdákon kerékpárral közlekedni.
Sportdélelôtt
Szépkorúak sportolási lehetôségérôl Dajka László a
Nyírsuli képviseletében adott
tájékoztatást. Május 2-ától
október végéig minden csütörtökön 9 és 12 óra között
díjmentesen használhatják a
Városi Stadion létesítményeit. Mindössze egy fényképes
igazolványért kell 300 forintot fizetni.
Dr. Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója a „Kortársnyugdíjas egészségre figyelôk társasága” megalakításáról, önkéntes munka az
egészségügyi alapellátásban
program végrehajtásának jelenlegi állásáról informálta a
tanács tagjait – tudtuk meg
Fintor Károlynétól, az Idôsügyi Tanács titkárától.

vény megszületett, ennek idén
a végrehajtási rendelete is hatályba lépett. Ezért most
mûködésiengedély-kérelem
beadására készülnek, amelyben bizonyítani kell többek
között, hogy megfelelô szolgáltatást nyújtanak.

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Szabó Istvánné a folyamatosságot képviseli a cég életében,
hiszen „belsô” embert választottak a részvényesek erre a
tisztségre. Az új vezérigazgató korábban gazdasági vezérigazgató-helyettesként vett
részt a társaság irányításában.
Szabó Istvánné a Nyíregyházi
Televízió Híregyháza címû
mûsorában elmondta, a Nyírségvíz Zrt. célja továbbra is az,
hogy kiváló minôségû szolgáltatást nyújtsanak a felhasználóknak.
Kihívások
Számára mind emberileg,
mind szakmailag kihívás az új
feladat, hiszen a rezsicsökkentés, az átalakuló szolgáltatási

Tartós bizalom

struktúra és a szennyvízprogram üzemeltetése egyaránt komoly feladatot jelent a Nyírségvíz szakembereinek. Szabó
Istvánné kifejtette, hogy a nyíregyházi program keretein belül már egy éve jól mûködik a
komposztáló, idén pedig reményeik szerint megtörténnek a
csatornaátadások, valamint a
II. számú szennyvíztelep is
megkezdheti mûködését.
2011. év végén a víziközmûszolgáltatásokról szóló tör-

Évente készítenek elégedettségi vizsgálatot, amely azt mutatja, hogy az emberek bíznak
a cégben.
Pár héttel ezelôtt Áder János
járt a Nyírségvíz Zrt.-nél. A
köztársasági elnök azt az
örömteli hírt hozta a vízszolgáltató vállalatnak, hogy folytathatják egyik innovációs projektjüket, a gyógyszermaradványok eltávolítását a tisztított
szennyvízbôl, mely fejlesztés
a cég egyik büszkesége.
Szabó Istvánné korábbi gazdasági vezérigazgató-helyettesi pozícióját egykori helyettese, Könnyû Zsolt tölti be.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Városszépítô akció III. KERTSZÉPSÉGVERSENY 2013.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
a Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô Nonprofit Kft.
közös városszépítô akciót hirdet Nyíregyháza lakossága részére.
A Kertszépségverseny célja a település szépítése,
a kulturált településkép kialakítása, a lakosság
minél hatékonyabb bevonása a zöldfelületek ápolásába és fenntartásába, a zöld növényzet szeretetének, valamint a környezettudatos szemléletformálásnak a terjesztése és a szép környezet iránti
igény erôsítése.
A Kertszépségverseny olyan közterületi és részben magánterületi zöldterületekre vonatkozik,
amelyek hozzájárulhatnak a zöldebb és virágosabb településkép kialakításához.
Jelentkezni a következô kategóriákban lehet:
❃ Legvirágosabb elôkert (társasházi és
családi házas övezetben):
a családi és társasházi lakóövezetben kialakított
közterületi elô- és kiskerttel lehet nevezni (a lakóingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületi zöldfelület).
A zsûri külön pontozza a magánterületek belsô
udvarainak, kiskertjeinek ápoltságát, színvonalát.
❃ Környezettudatos kert:
azok a kiskerttulajdonosok nevezhetnek, akik környezettudatosan, ökológiai módszerekkel és vegyszermentesen termelnek kertjükben.
Értékelési szempont a tápanyag-visszaforgatás, a
növényvédelem módszerei, vegyszermentes termelés, növénytársítás, vetésforgó stb.
❃ Legvirágosabb utca:
a lakóközösségek összefogásával, szoros együttmûködésével megvalósított zöldfelületekkel, utca
vagy utcarész, illetve egyéb közterületen található zöldfelületi terület virágosításával, parkosításával lehet nevezni.
Pályázni a kertrôl készült 5 db, színes, jó minôségû fotóval lehet, közöttük legalább két olyat is
kérünk, melyen a kert, utca egésze látszik! Kérjük, hogy a mellékelt adatlapon tüntessék fel a
nevezési kategóriát, nevüket, pontos címüket,
valamint adják meg telefonszámukat, vagy e-mail
címüket!
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Az elbírálás szempontjai:
– területek ápoltsága, rendezettsége,
– növények összhangja (szín, forma, termôhelyi
igények stb.),
– növények fejlettségi és egészségi állapota,
– esztétikus összkép,
– saját tervezés és kivitelezés (ötletes kertészeti
megoldások),
– zöldfelületekre vonatkozó helyi rendeletek, elôírások betartása.
Pályázatok leadása személyesen vagy levélben:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály, 159. szoba (4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.).
NYÍRVV Nonprofit Kft., 4401 Nyíregyháza,
Tüzér utca 2–4.
E-mailben: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Nevezési határidô: 2013. június 14.
Elbírálás, zsûrizés: 2013. június 17-21. között
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2013. június
28. 14.00 óra
Díjak (kategóriánként):
I. helyezett: 70 000 Ft-os vásárlási utalvány,
emléktábla és emléklap.
II. helyezett: 50 000 Ft-os vásárlási utalvány
és emléklap.
III. helyezett: 35 000 Ft-os vásárlási utalvány
és emléklap.
Mindhárom helyezett térítésmentesen, kiszállítással kap 1-1 köbméter termôföld és komposzt keveréket.
Különdíj: 60 000 Ft-os vásárlási utalvány, emléklap és 1 köbméter komposzt.
A jelentkezési lap letölthetô
a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton is értesíti a Nyíregyháza, Deák
Ferenc utca 90. szám alatti, 6462 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló 6 db garázs használóit, hogy hamarosan megkezdi az ÉAOP-2009-5.1.1/B
„Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minôségi megújítása” címû projekt megvalósítását.
A projekt részeként az ingatlan teljes területét elfoglaló gépkocsiparkoló és járda épül
majd, közvilágítással és csapadékvíz-elvezetéssel együtt. A munkaterület kivitelezô számára történô rendelkezésre bocsátásához a lakóházat és a garázsokat is le kell bontani.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. 3. és III. 10. pontja szerint, a telken álló garázsokra
vonatkozóan, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fôosztály Építésügyi Osztályának jogelôdje, a Nyíregyháza Városi Tanács V.B. Mûszaki Osztálya, mint jogosult javára 1973. XII. 11-én, illetve 1990. IV. 23-án bejegyzett bontási
kényszer és kártalanítási tilalom van érvényben a garázsok mindenkori használója terhére.
A munkaterület-átadás zavartalansága érdekében kérjük a garázshasználókat, hogy – az
ôket terhelô fenti bontási kényszerre tekintettel – az általuk használt garázsegységet, alés felépítményeivel együtt, legkésôbb

2013. június 15-éig
ürítsék ki és bontsák le, a bontásból származó anyagokat szállítsák el, a bontás során
keletkezô veszélyes hulladéknak minôsülô anyagokat (pl. hullámpala) az arra kijelölt
veszélyeshulladék-lerakóhelyen ártalmatlanításra adják le, a garázs alatti terepet tiszta,
rendezett állapotban hagyják vissza.
Amennyiben a garázshasználók a bontási kötelezettségüknek a fenti határidôig nem
tennének eleget, abban az esetben a kiürítést és a bontást az önkormányzat az ô
kárukra és veszélyükre a kivitelezôvel haladéktalanul elvégezteti, a garázsokban a
bontás megkezdésekor esetleg található javakat leltár felvétele mellett a NYÍRVV Kft.
Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. sz. alatti telephelyen található raktárában, a bontás megtörténtétôl számított 1 évig tárolja. A raktárban tárolt javak, elôre egyeztetett idôpontban – a
tulajdonjoguk megfelelô igazolása esetén – elvihetôk, az 1 év lejárta után át nem vett
javak értékesítésre vagy megsemmisítésre kerülnek.
Az ügyben további információt ügyfélfogadási idôben Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán a 157-es szobában, vagy a 42/524-545
telefonon lehet kérni Farkas László beruházási ügyintézôtôl.

Közlemények – ajánlók

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

HIRDETÉS

Ismét Nyíregyházán
Rákász Gergely!
Varázslatos orgonamuzsika és zenetörténeti
idôutazás Európa
színpadaitól a filmvászonig.
Találkozás a halhatatlanokkal!
Mûsoron: A 200 éve született Verditôl és Wagnertôl
Aida – Nagy Induló,
Nabucco Rabszolgakórus,
Tannhauser és Valkür részletek, valamint Vivaldi –
Négy évszak, Csajkovszkij
– Diótörô, Rossini – Tell
Vilmos Nyitány.
Amit mi technológiának és
tudománynak hívunk, azt
sokáig varázslatnak tartották. De talán hívhatjuk mi
is így, és ez visszacsempész
egy kis romantikát a régi
korokból a mi életünkbe is.
Egy biztos, hallgatni egy
mûvészt, aki a szemünk
elôtt játszik az orgonán és
zenekari hangszereken a
„varázslat” segítségével
sokszor 3-4 kézzel egyszerre, olyan hangzásvilág,
amelyet eddig nem tapasztaltak.
Az „Egy Koncert Kékben”
mûsor feszített tempójú 3

éve után alkotói szabadságra
visszavonult mûvész európai
körútjáról gyönyörû muzsikákkal tért haza.
Vivaldi – Négy évszak átirata
Velencében fogant meg, ahol
a Cinquecento Reneszánszának gazdagsága és az olasz
lélek zenei fogékonysága
mindig együtt áll.
Verdi Aidája és Nabuccója
Milánóban, míg Wagner
Tannhäuser átirata az ôsbemutató helyszínén Drezdában
kristályosodott ki.
A hangversenyre külön erre a
célra hozott hangszer is megérdemel egy gondolatot, hiszen a digitális zenei hangképzés jelenlegi csúcsa szólal
majd meg. Ez oda vezet, hogy
például Csajkovszkij Diótörôjének Virágkeringôje játékos,
szinte áttetszô, míg Verdi
Nagy Indulója az Aidából fanfáros, nagyzenekari hangképpel varázsol el bennünket.
Rákász Gergely zenetörténeti kommentárjai ezúttal sem
maradnak el, a koncerten
megtudhatjuk, hogy miért
akarta Verdi huszonévesen abbahagyni a komponálást,

Biztosan könnyedén vállalná bárki egy mûveltségi
vetélkedôn azt a kérdést, hogy milyen szárazáru készül
mangalicából, szürke marhából vagy szarvasból, de
valószínû, hogy azonnal közönségsegítséget kérnék, ha
az alapanyagok között a kecske, a nyúl, liba, kacsa,
pulyka, strucc és még harcsa is szerepelne. De talán a
telefonos segítség is elkelne, ha szarvasgombát, a
gyümölcsöket és sajtot is hozzátennénk az adalékokhoz.
Jó volt az elsô tipp! – ezekbôl készülhet ízletes szalámi,
és néhányból kolbász is. Valamennyi kiváló vendégváró
és uzsonna, különösen elôtte egy pohárka szatmári
szilvapálinkával, utána pedig egy pohár Zümivel. Hogy
mi a Zümi? – az is kiderül hamarosan.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Nemrégiben nyílt meg Nyíregyházán, a Szent István utca
60. szám alatt a térség elsô
Hungarikum és Szalámiboltja, melyet a családi vállalkozásként mûködô helyi
SOTEX Kft. hozott létre.
A tip-top kis üzlet hamar elvarázsolja a betérô vendéget.
A bolt berendezése régi korok emlékét ôrzi. Nagyanyáink stelázsiján sorakoznak
azok a magyar kézmûves termékek, amelyek hagyományos módon, régi receptúrák
alapján, adalékanyagok nélkül készülnek. Somogyi Ti-

bor tulajdonos büszkén kalauzol végig a vendégmarasztaló
üzletben. Közben azt is elmeséli, hogy a vállalkozásuk –
mely 24 évvel ezelôtt alakult
– elkötelezett a hagyományok
ápolásában, amelyet az általuk
gyártott és forgalmazott élelmiszerek is fémjeleznek. Napkoron lévô üzemükben töltik a
híres szatmári szilvalekvárt, ott
készítik elô forgalmazásra,
amit a szatmári térségben fôznek ôsszel, évszázados recept
alapján. A lekvárok Majtis
márkanévvel kerülnek forgalomba, utalva a tulajdonos, Somogyi Tibor szatmári, jánkmajtisi szülôfalujára. Továbbá
mézes gyümölcsszörpöt is ké-

vagy azt, hogy csap be
bennünket Rossini néhány
nagyon egyszerû trükkel, de
darabja mégis miért mestermû, esetleg azt, miképp került az újságba Mascagni
mosodai listája.
Varázslatosnak ígérkezik!
Koncertinformációk:
www.rakaszgergely.hu,
w w w. f a c e b o o k . c o m /
rakaszgergely
(x)

szítenek a napkori üzemben.
Ezek a termékek viselik a
Zümi márkanevet, amire már
utaltam korábban. Kérdezhetik, hogy mi köze a gyümölcsszörpöknek a méhecskéhez.
Nagyon is sok, ugyanis ezeket
az ízletes áfonya, bodzabogyó,
bodzavirág, csipkebogyó, feketeribiszke, homoktövis, málna, szeder szörpöket mézzel és
gyümölcscukorral ízesítik.
Bôvítik a terméklistát
Somogyi Tibor azt is elmondta, hogy a saját csomagolású
termékek mellett az üzletben
kalocsai fûszerpaprikát, szabolcsi akácmézet, tokaji és egri
termelôi borokat is árusítanak.
De megtalálható náluk Balatoni József szalámimester számos szárazáru „költeménye”,
melyek a Hortobágyi Öko-

parkból származó mangalica
sertés, szürke marha húsából
készülnek, de az ôz, szarvas,
vaddisznó, kecske, csirke, liba,
kacsa, strucc húsából készült
finomságokat is érdemes megkóstolni. A több mint 30-féle
kolbász és szalámi között,
amelyet forgalmaznak, akad
szarvasgombás, gyümölcsös
és sajtos is. A tulajdonos a jövôrôl azt is elárulta, hogy a
hungarikumok számának növekedésével tovább bôvítik
majd a terméklistát, hiszen eltökélt szándéka, hogy valamennyi hungarikum kapható
legyen az üzletükben.
Most, hogy szinte valamennyi
terméket felsoroltuk az üzletben, nem mehetünk el szó nélkül a bolt berendezési tárgyai
mellett. A múzeumnak is beillô egykori paraszti bútorok és
használati tárgyak elvarázsolják a betérô vendéget. Somogyi Tibor elmesélte, hogy ezeket mind Szabolcs-SzatmárBereg megyei településeken
kutatták fel, hogy a hagyományos termékekhez méltó legyen a bolt arculata. A hajdan
tevékeny napokat látott használati tárgyak: a rocska, a fejôszék, a faszenes vasaló, ma

már csak néma emlékei régi
koroknak.
Jól látszik, hogy ebben az üzletben nem csak saját megelégedésünkre, vásárolni térhet be
az ember. Ahogy a skanzenben, elmerülhetünk nagyanyáink világában, de találunk itt
ajándékot minden alkalomra.
Az ide látogató turisták pedig
vihetnek egy darabot hazánkból, térségünkbôl.
Ehhez minden feltétel adott,
hiszen az üzlet melletti udvarban ingyen parkolhatnak a
vásárlók és a turistabuszok is.
(x)

Hungarikum és Szalámibolt Sotex Kft. Nyíregyháza, Szent István u. 60. Telefon: 70/977-5637
2013. május 10.
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Örökösföld:

– Hány projektet is visz jelenleg a város?
– Megvalósítás alatt közel 18
projektünk van, nagyságrendileg 23 milliárd forintos értékû projektcsomag az, amivel nap mint nap foglalkoznunk kell.
– Ebbôl mennyi a saját erô,
a saját vállalásunk nagyságrendileg?
– Ennek a támogatási intenzitása 85 százalékot meghaladó. Ez azt jelenti, hogy
nagyjából 18-19 milliárdos
az az összeg, amit támogatásból igényeltünk ezekre a
projektekre. De vannak bírálat alatt vagy tartaléklistán
álló programjaink is, ezek 2
milliárd forintot meghaladó
összköltséggel bírnak. Elképzeléseink természetesen
ezeken túl is vannak, melyek
kidolgozást követôen majd
egy-egy konkrét projektben
öltenek testet.
Azt is hozzá kell tennem,
hogy folyamatos ellenôrzéseket kapunk a projektet koordináló központi hatóságoktól, az energiáink jelentôs részét ez is leköti. Nem
egyszerû például hosszú
évekre visszamenôleg teljes
dokumentációkat szolgáltatni a már régebben befejezôdött programokról. Most jelenleg az Európai Bizottság
vizsgálja az IVS programot.

Számok tükrében

A Nyíregyházi Televízió ehhez kapcsolódó bôvebb mûsorához képest nem lehet cél
terjedelmi okok miatt a mindenre kiterjedô részletezés,
ezért csupán néhányról szólunk bôvebben, akkor is a
teljesség igénye nélkül (pl.
Sóstó). Nem említjük például a zárás fázisában álló, három kollégiumi épület felújításáról szóló több százmilliós KEOP programot, a tervezés fázisában lévô csapadékvíz-elvezetési programot,
míg a zajló szennyvízprogramról egyébként is folyamatosan adunk híreket.

Örökösföld esetében számos
pozitív és sikeres elemrôl tudunk beszámolni. Ezt bizonyította az a lakossági fórum is,
ahol a város bemutatta a két
ütembôl álló projektet, amelynek az elsô részére már pozitív visszajelzést kaptunk a támogatótól elsô körben. Ez egy
250 millió forintos, városrehabilitációs célzatú program. A sokak által kért kutyafuttató is bekerült a projektelemek közé. Erre olyan helyet
kerestünk, amely nem zavarja sem a játszóteret, sem az ott
lakókat, ugyanakkor a kutyatulajdonosok számára elérhetô közelségben van. A projekt
tartalmazza a közintézmények
és közszolgáltatások minôségének és hatékonyságának javítását célzó intézkedéseket
(pl. játszótér-rekonstrukció,
járdafelújítás, zöldfelület
megújítása, a Margaréta és a
Kikelet Tagintézmények korszerûsítése). Felmerült lakossági igényként, hogy a közbiztonság erôsítése céljából
kamerákra lenne szükség.
Örömmel jelenthetem, hogy
új pályázatot nyújtottunk be,
reménykedünk abban, hogy
sikeres lesz.
A Móra Ferenc Általános Iskolát sem szeretném kifelejteni, hiszen ez egy több mint
400 milliós, a kivitelezési tender kidolgozásának fázisában
lévô projekt, amely nagyon
fontos számunkra. Meg kell
említenem ugyanakkor, hogy
a fentiek nem tudnak minden
problémára megoldást nyújtani, de lépésenként haladva kell
elindulni az úton, ha célba kívánunk érni…
– Ugyan nem az önkormányzat égisze alatt, de tegyük hozzá, hogy két templom is épül
Örökösföldön, sôt nemrégiben közösségi házat is átadtak, a futballpályákról nem is

új arculat

A legutóbbi közgyûlés egyik napirendje volt az
önkormányzat elbírálás vagy lezárás alatt lévô,
illetve megvalósítás alatt álló pályázatairól szóló
elôterjesztés, errôl kérdeztük Kósa Tímea alpolgármester asszonyt.
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A hét témája

– Az Érkert kapcsán még nem
igazán hallani híreket a megvalósítási fázisokról. Vajon
miért?
– Az érkerti projekt kiemelt
jellegébôl fakadóan is idôigényes projektmegvalósítást jelent. Kétfordulós projekt: az
eredeti projekttervet 2010-ben
nyújtotta be a város, ezt át kellett dolgoznunk 2011-ben, és
ennek a második ütemét pedig 2012-ben nyújtottuk be.
Azon dolgozunk, hogy minden projekt, ami pozitív támogatást nyert, minél hamarabb
elindulhasson. Ehhez viszont
szükséges, hogy olyan tervekkel rendelkezzünk, amelyek
megvalósíthatóak és amelyek
élet- és vagyonbiztonság
szempontjából az ott lakók
számára csak pozitívumokat
hoznak. Azt láttuk – ez igaz
az érkerti és a Huszár-telep rehabilitációját célzó projektre
is –, hogy bizonyos projektelemek esetében a korábbi tervek nem elégségesek. Ahhoz,
hogy a kivitelezést megnyugtatóan ki tudjuk írni, az szükségeltetik, hogy a tervek jól és
megfelelô minôséggel bírjanak. Tûzvédelmi szempontból
különösen fontos odafigyelni
a panelházak rekonstrukciója
esetében a megváltozott jogszabályi háttérre. A tervek egy
részében már minôségbiztosítás alatt van a közbeszerzési
kivitelezésre vonatkozó tenderkiírás.
Úgy vélem, hogy az embereket az eredmény érdekli. Tel-

Érkert: újratervezés

szólva.
– Azt gondolom, ha mindezek
a projektek, illetve projekten
kívüli beruházások ténylegesen megvalósulnak, élhetôbb
és valóban kedvesebb környezet fogadja majd az örökösföldieket.

– A Huszár-telep esetében picit bonyolultabb a helyzet. A
projektünk részét képezi többek között a szociális bérlakások felújítása (homlokzati hôszigetelés, új héjazat, nyílászárócserék stb.). Amivel sajnos foglalkoznunk kell – bár
az eredeti tervek erre nem hívták fel a figyelmünket –, hogy
mit bírnak az épületek statikailag. Amikor utaltam arra,
hogy élet- és vagyonvédelem
a két legfontosabb szempont,
amit figyelembe kell venni,
akkor ez a Huszár-telepi projekt esetében kiemelkedôen
fontos hangsúllyal bír. Azt

Huszár-telep:
külsô megújulás

jesen mindegy, hogy ki, mikor, mit rontott el, tévedni és
hibázni is emberi dolog. Az
eredményeket pedig csak akkor tudjuk majd elérni, ha a
város, illetve a város közremûködô partnerei is tisztességesen, szakmailag a lehetô
legjobb minôségben végzik el
a munkájukat.

– E két másik városrész esetén mi a kulcsszó?
– Természetesen az óvodák rekonstrukciója, felújítása. Nem
árulok el kulisszatitkot azzal,
hogy mindkettô a projektmenedzserek kedvence. Az épületek erôsen elhasználódtak, a
részleges és halaszthatatlan
beavatkozások ellenére, felújításuk és bôvítésük mûszaki és
funkcionális szempontból
egyaránt idôszerû és elkerülhetetlen. A gyermekeken túl a
pedagógusok is nagyon várják
ezt a fejlesztést, s persze azok
a szülôk is, akik ezeket az óvo-

Sóstóhegy és
Kertváros: óvodák

hozzá kell tennem, hogy az elmúlt esztendô végén azért 18
felújított önkormányzati bérlakást birtokba vehettek az ott
lakók, bár nem a Huszár-telepi projekt részeként és a körzeti megbízott iroda is újrakezdte mûködését, ami az ott
lakók, az oda érkezôk örömére szolgál.
– A sóstói beruházás tavalyi
hír, de egyelôre a következmények még nem látványosak a
bô kétmilliárdos fejlesztés elnyerése kapcsán.
– A legnagyobb hír ebben a
projektben, hogy száz százalékos támogatási intenzitással
kapta meg a város ezt a támogatást! Az utóbbi évek fejlesztései közül ez valóban kiemelkedô, és nem kizárólag a
nagyságrend, hanem az, hogy
ehhez a városnak nem kell önerôt hozzátennie. Számos projektelem valósul majd meg ennek keretében. A legtöbbet a
tó körüli sétányokról hallani,
amirôl sokféle lakossági fórum és parázs viták is voltak.
Nagyon helyesen! Nem gon-

Sóstó: komplex
program

dákat választották vagy választják majd.
– Nagyjából mikortól lesz ez
érzékelhetô?
– Szeretnénk, hogy a gyermekek már szeptembertôl birtokba vehessék a megújult ovikat.

dolom azt egy esetben sem,
hogy íróasztal mögül lehet
igazán jó projekteket készíteni. Mindegyiket ki kell vinni
az emberek közé, meg kell a
lakosságtól kérdezni a véleményeket és a projekt lehetôségeihez mérten be kell azokat építeni.
– De ez „csak” egy eleme, van
még számos másik.
– Az alapkoncepció az volt,
hogy a turisztikai területen
már megvalósult elemeket
összekapcsoljuk, turisztikai
szempontból tegyük még vonzóbbá Sóstót, persze nem csak
a nyíregyháziak számára. Láttuk, hogy vannak bizonyos
infrastrukturális hiányok, például buszparkolók elégtelen
volta, ezeket mind megpróbáljuk részben vagy teljesen orvosolni. Projektelemek: rendezvényhelyszín megvalósítása, pálinkaház, múzeumfalu
infrastrukturális elérésének javítása, Sóstó központi park kialakítása, sétányok rekonstrukciója.

Egyébként akár a fürdôrôl,
akár az állatparkról beszélünk, mindkettô esetében
lesznek új elemek – a projekt
keretében egyedi gyógyászati
profil erôsödik a fürdôben, illetve az „Andok Világá”-val
bôvül a látnivaló az állatparkban. Ugyanakkor hozzá kell
tennem, hogy mind a két esetben önálló pályázatokkal is
indultak a város cégei, sikeresen. Így például a Fürdôház
Panzió, most már Hotel is újjáépül.
A tervezési háttérmunkálatok
folynak. Kevesen tudják, de
egy projekt úgy néz ki, ha
megvannak a tervek, akkor jön
a kivitelezési, közbeszerzési
tender, amelynek megelôzô
munkálatai közé tartozik egy
kétszintû minôségbiztosítási
rendszer, ami azt takarja, hogy
úgy a közremûködô szervezet,
mint az irányító hatóság, véleményezi a kivitelezési tendert. Csak ezután kerülhet –
persze a város Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottságának

Kerékpárutak:

– Térjünk „haza”, hiszen a
Váci Mihály Kulturális Központ épületében mûködik a
Nyíregyházi Televízió és Napló is. Agóra program.
– Többször, többféle módon,
több alternatíva formájában
tárgyalta a közgyûlés ezt a
projektet, 2010-et megelôzôen is és azt követôen is. Maga
a döntéshozó szerv is sokat
gondolkodott azon, hogy mi
az, ami az eredeti Agóra koncepcióba belefér, mi az, ami
támogatható, mi az, ami nem.
Az idô persze fut, sajnos gyakorlatilag csak a 2012. év végén született meg az a támogatási szerzôdés, amely egy
megvalósítható és a város számára fenntartható projektet finanszíroz. Nehézséget jelentett, hogy a projektkiírás korábbi keretébôl nagymértékben „kilépni” nem lehetett. Az
idôfaktor itt fókuszban van,
hiszen a 2007–2013-as uniós
költségvetési idôszaknak lassan vége van. Így most dacolunk picit az idôvel és az elemekkel, igyekszünk a lehetô
legtöbbet és a legjobbat kihozni ebbôl is. A mûvelôdési központ egy multifunkciós térré
alakul. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy új köntösben fogjuk látni a Váci Mihály Mûvelôdési Központot energetikai, statikai, biztonsági és
funkcionalitás szempontjából
a mai kor igényeinek megfelelôen. Emellett a „nagy házon” kívül a Kölyökvár, a Galéria, a Pál Gyula Terem, illetve bizonyos részeiben a Kodály iskola hangversenyterme
is a projekt része. Igyekszünk
a fenntarthatóság és használhatóság szempontjából mindebbôl a legtöbbet kihozni,
hangsúlyozom, a pályázat keretein belül.

Agóra program:
multifunkciós tér

egyetértésével – kiírásra a
közbeszerzési pályázat. Ezek
a munkálatok nem látszanak,
de nagyon sok idôt és energiát igényelnek. Európai uniós
forrásokról van szó, így természetesen az uniós jogszabályoknak megfelelôen kell haladnunk. Ezt számon is kérik tôlünk, és igyekeznünk kell
ezeknek maradéktalanul megfelelni.

SZERZÕ: TARCZY GYULA

– Gondolatban összekötve a
kulturális centrumot és Sóstót, idôszerû lenne a kerékpárút, a Korányi Frigyes utcára gondolva.
– A kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztését célzó projektünk a
meglévô kerékpárút elemeit
pontszerûen köti össze. A projekt több mint 7 kilométeres
fejlesztést jelent, érintve a Korányi F., Család–Szalag utca,
Belsô körút, Liszt F. utca,
László utca, Pazonyi út, Vasvári–Rákóczi szakaszokat.
Eredeti terveinktôl eltérôen
idôbeni kihívást jelentett az,
hogy tulajdonszerzési nehézségeink léptek fel. Csak olyan
beruházást célszerû létrehozni olyan területeken, amelyek
az önkormányzat tulajdonában, vagy bérelt jogviszonyában vannak. Sajnos, kisajátítási eljárásba kellett fognunk
esetenként.
– Ha nevezhetjük nevén a
dolgokat, néhányan úgymond túl magas árat kértek?
– Mondhatjuk így, természetesen.
– Mikorra várható ennek az
ügynek a megoldása?
– A kerékpárút esetében ezek
a dolgok megoldódtak, tehát
ma már semmi akadálya nincs
annak, hogy egy sikeres közbeszerzést követôen, a munka elkezdôdhessen.
– Most a Korányiról szóltunk,
de a nyírszôlôsit is emlegethettük volna.
– Az már megvalósult, hiszen
ez egy korábbi, 2010-ben indult projekt, ott viszont az utómunkálatok maradtak ki. Ez
elég sajnálatos, hiszen számos
ott lakó ingatlantulajdonosnak
ez napi bosszúságot jelent, különösen akkor, ha egy kiadós
esôzést követôen az útburkolatról, illetve a kerékpárútról
a saját kertjébe ömlik be a víz.
– Ezekre is lesz megoldás?
– A 2013-as költségvetésben
ezeknek a problémáknak az
orvoslására 65 millió forintot
irányoztunk elô.

zöld jelzés
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Tigris és hiéna a színházban
Tíz éve annak, hogy Koltai
M. Gábor elôször állított
színpadra mûvet a Móricz
Zsigmond Színházban, az
emlékezetes Top Dogst, s
szombaton lesz a 10.
bemutatója itt. Az évad
utolsó premierjeként az ô
rendezésében láthatják az
érdeklôdôk Petôfi Sándor
Tigris és hiéna címû
történelmi tragédiáját
szombat este 7-tôl a Krúdy
Kamarában.
Vaszkó Bence és Vicei Zsolt

SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

ból ugyanakkor sugárzik a
szenvedély, a düh, a cinizmus,
az indulat, és sok-sok jelenetbôl a drámaírói tehetség is. Ha
gyakorlatot szerez benne, Petôfi idôvel feltehetôleg kiváló
és izgalmas színpadi szerzôvé vált volna.
– Komoly látleletet ad Petôfi
ebben a mûben korának magyarságáról, illetve az emberi természetrôl. Melyek azok
az elemek, amelyek a nyíregyházi elôadásban is szerepelnek majd?
– Nagyon erôsen átüt a szövegen az afölött érzett indulat, ahogyan a hazaszeretet
önsajnálatba, alkoholizálásba,
dagályos és félig meggondolt
szólamokba fullad. Lesújtó
véleményt fogalmaz meg korának politikai arisztokráciájáról, mint ahogy azokról is,
akik hazaszeretetüket a kocsmaasztal mellett élik meg.
Igyekeztünk mindezeket a rétegeket kiszélesíteni. Nagyon
pontos, keserû, gazdag dolgokat fogalmaz meg az emberi
természetrôl is; arról, hogy a
hatalmi játszmák nemcsak a
politikában, de az emberi kapcsolatokban is hatalmas pusztítást tudnak véghezvinni.
– Nehezen elfogadható, szélsôséges jellemeket ábrázol
ebben az alkotásban.
– A shakespeare-i királydrámák szélsôségesen torzult
személyiségeit akarta utánozni – „shakespeare-izáló” szándékokra utal a négy felvonásos szerkezet is, a bolond-figura szerepeltetése, vagy a

politikai és magánéleti viszonyok tükröztetése. Shakespeare ugyanakkor egy több
évtizedes múltra visszatekintô színpadnak írt, Petôfi pedig
nem építhetett erre, a magyar
színjátszás korai szakaszát
élte ekkor, így hiányzik munkájából a színpadi gyakorlat.
Ugyanakkor nagyon pontosan
érzékeli, hogy egy történelmi
drámában az adott szituáció
csak kiindulópont, mint minden igazi történelmi színdarabban, a kezdetektôl a huszonegyedik századig, az
adott kor (esetünkben a XII.
század) csak ürügy. Pontos
érzékkel válogat a történelmi
tények és a dramaturgiai hamisítások között. Amikor dühös az országra, akkor természetesen a saját korával felesel, nem II. Béla Magyarországával.
– Milyen elôadásra számíthatnak a nézôk, akik elmennek megnézni a produkciót?
– Remélhetôleg gazdag és
sokféle nyelven megszólaló
elôadásra. Van benne bosszú,
szenvedély, szerelem, sok irónia, majdhogynem kabaréba
illô, dühös komikum. Azt remélem, hogy a mi színházi
nyelvünkkel és kiegészítéseinkkel együtt is ugyanolyan
szenvedélyes és dühös, vicces, és mindenekfelett nagyon
szemtelen lesz, amilyen Petôfi
maga. Petôfi szellemében, de
mûvét kitágítva próbálunk létrehozni egy mai és szenvedélyes elôadást.

Világjobbítók a deszkákon

kedni képes ember szikár –
ámbár némiképp anakronisztikus – optimizmusát.
Az elôadás arról beszél, hogy
a kulturális hagyományait elveszítô ember óhatatlanul lecsúszik és erkölcsileg talajtalanná válik. Az élô tradícióhoz való makacs ragaszkodás
pedig, még ha néha megmosolyogtatóan naivnak tûnik is,
a szellemi túlélés egyetlen lehetséges útja és forrása. A
négyszáz éves mítosz kortárs
újragondolása ezt a folyamatosságot tükrözi.
A komédiára jegyek válthatók
a színház jegyirodájában. További részletek a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvashatók.

– Mi volt az elsô gondolata,
amikor megtudta, hogy Petôfi egyedüli drámája, a sokak
által vitatott értékû Tigris és
hiéna vár Önre?
– Nem ismertem a darabot.
Többé-kevésbé tudtam, milyen típusú anyag, de nem olvastam korábban. A színház
nyilván részben a 190. Petôfi-évforduló miatt vette elô,
Tasnádi Csaba, a színház
igazgatója pedig azt mondta,
azért szánja nekem, mert tudja, hogy szeretem a horrorisztikus elemekkel megtûzdelt,
politikát és szerelmi viszonyokat egymásra kopírozó
nagy bosszútörténeteket, amiben sok vér folyik, nagy szenvedélyek csapnak össze. Ez
így is van, úgyhogy örömmel
és kíváncsian vállaltam el.
Miután elolvastam, világos
volt, hogy nagyon gazdag és
izgalmas, de eredeti formájában igen problematikusan
színpadra állítható mûrôl van
szó. Sediánszky Nóra dramaturggal és Peer Krisztián költôvel közösen hosszas munka
kezdôdött tehát a szövegen.
Néhol a romantikusan túlírt
tirádákból kellett lenyesni,
máshol kiegészítésre szorult
az anyag: világos volt a szerzô szándéka, a gondolati
irány, de muszáj volt kifejteni, hogy teste, színe, szaga legyen. A stiláris sokféleséget is
felvállaltuk, hiszen nem sok
értelme volt abból kiindulni,
hogyan írt volna meg Petôfi
egy-egy jelenetet. Az anyag-

Tasnádi István modern
Don Quijote története a
Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György
Társulatának elôadásában
látható május 21-én este 7
órától a Móricz Zsigmond
Színházban.
A Világjobbítók eleven, vérbô, nyelvileg bravúros, dialógusaiban feszes dráma, amely
csupán alapszerkezetében
emlékeztet a Don Quijote
sztorijára, ám mindenestôl
kortársi fogantatású komédia.
A szerzô könnyedén emeli át
drámába a búsképû lovag s
fegyverhordozója figuráját,
ám áthelyezi ôket magyar kör10
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nyezetbe, a kilencvenes évek
végének rendszert váltott,
balkanizálódott miliôjébe,
szövegeiket telíti az ezredvég
lepusztult hadováival, a cselekményt átszövi virtuális és
valóságos erôszakkal, a játék
vizuális terére pedig rávetíti
az interaktív média fantasztikus és öldöklô képeit.
A Világjobbítók megejtô humorral és iróniával mutatja be
az elképesztôen lepusztult,
balkanizálódott viszonyokat,
a barbarizálódott külvilág
hiszterizált mindennapjait. A
gyilkos és frivol játékok mégis valamiféle derût sugároznak: a viszonyokon felülemel-

Hírek – érdekességek
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HELYTÖRTÉNET

Tavaszi séta védett fáink alatt
SZERZÔ: BODNÁR ISTVÁN

Kárpótolt minket a tavasz. A
zimankós március után áprilisban a kora nyár köszöntött
ránk, amit a természet ezer
pompával és sokszínû gyönyörûséggel igyekezett meghálálni. Talán kevesen tudják,
hogy olykor egészen különleges fák és cserjék is ránk köszönnek: védett fáink és cserjéink, húsz fa és hét fasor,
amelyek önkormányzati védelem alatt állnak Nyíregyházán. Szükség is van erre, hisz
ezeket „a jelen és jövô nemzedék számára meg kell ôriznünk”. A rendeletbôl azt is
megtudhatjuk, hogy mindezeket „Védett természeti emlék”
táblával kell ellátni. Nyíregyházán egészen különleges fák
is találhatók a ciprustól a mamutfenyôig. Sigmond Sándor
városi fôkertész útbaigazítása
nyomán néhányat mindjárt fel
is kerestünk…
Az induláshoz nem kellett
messzire menni, hisz a polgármesteri hivatal díszudvarán
olyan hatalmas platánfa áll,
hogy még a Kossuth térrôl is
látni, ugyanis a kétszintes hi-

vatal épülete felett is kikandikál. Joggal érdemelte meg az
idôs fa a védettséget, hisz
magassága, törzsvastagsága
ritkaságszámba megy. Talán
csak 4-5 gyerek tudná a törzsét átölelni.
De lépjünk ki a hivatal hatalmas kapuján, és máris a Kossuth téren vagyunk, ahol holmi kiszorítósdi folyik. A vadgesztenyefák árnyas ligete
megcsappant, csak néhány
darab maradt belôlük mutatóba. A hiányzó gesztenyefákért
némileg kárpótolnak minket
az épületsor mellett húzódó
díszkörtefák, amelyeknek a
virágai gyönyörûek.
Na, de haladjunk tovább a
görög katolikus templom irányába, a fôposta elé, ahol
május elején három fejedelmi
császárfa ontja majd ibolyáslila, illatos, hosszú bugákban álló virágzatát. Róluk, a
Távol-Keletrôl származó fákról majd a következô sétánk
során… Sétáljunk tovább a
Bethlen Gábor utcán, és álljunk meg a Mûvészeti Szakközépiskola oldalsó kapuja
elôtt. Itt látható a judásfa,
amely inkább csak mifelénk

ismeretlen, a mediterrán tengerparton viszont sok helyen
megtalálható. Hozzánk is DélEurópából került a huszadik
század elején. Éppen az elmúlt napokban borult virágba. Érdekessége, hogy lilás virágai a törzsön is megjelennek…
Érdemes továbbsétálni a
Bethlen Gábor utcán. A felüljáró elôtt ugyanis fügefákat
(Ficus carica), azaz fügecserjéket láthatunk, vagy 8–10 található itt belôlük. Ezek sem
a mi vidékünkre valók, de a
közel hatszáz fikusz közül ez
az egyetlen faj, amely nálunk
is megmarad a szabadban, fôleg az ország déli részein.
Nyíregyháza nyílt utcáján
való megtelepedése bizonyára annak köszönhetô, hogy
alatta halad egy távhôvezeték,
szolgáltatva a cserjék számára is bizonyára néhány fokkal
melegebb „éghajlatot”, és télen fagymentességet.
Haladjunk most egy kicsit
visszafelé, az állomás irányába, ahol a ligetes buszállomáson sétálgatunk. Bizony az
utak, bodegák építése nem tett
jót a növényeknek. Minden-

esetre a védett fára utaló táblát keresgélni kell. Találunk is
egyet egy csörgôfa alatt. Úgy
látszik, a hatalmas csörgôfa
ma jól érzi itt magát, pedig a
messzi Távol-Keletrôl származik. A XVI. században kezdett elterjedni Európában.
Mutatós növény, nevét tokter-

mésében lévô csörgô magjairól kapta...
És, hogy milyenné varázsolhat egy fasor egy utcát? Tessék végigmenni a közeli Kiss
Ernô utca platánsora alatt,
ahol mintegy negyven faegyed áll. A védetté nyilvánítás okát nem is kell nagyon

magyarázni: „Az utcaképet
nagyban meghatározó, tradicionális fasor fenntartásának
biztosítása”. Igen, öröm sétálni Nyíregyháza e régi, nyáron
is hûs utcáján.
Mai sétánkat fejezzük be a
szabadtéri színpadnál, amelynek gyönyörû kertje van. Viszont bizonyára kevesen tudják, hogy található itt egy e
tájon ritka és a városunkban
minden bizonnyal egyedülálló fa, egy mocsárciprus (T.
distichum) is. A lexikon szerint a „fenyôfélék géniusza”
elsôsorban Észak-Amerikában s az európai parkokban
kedvezô körülmények között
honos. Szarvason és az egri
fürdôben is láthatunk például
hasonlót. A szabadtéri kertjében viszont nehéz rábukkanni. Léte talán annak is köszönhetô, hogy a Benczúr tér területe hajdan mocsaras lehetett, amelynek a nyomai a
mélyben talán ma is megtalálhatók…
Legközelebbi sétánk során a
törökmogyoró-fasort és a
nyíregyházi mamutfenyôket
is felkeressük!
(Még több fotó a témával kapcsolatban a www.nyiregyhaza.hu Elsô kézbôl címû rovatában.)

Lakossági veszélyeshulladék-gyûjtés
2013. május 11.
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja támogatásával, valamint a Vásárhelyi Pál Építôipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola közremûködésével 2013. május 11-én (szombaton) 9.00–13.00 óra között

LAKOSSÁGI VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉST
szervez.
Az akció keretében az alábbi hulladékok adhatóak le:
lejárt szavatosságú gyógyszer; használt sütôolaj, zsiradék;
olajos hulladék (rongy, szûrô, flakon); fáradt olaj; akkumulátor; szárazelem; festékes, hígítós, vegyszeres göngyöleg; aeroszolos készítmények; elhasznált nyomtatópatron; fénycsövek; elektronikai hulladékok.
Kérjük, hogy gyûjtse külön ezeket a hulladékokat, melyek fokozott veszélyt jelentenek környezetünkre!
(x)
További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.,
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; E-mail: pr@thgkft.hu; www.thgkft.hu
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Bakeliten és MP3-on is szólnak a dalai
Zsúfolásig megtelt a
Nyíregyházi Fôiskola
Kodály-terme vasárnap
délelôtt, ahol Halász Judit,
Kossuth- és Jászai Maridíjas színmûvésznô adott
koncertet. Felcsendült a
„Minden felnôtt volt
egyszer gyerek”, a
„Helikoffer” és az „Ákombákom” is. Vidám gyerekek és meghatódott szüleik
töltötték meg a nézôteret.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER
– A Mosoly Rend lovagja
szinte az egyetlen olyan elôadó, akinek a hangja a bakelit lemezektôl kezdve az
MP3 lejátszóig minden adathordozón megtalálható. Dalai generációról generációra
hagyományozódnak.
– Számomra ez természetes.
Úgy gondolom, hogy változtam én is annyit, amennyit
körülöttem a világ és a technika. Közben pedig a gyerekek felnôttek. Volt egy pillanat, amikor nagyon csodál-

koztam rajta, hogy azok a
gyerekek, akik lent ültek a
nézôtéren, mint öt-, hat-, hétéves gyerekek, már felnôttek.
Akkor változtattam a lemezeim témáján. A családokra
összpontosítottam a gyerekek
helyett, hiszen azt gondoltam,
hogy azokat a szülôket is magammal tudom vinni, akik a
valamikori gyerekek voltak.
Így született meg a Minden
felnôtt volt egyszer gyerek, a
Hívd a nagymamát, hiszen
magam is nagymama lettem,

majd jött a Szeresd a testvéred!, amikor megszületett egy
másik unokám, valamint az
Apa, figyelj rám! címû lemez.
Megfigyeltem ugyanis, hogy
mindig problémát okoz az, ha
egy jövevény érkezik a családba, az apukák pedig különbözô rendezvényeken elmondták nekem, hogy már
annyi mindenrôl énekeltem,
de az apukákról még nem.
– Milyen érzés a színpadról
látni a mosolygós arcokat és
azokat a szemeket, amelyekben az öröm könnyei csillognak?
– Nekem is megható. Az a dal,
amit Bródy János írt nekem, az
a külön kérésemre történt. Elmeséltem neki, hogy sokszor
találkozok olyan gyerekekkel,
akik menet közben felnôttek és
elmondanak nekem történeteket a saját gyerekkoruk és az
én dalaim összefüggésérôl.
Kértem, írjon errôl egy dalt.
Így született meg A dal ugyan-

az marad címû szám. Amikor
elôször hallottam, nagyon
meghatódtam. Az ember
ugyanis az idô múlását sokszor
nem úgy érzékeli, ahogy az valójában van, de ha egy pillanatra visszajön a gyerekkor valamilyen formában, akkor az
ember szíve egy kicsit összeszorul.
– Miért fontos a dal?
– A dal mindenkinek fontos.
Már az ôsembernek is az volt.
A dal felemeli az embert, kicsit a föld fölé helyezi, akkor
is, amikor bánatos és akkor is,
amikor jókedvû. A jókedvet
erôsíti, a szomorúságot pedig
fellazítja.
– Mibôl, kibôl tud merítkezni?
– A családomból. A legidôsebb, 8 és fél éves unokám
anyák napján nálunk aludt.
Hajnalban beugrott közénk az
ágyba és egy lapot adott át
nekem, amin egy rózsa volt.
Azt mondta, ez a legszebb rózsa, amit rajzolni tud. A családommal töltött pillanatok
azok, amelyek nekem sokat
jelentenek és megszépítik
mindennapjaimat.

HIRDETÉS

Elindult a Vágta szezon
Parádés szezonnyitó ünnepséggel indult az idei Vágta
szezon. A tavalyi, jubileumi
év színes programarzenálja
után az idei év is tartogat újdonságokat. A Nemzeti Vágta sikerprogramjai mellett, a
tradicionális magyar ételeket
felvonultató Országkonyha, a
nevezett települések büszkeségeit bemutató Vágta Korzó vásári forgataga, a történelmi lovasbemutatók, a közkedvelt sztárfutam és a különbözô lovassport számok, az idei
év exkluzív programja a négyes fogathajtó EB lesz. Május elsejétôl elindultak a Nemzeti Vágta vidéki selejtezô

versenyei, az Elôvágták. A
Nyírségi Vágtát, a Nemzeti
Vágta Nyíregyházi Elôfutamát
június 9-én a szokott helyen,
Nyíregyháza–Sóstóhegyen, a
Ligetben rendezik meg.

Észak-Magyarország
Nyíregyházára költözik!
Elhozzuk a hegyek illatát,
a barlangok titkait, a fesztiválok
hangulatát és sok-sok nyereményt,
amivel rögtön útnak is indulhatnak
a hegyek felé.
Akciós utazási és szállásajánlatok, kalandozás
borutakon, kirándulási tippek, wellness
hétvégék, borkóstolás, városnézési ötletek, egri
Lopószáj Borút, túraötletek, kalandpark,

gyógyfürdôk, matyó népviselet, világörökségek.
Az észak-magyarországi hegyvidéki régió látnivalóit, eseményeit nemcsak a beszélgetések elevenítik
fel, hanem számos kiadvány is láthatóvá teszi.
Többek között szállást, barlangtúra-belépôt,
ajándéktárgyakat is lehet nyerni!
Az észak-magyarországi turisztikai régió
szeretettel vár mindenkit Nyíregyházán,
2013. május 16–18-án a Kossuth téren!
www.itthon.hu/eszakmagyarorszag
Eger és térsége, Miskolc és Bükk, Tokaj-HegyaljaZemplén, Nógrád és térsége, Gyöngyös-Mátra
2013. május 10.
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SPORT

Több mint száztíz csapat lehet jövôre
Folytatódik a Szi-Zo
Sportbolt Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság. A
csapatok hatszáz mérkôzést játszanak júniusig.
Nyáron egy rangos strandfoci tornát szerveznek
Sóstón.
Néhány héttel azután, hogy véget ért a terembajnokság, megkezdôdött a Szi-Zo Sportbolt
Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság tavaszi idénye. Közel száz mérkôzést már lejátszottak a csapatok, melyeket
további hatszáz követ még. A
Nyírsuli által szervezett bajnokság végtelenül közkedvelt,
idén 102 csapat vesz részt, de
már tíz együttes jelezte, hogy
jövôre csatlakozna a sorozathoz. – Nagyon népszerû a bajnokság. Bár voltak téli teremtornák, az együttesek már alig
várták, hogy ismét szabadban
játszhassanak. A tervek szerint
jövôre bôvül a létszám, hiszen
környékbeli települések együttesei már megkerestek bennünket. Ami pozitív elôrelépés
ôszhöz képest, hogy tavasszal
eddig nem volt kiállítás a mérkôzéseken, lényegesen sportszerûbbek a játékosok. A héten a „C” pályán a világítást
építik, remélhetôleg utána már

Szabó Lajos hatvan éve jár futballmeccsre. Nélküle nem
csak mérkôzést, edzést sem nagyon tartanak a Városi
Stadionban, ott van a szurkolói ankétokon, és minden
rendezvényen, mely a Szparihoz kapcsolódik. Most egy
szurkolói levelet juttatott el szerkesztôségünkhöz.

villanyfényes mérkôzéseket is
rendezhetünk a pályán –
mondta Dajka László, a
Nyírsuli szervezôje.
Ami a jövôbeni terveket illeti,
tavaly nyáron már nagy sikert
aratott a strandfoci Sóstón,
ezért idén egy rangos tornát
szerveznek. A július 12-ei
strandfoci fesztiválra 32 csapatot várnak a Parkfürdôbe, 12
együttes már elküldte nevezését. Jelentkezôk Ukrajnából és
Romániából is érkeztek, így
nemzetközi lesz a torna.

„Az igazi Szpari-szurkoló sohasem puszta nézô. Egy vérbeli Szpari-szurkoló harcol és meghatároz, dönt és intézkedik a csapat érdekében, jelentôs hatóerô a csapat mellett.
Ha valamikor, most az utolsó végjátékokon nagy szükség
lesz a szurkolókra. Olyan fergeteges szurkolásra lesz szükség, hogy a haldokló is visszatérjen az élôk sorába. A csapat, a szurkolók tudják, hogy mi a tét, és a célt el is fogják
érni. Miért? 1: Mert a Szpariban van az NB II-ben a legtöbb kiemelkedô játékosegyéniség. Nem túlzok a megállapításommal, ha azt mondom, hogy ennyi jó játékos egyetlen NB II-es csapatban sincsen. 2: Mert a foci kegyetlen
játék és éppen ezért szép. Eddig velünk játszott a sors, de
legyôzzük a balszerencsét. 3: Mert a Szpari jó kezekben
van. Én bizton hiszem, hogy a vezetéssel karöltve ez a
CSAPAT a jövôben lényegesen jobb eredményt ér majd el,
mint az eddigiekben, és elfoglalja méltó helyét a magyar
labdarúgás hatalmas családjában. Végezetül: Mindenki álljon a csapat mellé, most minden piros-kék színekért élôhaló emberre szükség van. Mert a Szpari mindig s mindenkor a miénk. Akár nyer, akár veszít! De... most elérkezett a
nyerô széria ideje.
Hajrá Szpari! Hajrá Nyíregyháza!

Az „A” csoport állása:

Szabó Lajos
szurkoló, 60 éve a Szpari szolgálatában”
Góllövô lista állása:
1. Hetei Alex, Vectigália
2. Becser Zoltán, Marso Kft.
3. Ötvös Antal, Dromedár FC
Márkus Gyula, NYÍR-CHEM Kft.

20 gól
19 gól
16 gól
16 gól

Cutler Gym – több mint konditerem
Új rekreációs központ nyílt
Nyíregyháza belvárosában.
Ezerkétszáz négyzetméteren számos sportolási
lehetôség közül választhatnak a mozogni vágyók.
Egyre többen figyelnek Magyarországon is az egészségmegôrzésre, ennek pedig az
egyik legjobb módja a rendszeres mozgás. Nyíregyháza

Szpari mindenkor...

pekkel várjuk a vendégeket.
Több olyan eszköz is van,
mely Nyíregyházán újdonság.
Az eszközök Amerikából érkeztek, és a héten még újabb
gépek jönnek. Vannak új generációs kardiogépeink, van
egy többfunkciós tánctermünk, itt tartjuk a jóga-, az
aerobik- és a thai boksz órákat. A harmadik teremben pedig kettlebell, TRX és Body-

kok, vb-helyezettek is vannak. – Fontosnak tartjuk, hogy
az edzôk hitelesek legyenek.
Ha bejön valaki, és ránéz az
edzôre, el kell hinnie, hogy elérheti céljait, tudjon bízni az
edzôben, hogy az ért hozzá. A
kiválasztásnál erre nagy figyelmet szenteltünk, és húsz tréner
dolgozik a központban. Nemcsak a szakmai felkészültségüket vizsgáltuk, hanem azt is,
hogy hogyan tudják átadni a
tudást, hogyan tudnak segíteni – mondta Mészáros Tamás
cégvezetô. A rekreációs központban külön nagy hangsúlyt
kapott a nôi fitnesz. Speciális
gépek segítik a hölgyek edzé-

sét, de a tréningek mellett táplálkozási tanácsokat is kaphatnak a vendégek. (x)

27 úszóérem
Hajdúszoboszlón versenyeztek a Nyírsuli úszói a
XIII. Árpád Kupa nemzetközi úszóversenyen. A
kétnapos viadalon a
nyíregyházi úszók remekül
teljesítettek, összesen 27
érmet gyûjtöttek be, és
ezzel a csapatok pontversenyében a huszonnégy
egyesület közül a második
helyet szerezték meg.

váltás utáni három hónap
munkája szembetûnô javulásokat hozott minden versenyzônél. Pécsi Anett tanítványai
olykor 10–15 másodperccel
javították meg kétszáz méteres legjobb idôeredményeiket.
Kiemelkedôen teljesített Hadházi Dóra (2 arany, 1 bronz),
Bakos Enikô (1 arany, 1
ezüst), Valent Gergô és Jármi
Máté. A legkisebbek közül
Cserfalvi Olaf 200 méteres

A serdülô-ifi versenyzôk

Pécsi Anett és tanítványai

Sportprogram
központjában most egy olyan
rekreációs központ nyílt, ahol
az aerobiktól a testépítésig, a
baletten át számos mozgásformát kipróbálhatnak az érdeklôdôk. – Ezerkétszáz négyzetméteren a legmodernebb gé14
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Pump órákra van lehetôség –
mondta Gôdény Melinda, a
Cutler Gym cégvezetôje. A
központ egy franchise rendszer része. A tréningekben ismert edzôk segítenek, akik
között testépítô világbajno-

05. 11., szombat 17.30 Városi Stadion, Nyíregyháza
Spartacus–DVSC-DEAC labdarúgó-mérkôzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–DVSC-DEAC
labdarúgó-mérkôzés közvetítése

mindegyikének jutott érem a
két nap alatt, Buskó Csenge
200 gyorson, Szurovcsák Ivett
200 mellen bizonyult a verseny abszolút legjobbjának,
míg a 4x100-as nôi vegyes
váltónál sem tudott jobb idôeredményt elérni senki.
A delfin-gyermek korosztály
is kitett magáért, a téli edzô-

hátúszásban állhatott fel a dobogóra, idôeredményével a harmadik helyezést érte el, és 200
gyorson is a negyedik helyen
ért célba. A kiváló idôeredményekért, egyéni csúcsokért és az
összesített csapatverseny második helyéért a csapat minden
tagját megilleti a dicséret.
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Események – érdekességek

Programok
! A b s z trakt odavisszaság –
kozmikus tükör címû festészeti és
grafikai kiállítás a Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtárban
(Toldi u. 23.). Megnyitó: május
10-én 13.00 óra. Megtekinthetô:
május 31-éig.

és Közmûvelôdési Egyesület irodájában (Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.). Figyelem! A koncertre zokniban lehet bemenni.

! A Móricz Zsigmond könyvtár várja az érdeklôdôket a Városnapi programsorozat részeként május 10-én 16.30-ra A régi
Nyíregyháza korabeli képes levelezôlapokon címû kiállítás megnyitójára a könyvtár kamaratermébe. A kiállítás megtekinthetô
a könyvtár nyitvatartási idejében,
június 10-éig.

! A Burattinó Bábszínház elôadása: május 11-én 16.00 óra: Kinek jobb a háza; 12-én 10.00 óra:
Aranyos tarajos.

! Családi nap Bencéért május
11-én 9.00–19.00 óráig a Sóstói
Múzeumfaluban. Koncertek, tánc
és mozgás, gyerekprogramok,
étel-ital. Meglepetés sztárvendég! Bôvebben: www.muzeumfalu.hu.

! Kákay Katalin operaénekes
mûvésznô jótékonysági dalestje
Benkó Bence gyógykezelésére.
Helye: Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium. Idôpont: május 13-án 17.00 óra.
! „IDÔ – KÉPEK / TÉR – KÉPEK” címmel nyílik kiállítása
Havasi Tamásnak, a Nyíregyházi Fôiskola Vizuális Kultúra Intézet oktatójának május 14-én

! Tanuljunk kutyául! Az Állatbarát Alapítvány május 11-én
9.00–11.00 óra között ismét megrendezi szokásos programját. A
program ingyenes! Bôvebben:
www.allatbarat.com.

15.00 órakor a fôiskola Könyvtár Galériájában. A kiállítás megtekinthetô június 14-éig a Központi Könyvtár rendezvénytermében, amely megközelíthetô a
„B” épület Mozaikterme felôl.

! Örökbefogadó nap és jótékonysági koncert május 11-én
14.00–18.00 óráig és 20.00 órától a Romkertben (Rákóczi u.
46.). A rendezvény a Kisherceg
Állatmentô Egyesület munkáját
támogatja. Bôvebben: www.
facebook.com/kisherceg.allatmento.egyesulet.

! A III. Szeretünk, Nyíregyháza! címû városismereti vetélkedôt rendezik meg a Bencs Villában május 16-án 11 órától. A
gimnazisták szórakoztatóan tanító jellegû programjára minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

! Az E-misszió Egyesület önkéntesei május 11-én újabb
odúlesre indulnak a Sóstói-erdôbe. Találkozó 9.00-kor az Ózon
Panzió elôtti parkolóban, valamint aznap 14.00-kor a Tölgyes
utca végén (a kanális hídjánál).
Bôvebben: www.sostoierdo.hu.
! Kövi Szabolcs meditatív koncertje a Dr. Vincent Sóbarlangban
(Dózsa Gy. u. 56. – az udvarban)
május 11-én 15.00, 17.00, 19.00
órától. A korlátozott számú helyek miatt jegyek csak elôvételben kaphatók a Napfény Életmód

! Aranyiné Molnár Zsuzsanna
spiritiszta várja 1 órás beszélgetésre az érdeklôdôket, elôzetes
bejelentkezés alapján május 16án 15.00–20.00 óráig. Helye:
Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
„A” épület fszt. 8.).
! Avilághírû író Nyíregyházán.
Önálló esttel mutatkozik be a
Kossuth- és Prima Primissima
díjas író, Krasznahorkai László.
A Théseustól egy kicsit északészaknyugatra címû monodrámát

a Megy a világ címû új könyvének megjelenése alkalmából mutatják be május 16-án 17 órától a
Móricz Zsigmond Színház Krúdy
Kamaraszínpadán.
! Német Társalgó Kör május
16-án 18.00 órától. Helye: Napfény Életmód és Közmûvelôdési
Egyesület (Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8.).

PROGRAMOK

Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
„B” épület I. emelet).
! Ingyenes angol baba-mama
klub a Kertvárosban! Érdeklôdni: www.mumsenglishclub.hu, illetve Flosznik Zsuzsa 30/5833670.

! 12. Helyi Érték Nap a Tabula
Pláza Alapítvány és a Tabula
Pláza Design Stúdió szervezésében május 17-én 11.00–17.00
óráig. Helyszín: Hôsök tere 15.,
belsô udvar (OTP dufart).

! A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, a Szabolcs-SzatmárBeregi Gyermekkönyvtáros Mûhely és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklôdôket a 40. Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Gyermekkönyvhónap rendezvényeire május 27éig. A részletekrôl: www.
mzsk.hu.

! Gréta Konyhája fôzôtanfolyam Stôhr Grétával május 17-én
15.00 órától. Gyorsan elkészíthetô, friss, egészséges, hús-, tej- és
tojásmentes finomságok, életmódot változtatóknak, fogyni vágyóknak, ínyenceknek. Helye:
Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni

! Vass Etelka (tokaji festômûvész) A tavasz ébredése címû kiállítására várják az érdeklôdôket
a Bencs Villába (Sóstói út 54.).
Társkiállítás: Ács Mónika virágdekorációi és Kígyósi János
portrésorozata. A kiállítások
május 31-éig tekinthetôek meg
hétköznapokon 9.00 és 17.00
óra között.

A Móricz Zsigmond
Színház mûsora
Május 11., szombat
19.00 Anna Karenina, E. Kovács bérlet
19.00 Tigris és hiéna, Krúdy Kamara, Pankotay bérlet
Május 12., vasárnap
11.00 Péter és a farkas, Mûvész Stúdió, Bérletszünet
19.00 Csak homok és titok, Bérletszünet
Május 13., hétfô
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió, Mikrobi bérl.
14.00 A kôszívû ember fiai, Gárdonyi bérlet
Május 14., kedd
14.00 A kôszívû ember fiai, Váci bérlet
Május 15., szerda
14.00 A kôszívû ember fiai, Móra bérlet
Május 16., csütörtök
10.00 A kôszívû ember fiai, Berzsenyi bérlet
17.00 Théseustól egy kicsit észak-északnyugatra,
Krúdy Kamara, Bérletszünet
19.00 A kôszívû ember fiai, Kelet bérlet + Ráadás bérlet
Május 17., péntek
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió, Süsü bérlet
19.00 Anna Karenina, Hevesi bérlet
19.00 Tigris és hiéna, Krúdy Kamara, Latinovits bérlet

2013. május 10.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

– Talán a Marsról jött, hogy nem érti?...

Rejtvény
A rejtvény megfejtését május 15., szerda délig
juttathatják el szerkesztôségünk címére postán,
vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Szôke Sándor (Nyh., Legyezô u. 19/A)
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ...forinttal alá-

mentem a fapados járatoknak.

Névnapok
Május 10.
– Ármin, Pálma, Míra
Május 11. – Ferenc
Május 12.
– Pongrác, György
Május 13. – Szervác, Imola
Május 14. – Bonifác
Május 15. – Zsófia, Szonja

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.: 42/
508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat,
Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Gazdikeresô
Bögi: Körülbelül
2 éves, keverék,
ivartalanított kan.
Rendkívül
kíváncsi
természetû,
játékos kutya,
emberekkel és
társaival egyaránt
jól kijön. Családi
kedvencnek,
jelzôkutyának és
idôsek mellé is
ajánljuk.

Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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Hasonlóság
– Mama, a Géza már nem
szeret engem!
– Ezt meg honnan veszed?
– Tegnap azt mondta,
hogy kezdek rád hasonlítani...

Május 16. – Mózes, Botond

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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