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HELLÓ NYÍREGYHÁZA

6,
11 A KÖLTÉSZET NAPJÁN. A

költészet napja alkalmá-
ból rendeztek vers- és
prózamondó versenyt, és
ünnepi rendezvénysoro-
zattal tisztelegtek Nyír-
egyháza szülötte, Váci
Mihály elõtt.

VÁLASZTÁS. Kétharmados
parlamenti többséget szerzett
a Fidesz-KDNP az országgyû-
lési képviselõ-választáson. A
külképviseletekrõl beérkezett
szavazatok nem befolyásol-
ták a választás elõzetes
eredményeit.

ÚJ TÁRLATOK. A Kállay
Gyûjteményben két új tárlat
is megtekinthetõ. Az egyik a
Komiszár-letét címet viseli,
emellett Komoróczki Nóra,
Galántai Zsófia, Pap Sándor
Dezsõ és Balogh József
festményei is megtekinthetõek.

A hét közepén már az idei elsõ show-mûsorra melegítet-
tek az állatpark oroszlánfókái. Húsvéthétfõn debütálnak elõ-
ször ebben az évben. Minden korábbinál többen nézhetik
meg idén a fókashow-t, mert az elmúlt hónapokban egy 360
férõhelyes, vadonatúj lelátó épült a fókamedence mellé. A
Viktória projekt keretében 30 millió forintból bõvítették a
nézõhelyek számát. A fejlesztés során egy nagy, kényelmes
és valódi élményt kínáló lelátót kapott az állatpark. A lelátót
a kánikula idején napvitorlákkal és vízpárát fújó ventiláto-
rokkal is felszerelik, hogy a nagy melegben hûsölve lehessen
nézni a fókák akrobatikus bemutatóját. /További húsvéti prog-
ramok lapunk 15. oldalán.

Akár biciklivel – biztonságosan. Dr. Kovács Ferenc polgármester
felvezetésével vették birtokba az elsõ kerékpározók kedden a
régen várt Korányi utcai szakaszt. Így két keréken, akár esti
lámpafényben kerekezhetünk a Nemzeti Gyógyhelyre, vagy
onnan vissza, mikor az erdõben már mindez nehézkes lenne. S
ez még csak egy, igaz, kiemelten fontos része a fejlesztéseknek,
melyek következtében hálózattá alakul a közel ötven kilométer-
nyire bõvülõ kerékpárutak java része (2. oldal).

IRÁNY SÓSTÓ!IRÁNY SÓSTÓ!
Akár biciklivel – biztonságosan. Dr. Kovács Ferenc polgármester
felvezetésével vették birtokba az elsõ kerékpározók kedden a
régen várt Korányi utcai szakaszt. Így két keréken, akár esti
lámpafényben kerekezhetünk a Nemzeti Gyógyhelyre, vagy
onnan vissza, mikor az erdõben már mindez nehézkes lenne. S
ez még csak egy, igaz, kiemelten fontos része a fejlesztéseknek,
melyek következtében hálózattá alakul a közel ötven kilométer-
nyire bõvülõ kerékpárutak java része (2. oldal).

Az állatpark elõtti parkolóban bõvítik a helyek számát.
Eddig maximum 110 személygépkocsi tudott ott parkol-
ni, ez pedig sokszor kevésnek bizonyult. Most a Sóstót
fejlesztõ, az önkormányzat által elnyert, száz százalékos
támogatottságú, 2,1 milliárd forintos projekt részeként bõ-
vül a parkoló is, az állatpark elõtti területen például dup-
lájára nõ a parkolóhelyek száma, s a héten már használ-
ható lesz. Dr. Podlovics Roland, a projekt vezetõje lapunk-
nak elmondta: – A munkálatokat úgy ütemeztük, hogy a
húsvéti nagy forgalomra az állatparki parkoló – igaz, még
nem készült el teljes egészében – már megnövekedett ka-
pacitással tud üzemelni. Egységes zúzottkõ burkolatot ala-
kítunk ki hengerelve, így bár még nem a végleges színvo-
nalon, de a végleges kapacitással tudja a parkolási gon-
dokat enyhíteni az új parkoló, ezáltal már nagyobb eséllyel
tudnak megállni az állatpark közelében. / További húsvét-
tal kapcsolatos közlekedési információk a 8. oldalon.

ÚJ LELÁTÓN NÉZHETÕ A FÓKASHOW

A Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújításával elindul egy
régen várt beruházás: három ütemben több mint kétmilli-
árd forintot költenek a sportcsarnokra, kormányzati támo-
gatással. A BUSZACSA tavaly nyáron került a város tulaj-
donába, azóta új parkettát kapott a küzdõtér, és elindult
egy három részbõl álló nagyszabású fejlesztés elsõ üteme
is, melynek terveit már el is fogadta a tervtanács – hang-
zott el a fejlesztés részleteit ismertetõ tájékoztatón. A re-
konstrukció elsõ része a tervek szerint szeptember végére
elkészül, és egymilliárd forintot fordítanak rá.

– A külsõ szigetelés, a nyílászárók cseréje és a tetõ fel-
újítása is szerepel az elsõ ütemben, mely igen látványos
eredményt jelent majd a mai állapothoz képest – mondta
Kósa Árpád, az intézményt kezelõ Nyírsuli Kft. ügyveze-
tõje, a témáról tartott tájékoztatón.  Hozzátette: ezek nem-
csak esztétikai változások lesznek, hanem egy komoly
energetikai beruházásról is beszélünk, így az üzemeltetés

KEZDÕDHET A BUSZACSA FELÚJÍTÁSA
ezáltal jóval gazdaságosabbá is válik. A tervek szerint
bõvül a befogadóképessége is a csarnoknak, jelenleg kö-
rülbelül 1500 nézõ foglalhat helyet a szabályokat betart-
va. Ez a felújítás után akár 2200–2500 fõt is jelenthet a
mobillelátókkal.

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt emelte ki, hogy a
fejlesztés által egy nemzetközi sport- és rendezvénycsar-
nokot szeretnének létrehozni, ami lehetõséget ad sportmér-
kõzésekre, különbözõ sportprogramokra, de több szórakoz-
tató nagyrendezvénynek is helyet adhat majd a jövõben.

A BUSZACSA három ütemben tervezett felújítása során
kialakítanak majd VIP és rekreációs termet, bemelegítõ-
pályát, megújul a beléptetõ rendszer és a csarnok világí-
tása is. A tervek arról is szólnak, hogy a városlakók bevo-
násával megpályáztatják a csarnok nevét is, a javaslatok
után pedig szavazáson dönthetnek a nyíregyháziak a csar-
nok nevérõl.

PARKOLÓHELY-BÕVÍTÉS

ÁLDOTT
HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
MINDEN
KEDVES
OLVASÓNKNAK!
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

ÁPRILIS 10., CSÜTÖRTÖK

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁRÓL
Harminc külföldi és hazai fõiskolai

hallgató tett látogatást a városházán. A
hallgatók a magyarországi szociális el-
látórendszer mûködésével és a demens
betegek ellátásával ismerkedtek. A vá-
rosházán Jászai Menyhért alpolgármes-
ter fogadta õket.

ÁPRILIS 12., SZOMBAT

KITELEPÍTETTEKRE
EMLÉKEZTEK

Április 12-e a Felvidékrõl kitelepítet-
tek emléknapja. Ez alkalomból megem-
lékezést szervezett a Rákóczi Szövetség
helyi szervezete. A Bethlen Gábor ut-
cán megkoszorúzták a kitelepítettek és
gróf Esterházy János emléktábláját, majd
emlékkonferenciát tartottak.

ÚJABB KERÉKPÁRÚT

BALKONFÖLDAKCIÓ

kért. Petneházy Attila, a térség önkormány-
zati képviselõje örömtelinek nevezte a be-
ruházás megvalósítását, hiszen már kép-
viselõsége kezdetén számos jelzést kapott
a Sóstógyógyfürdõn és Sóstóhegyen élõk-
tõl, hogy nagy szükség lenne egy bicikli-
útra, mely a családi házas városrészt ösz-
szeköti a belvárossal.

A Korányi Frigyes utcán most új szakasz-
ként közel két kilométer kerékpárutat alakí-
tottak ki. A Tiszavasvári úton elkészült sza-
kasszal együtt már eléri az 50 kilométert a
városban található kerékpárút-hálózat.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Városszépí-
tõ akciója keretében az idei évben is bal-
konföldet biztosít a városlakóknak. Nyír-
egyháza 56 helyszínére helyeznek ki
balkonföldet, helyszínenként 1-2 köbmé-
ter mennyiségben,  április 22–26. között
az alábbi helyeken:

Arany J. u.–Toldi u. sarok 2 m3; Arany
J. u. 6/A 2 m3; Árok u. (Rákóczi tömb-
belsõ) 2 m3; Árpád u. 64. sz. 1 m3; Ár-
pád u. 67–71. sz. (nagy parkoló) 2 m3;
Árpád u. trafóház mellé 1 m3; Csaló közi
nyugdíjasház 2 m3; D.A.K. Arany J. u.
tömbbelsõ (Jósa A. u. átjáró) 3 m3; Do-
hány u. 17. 1 m3; Eperjes utcai parkoló
2 m3; Erdõ sor 12. sz. (Dohány utcai
tömbbelsõ) 2 m3; Erdõ sor 8–10. sz. 1
m3; Északi alközpont, a „GYIVI” mögött
2 m3; Északi krt. 56. sz. játszótér 1 m3;
Etel közi ABC mögött 2 m3; Fazekas J.
tér ABC melletti bevásárlókocsi-tároló 2
m3; Fazekas J. tér 9. iskolánál 1 m3; Fa-
zekas J. tér 18–19. sz. 1 m3; Ferenc krt.
korábbi szökõkúthoz 2 m3; Ferenc körút
26. sz. mögött 1 m3; Garibaldi u. 51–53.
sz. 3 m3; Garibaldi u. 63. 1 m3; Holló
u.–Dohány u. sarok 2 m3; Homok sor 9-
11-13. sz. sarok 1 m3; Huszár sor 5. 1

m3; Jókai tér (Béke ház belsõ udvara) 1
m3; Kalevala stny. 24. sz. 1,5 m3; Kale-
vala stny. 34. sz. 2 m3; Kert közi játszó-
tér 4 m3; Kert u. 20. sz. mögött 2 m3;
Kórház u. 9. sz. 1 m3; Kossuth u. (14
emeletes ház mellett) 3 m3; Kossuth u.
50. sz. 2 m3; Körte utcai lakótelep 2 m3;
Krúdy köz, a garázsoknál 1 m3; Kürt ut-
cai ABC udvara 2 m3; Május 1 tér (piac-
cal szemben, a parkolóban) 2 m3; Ószõlõ
u. 117–123. sz. 1 m3; Õz köz 57–65. sz.
(parkoló) 1,5 m3; Semmelweis utcai par-
koló 2 m3; Sóstói út 1-3-5. sz. alatti ját-
szótér 1 m3; Stadion u. 34. sz. 3 m3; Sza-
lag u. 17. sz. 2 m3; Szarvas u. 70–80. sz.
2 m3; Szent I. u.–Kert u. (Fogtechnika
mögött) 3 m3; Toldi u. 62–64. sz. 2 m3;
Tompa M. u. (Móricz Zs. Iskola sarká-
nál, a garázsokhoz) 2 m3; Törzs u., Örö-
kös közösségi ház 2 m3; Ungvár stny. 23.
sz., a Korányi köz felõli körparkoló 2 m3;
Vasvári P. u. 5–7. sz. mögötti játszótér 2
m3; Vasvári P. u. 68–80. sz. (Irinyi J. u.
felõl) 4 m3; Vay Á. krt. piros tömbbelsõ 4
m3; Vécsey köz 2. sz. (Szociális Gondo-
zási Központ) 1 m3; Virág u.–Gólya u.
sarok 2 m3; Virág utcai óvoda zöldsáv
1,5 m3; Csillag köz 4. sz. 1 m3.

HÁLÓZATTÁ VÁLIK
2013 szeptemberében kezdõdött el

a belváros kerékpárútjainak bõvítése
és hálózattá fejlesztése. A projekt so-
rán számos kerékpárforgalmi létesít-
mény valósul meg, ennek egyik ele-
me a most elkészült Korányi Frigyes
utcai kerékpárút is.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával valósul meg, teljes költsé-
ge  539 858 958 forint, melyhez az
önkormányzat 90 százalékos,
485 873 061 forint összegû támoga-
tást nyert.

A projektnek köszönhetõen az aláb-
bi helyszíneken történt kerékpárforgal-
mi létesítmény fejlesztés:  Törzs utca,
Család utca–Szalag utca, Belsõ körút,
Liszt Ferenc utca, László utca, Pazonyi
út, Ferenc körút, Vasvári Pál utca, Rá-
kóczi utca, Vasgyár utca–Petõfi utca,
Rákóczi utca–Búza utca–Bethlen Gá-
bor utca.

ÁPRILIS 15., KEDD

JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁS
Felújítja az Árpád utcai játszóteret a

városüzemeltetés. Kicserélik a játékok
tönkrement elemeit, lemossák és lefestik
a játékeszközöket, és a homokozók föld-
jét friss, fertõtlenített homokra cserélik. A
játszótéri fákat is megmetszették, és a sport-
pálya köré labdafogó hálót feszítettek ki.

ÁPRILIS 15., KEDD

INNOVÁCIÓS ÉS ÁLLÁSBÖRZE
Több mint 20 kiállítóval immár kilen-

cedik alkalommal rendezte meg az In-
novációs és Állásbörzét a Nyíregyházi
Fõiskola Alumni-, Karrier- és PR Irodá-
ja. A rendezvény célja továbbra is az,
hogy egy helyszínen találkozhassanak
az álláskeresõk és a munkaadók.

A Korányi Frigyes utcán régóta várt
rész készült el és már egészen a sóstói
vasúti átjáróig tekerhetnek a biciklisek.
A tervek szerint április végére a már
meglévõ kerékpárút-hálózat további
hét kilométerrel bõvül.

A Kossuth téren gyülekeztek a bicikli-
sek kedden, õk lehettek az elsõk, akik át-
adás után kipróbálhatták az új kerékpár-
utat. Nyíregyháza polgármestere mellett
többen kerékpárra pattantak és elindultak
Sóstó felé. A vasúti átjáróig már biztonsá-
gos a kétkerekes közlekedés. A Selyem
utcán át, az Északi Temetõ felé, majd a
Korányi Frigyes utcán már végig Sóstó irá-
nyába van lehetõsége a bicikliseknek a
biztonságos kerekezésre. A belváros kerék-
párútjainak bõvítése és hálózattá fejlesz-
tése 2013 szeptemberében kezdõdött el.
A város közlekedési koncepcióját is szem
elõtt tartva a városvezetés célja, hogy az
új és a már meglévõ települési és helyközi
szakaszokat regionális hálózattá kössék
össze. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere is errõl beszélt az ünnepé-
lyes kerékpárút-avatón. Hozzátette: a ke-
rékpárút-hálózat összekötése és fejleszté-
se mellett is kiemelt szerepet tölt be a most
átadott Korányi utcai szakasz. Fontos, hogy
legyen egy biztonságos kerékpárút Sóstó-
ra, melyet lehet használni sötétedés után
is. Ez a Sóstón, Sóstóhegyen élõk jogos
igénye volt már sok éve.  De a nyíregyhá-
ziak biztonságos közlekedése mellett, a
turizmusban is jelentõs szerepet tölt majd
be az új szakasz, hiszen így már ezen az
útvonalon is megközelíthetõ Sóstó.

RÉGEN VÁRT FEJLESZTÉS

A polgármester arra is kitért, hogy a
Korányi Frigyes utcai kerékpárút megépí-
tése sokáig váratott magára, mivel a telek-
tulajdonosok nem fogadták el az önkor-
mányzat által felajánlott vételárat. A hely-
zetet végül kisajátítási eljárás rendezte,
melynek keretében 30 millió forintot fize-
tett a helyhatóság a szükséges telekrésze-

ÁPRILIS 12., SZOMBAT

EGY CSALÁD VAGYUNK
Nyíregyháza önkormányzata és a

Baptista Szeretetszolgálat a Kossuth té-
ren tartott családi napot. A megnyitón
dr. Kovács Ferenc polgármester köszön-
tötte a résztvevõket. A nap folyamán
néptánc, bábelõadás és LEGO-robot
bemutató várta az érdeklõdõket.

ÁPRILIS 11., PÉNTEK

KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY
Katasztrófavédelmi versenyen mutat-

ták meg tudásukat az általános és közép-
iskolások, az Országos Katasztrófavédel-
mi Ifjúsági Verseny nyíregyházi döntõjé-
ben, ahol elméleti és gyakorlati felada-
tok vártak rájuk. Volt nyúlgátépítés, se-
besültszállítás és ügyességi verseny.

ÁPRILIS 12., SZOMBAT

ROMA RANDEVÚ
Családi napot rendezett a Roma

Nemzetiségi Önkormányzatok Megyei
Szervezete a Sóstói Múzeumfaluban. A
nap folyamán a vendégek tradicionális
roma ételeket kóstolhattak, megismer-
kedhettek a lovari nyelvvel és roma fia-
talok elõadásait láthatták a színpadon.

ÁPRILIS 11., PÉNTEK

90. SZÜLETÉSNAP
Születésnapja alkalmából köszöntötte

családja és Jeszenszki András önkor-
mányzati képviselõ Veszeli Andrásnét.
Icuka néninek három gyermeke szüle-
tett. Az ünnepelt szeret kézimunkázni,
terítõibõl kiállítást is rendeztek. Napjait
4 unokája, 6 dédunokája teszi szebbé.
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

Kétharmados parlamenti többséget szerzett a Fi-
desz-KDNP az április 6-ai országgyûlési képviselõ-
választáson a szavazatok 99,99 százalékos feldolgo-
zottsága alapján, a nem jogerõs végeredmény sze-
rint. A külképviseletekrõl beérkezett szavazatok nem
befolyásolták érdemben a választás elõzetes eredmé-
nyeit Nyíregyházán sem.

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint a
Fidesz-KDNP-nek 133, az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP-nek
38, a Jobbiknak 23, az LMP-nek pedig 5 mandátuma lesz
az új parlamentben. A többi 14 országos listát állító párt
nem érte el az 5 százalékos küszöböt, így nem jutott be az
országgyûlésbe. Az április 6-ai választás után minden vá-
lasztókerületben egy szavazókörben nem bontották föl az
urnákat, hanem azokat elzárták.

 Szombaton ezekbe az urnákba keverték bele a külkép-
viseleteken és az átjelentkezéssel szavazók voksait, és
együtt számlálták össze a szavazatokat, majd megállapí-
tották a választókerületekben a nem jogerõs végeredményt.
A múlt vasárnapi részeredményekhez képest egyetlen
egyéni választókerületben sem változott meg – így Nyír-
egyházán sem – a szombati újraszámlálás után a válasz-
tás eredménye, és az országos listás mandátumkiosztás
sem – tájékoztatott dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ,
a helyi választási iroda vezetõje.

Bár az országgyûlési választások eredménye lényegé-
ben eldõlt, de van még teendõje a jelölõszervezeteknek.
Május 6-áig, még valamivel több mint három hetük van

VÁLASZTÁS:  KÉTHARMADOS FIDESZ-KDNP GYÕZELEM
arra az indult jelölteknek és pártoknak, hogy eltávolítsák
a kampány idõszakában a közterületeken elhelyezett pla-
kátjaikat. 

MÉG HÁTRAVAN A TAKARÍTÁS

A választás után egy héttel az ország számtalan pont-
ján láthatók még hirdetõtáblákra, hirdetõoszlopokra ki-
helyezett, ám céltalanná vált választási plakátok. Ha a
plakátokat nem távolítják el idõben, az ország valamennyi
településén a helyi önkormányzatoknak kell eljárniuk ezen
ügyekben.

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ arra figyelmez-
tet, hogy az önkormányzatok a határidõ lejártát követõen
maguk is eltávolíthatják a plakátokat, de ennek költségét
kiszámlázhatják a jelölõszervezetek felé.

MEGYÉNKET KÉPVISELIK

AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat egyéni választó-
kerületében legtöbb szavazatot kapott képviselõjelölt
képviselheti a térséget a parlamentben:

1. számú választókerületében (egészben Nyíregyháza):
Petneházy Attila (FIDESZ-KDNP)

2. számú választókerületében (részben Nyíregyháza):
dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-KDNP)

3. számú választókerületében:
dr. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP)

4. számú választókerületében:
dr. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP)

5. számú választókerületében:
Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)

6. számú választókerületében:
dr. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat megválasztott
egyéni országgyûlési képviselõje mellett, több megyei
politikus is helyet foglalhat a parlamentben az orszá-
gos listán szerzett mandátumoknak köszönhetõen.

FIDESZ-KDNP: dr. Czomba Sándor
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP:

dr. Legény Zsolt, Tukacs István
JOBBIK:

dr. Apáti István, Balczó Zoltán, dr. Gyüre Csaba
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Mintegy 4 milliárd forintból újítja fel országszerte a
rehabilitációs szakigazgatási szervek épületeit az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma. A szociális és család-
ügyért felelõs államtitkár Nyíregyházán elmondta, a
szabolcsi megyeszékhelyen 200 millió forintot költe-
nek eszközbeszerzésre és egy Bessenyei téri épület
felújítására, ahol a késõbbiekben mûködik majd az in-
tézmény.

Õsszel kezdõdik, és jövõ év végén fejezõdik be a me-
gyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szer-
veinek, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal szakértõi bizottságainak otthont adó épületek kor-
szerûsítése és akadálymentesítése. Az Új Széchenyi Terv
keretében, 18 megyeszékhelyen megvalósuló fejlesztési
programot az unió 3,99 milliárd forinttal támogatja. A be-
ruházások értéke helyszínenként változik.

KORSZERÛSÍTIK A REHABILITÁCIÓS KÖZPONTOT
A munkálatok során korszerûsítik, akadálymentesítik és

klimatizálják az épületeket, informatikai fejlesztéseket vé-
geznek, illetve új vizsgálóeszközöket és bútorzatot is
beszereznek. A létesítmények teljes körû akadálymente-
sítésének megtervezésében érdekvédelmi és civil szerve-
zetek is részt vettek. A nyáron lezajlott megyei egyezteté-
seken a helyi érdekvédelmi képviseletek és az érintettek
részérõl számos olyan hasznos javaslat érkezett, melyek
többségét a tervezõk változtatás nélkül tudták a tervekbe
illeszteni.

A közös munka eredményeként a felépülõ és felújított
ingatlanok a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogya-
tékkal élõ és a mozgásukban korlátozott személyek szá-
mára egyaránt akadálymentesek lesznek. Az átalakítások
és korszerûsítések elkészültével a szolgáltatások színvo-
nala az ügyfélkör speciális igényeihez igazodik majd.

AZ EGYIK LEGNAGYOBB FEJLESZTÉS LESZ
NYÍREGYHÁZÁN

Soltész Miklós, szociális és családügyért felelõs állam-
titkár Nyíregyházán elmondta: a szabolcsi megyeszékhe-
lyen közel 200 millió forintot költenek fejlesztésre. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal rehabilitá-
ciós szakigazgatási szerve jelenleg két telephelyen mûkö-
dik Nyíregyházán, ám hamarosan egy helyre, a Bessenyei
térre költöznek. Ez az épület a forrásnak köszönhetõen
teljes egészében megújul. Az államtitkár hozzátette: az
országos átlaghoz képest a legnagyobb beruházások közé
tartozik majd a nyíregyházi.

Ez a Bessenyei téri épület újul meg
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

Egyszerre kellene pályázati forrásokból a távhõ-
szolgáltatók hálózatát, valamint a fogyasztók fûtésrend-
szerét, lakásait korszerûsíteni. A Magyar Távhõ-
szolgáltatók Szakmai Szövetsége szerint uniós és ha-
zai forrásokra van szükség a hálózatok modernizáció-
jához, amivel a távhõszolgáltatás versenyképes lehet.
Többek között errõl tárgyaltak a szakemberek a X. Re-
gionális Távhõkonferencián.

A távhõ költségei akkor csökkennének jelentõsen, ha a
szolgáltatók az elavult hálózatokat korszerûsíthetnék, a
fogyasztók lakásait pedig mindenütt hõszigetelnék. A
Magyar Távhõszolgáltatók Szövetségének tagjai azt mond-
ták, hasonlóan az elmúlt idõszakhoz, ehhez a most kez-
dõdött uniós gazdasági ciklusban is pályázati forrásokra
van szükség. Olyan pályázatokra, amelyek egyszerre tá-
mogatnák a szolgáltatók modernizációját, illetve az érin-
tett lakások korszerûsítését.

KORSZERÛSÍTÉSSEL MÉG OLCSÓBB LEHET A TÁVHÕ
Orbán Tibor, a Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szö-

vetségének alelnöke azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy
hõszigetelés, nyílászárócsere, használati melegvíz-rend-
szer korszerûsítése, esetleg az okos költségosztás, amiben
a fogyasztók on-line módon információt kapnak a fogyasz-
tásukról, vagy napelemmel történõ kiegészítés lenne a
megfelelõ alap az olcsóbb távhõszolgáltatáshoz úgy, hogy
a távhõszolgáltatók természetesen az okos épületek mel-
lé vagy alá tennék saját felújított rendszerüket.

A konferencián szó esett arról, hogy a Nyírtávhõ Kft.
2013-ban 600 millió forintot költött a szabolcsi megye-
székhely távhõhálózatának korszerûsítésére. Idén pedig
újabb 800 millió forintból folytatják tovább a felújítást.
Azt remélik, hogy a pályázatok segítségével a következõ
években is lehet folytatni a korszerûsítést.

Arday Balázs, a Nyírtávhõ Kft. igazgatója azt hangsú-
lyozta, hogy fontos lenne ebben az ütemben fejleszteni,
de természetesen ez forrás kérdése, melyre reményeik sze-
rint a következõ uniós gazdasági ciklus KEHOP pályázatai
biztosítanak majd lehetõséget és a távhõ tovább tud lépni.

A konferencián az is kiderült, hogy a távhõszolgáltatók

egyik legnehezebben kezelhetõ problémája, hogy több
településen nagy kintlévõséget halmoztak fel. Nyíregyhá-
zán a kintlévõség növekedését sikerült megállítani és a
több százmilliós tartozás már csökkenni kezdett. Ehhez
az is hozzájárult, hogy a pontosan fizetõ felhasználók sor-
soláson jóváírást nyerhetnek.

Dr. Kovács Ferenc polgármester arról tájékoztatta a
konferencia résztvevõit, hogy 2012. május egytõl minden
hónapban egy számítógépes programmal, közjegyzõ je-
lenlétében öt pontosan fizetõ fogyasztót sorsol ki a szol-
gáltató, akiknek 20 ezer forintot leírnak a számlájukból.
Ez is motiválja a fogyasztókat a pontos fizetésre, de to-
vábbi intézkedések is történtek, melyek csökkentették a
szolgáltató kintlévõségét.

A polgármester hozzáfûzte, az év végéig Nyíregyhá-
zán 4,5 kilométer hosszan cserélik a távhõvezetékeket.
Ezzel korszerûbb és biztonságosabb lesz a szolgáltatás,
ráadásul kevesebb lesz az önkormányzati szolgáltató vesz-
tesége is.

Nyíregyházán folyamatos a távhõhálózat fejlesztése
Arday Balázs igazgató, dr. Kovács Ferenc polgármester

és Orbán Tibor alelnök

AKI PONTOSAN FIZET, HÚSZEZRET VIHET!
Zsoldos Tiborné köszönõlevélben adott hangot örö-

mének, hiszen a NYÍRTÁVHÕ „Aki pontosan fizet, húsz-
ezret vihet!” akciójának egyik szerencsés nyertese lett
karácsony elõtt. „Meglepõdve, de nagy örömmel olvas-
tam az értesítést, hogy a 20 ezer forintos nyeremény egyik
szerencsés nyertese én vagyok. Igazán szép karácsonyi
és születésnapi ajándék is volt ez egyszerre. Mindig igyek-
szem befizetéseimet idõben, pontosan teljesíteni, mert
úgy érzem, ez kötelesség. És ez ezután is így lesz!”
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Jósavárosi hajléktalanok ügyében szólnék és kérdeznék
azoktól az illetékesektõl, akik a köztisztaságért és köz-
egészségügyért felelõsek. Több alkalommal, nagy csopor-
tokban a jósavárosi játszóterek padjain, és az Ungvár sé-
tány sétálórészén elhelyezett betonpadokon és a buszmeg-
állókban élik mindennapjaikat. (Fõleg, ha beköszönt a jó
idõ.)

Ezeken a helyeken a szag (büdös vizelet stb.) elviselhe-
tetlen. Jómagam egyetlen egyszer nem láttam, hogy vala-
ki fertõtlenítené vagy takarítaná! (Nem a padok körüli sep-
regetésre gondoltam!) Kérem, akihez tartozik ezen ügy,
szíveskedjen tenni annak érdekében, hogy a fertõzésve-
szély ne alakuljon ki az igénytelen emberek miatt!

Köszönettel: jósavárosi lakó

OLVASÓI LEVÉL – TISZTASÁG ÉS EGÉSZSÉG
– Nyíregyházának jelenleg nincs olyan rendelete, mely-

ben megtiltotta volna a közterületen való életvitelszerû
lakhatást. E miatt eljárni nem tudunk. Ha valaki ebbõl az
életmódból adódóan közterületen szemetelne, esetleg
szükségleteit végzi, amennyiben tetten érjük, akkor velük
szemben el tudunk járni a Szabálysértési Törvény
alapján. (Figyelmeztetés, helyszíni bírság 5000–50 000
forintig, vagy feljelentés.) A bejelentett helyszínen gyako-
ribb ellenõrzéseket fogunk végezni – tájékoztatott Bodro-
gi László, a közterület-felügyelet vezetõje.

– Sajnos a Tisztelt Városlakó bejelentése nem egyedi és
nem kizárólag jósavárosi probléma. Társaságunk is igyek-
szik bejelenteni a hatóságoknak, amennyiben azt tapasz-
taljuk, hogy a munkatársaink által fenntartott közterü-

Április 25-én ismét a HELLÓ lesz a hivatalos köszö-
nés Nyíregyházán. A megyeszékhely, mely már sike-
resen döntött üdvözlési rekordot, 2014-ben újból egy
színes eseményekben gazdag tavaszi nappal örvendez-
teti meg lakóit. Az elmúlt két évben már jól megis-
mert, hatalmas sikernek örvendõ egész napos rendez-
vény újból élményszerzõ programokkal vár minden
korosztályt.

Szerzõ: Szabolcsi Richárd

– Szeretnénk a jól bevált HELLÓ Nyíregyháza! szerinti
recepttel idén újból „felrázni” a nyíregyháziakat – mond-
ta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere. – Két évvel ezelõtt nagy várakozások mel-
lett indítottuk útjára tavaszköszöntõ rendezvényünket, ami
– ma már nyugodtan kijelenthetjük – hatalmas népszerû-
ségre tett szert a városlakók körében. Megpróbálnánk idén
is egy új rekordot felállítani, és ami legalább ennyire fon-
tos, kiváló hangulatot teremteni a rendezvény valamennyi
helyszínén.

A programok április 25-én már reggel 9 órakor elkez-
dõdnek a Városi Stadion parkolójánál, ahol elstartol egy
õrületes zumbashow, amellyel az egy idõben egy helyen
legnagyobb létszámban táncoló közönség rekordját sze-
retnék elérni. A speciális csúcsdöntésen bárki részt vehet,
aki büszke bajnok szeretne lenni, mindössze regisztrálnia
kell a helyszínen.

ÁPRILIS 25. – A MOSOLY NAPJA

A belvárosban, a Kossuth téren 10 órától indulnak az
események, kezdõdnek az ovis versenyek, majd jön egy

mókás tánctanulás. Délben a Nyíregyházi Televízió Szi-
eszta címû mûsora települ ki a térre, a délután folyamán
pedig már élõben játszanak a zenekarok.

Hatalmas sikernek örvendett korábban az a különleges
akció, melynek keretében köszönésért pecsételnek az erre
az alkalomra kiadott kuponfüzetbe, illetve köszönõtallé-
rokat vehetnek át a kijelölt helyszíneken az illedelmes
résztvevõk. A köszönés nem hiábavaló, hiszen mindenért
ajándék jár.

A gyerekekre egész napos meglepetések várnak: lesz
óriásbuborék-fújó játék, LEGO-sarok, cukorágyú és még
számtalan különlegesség. Azért, hogy az idõsebbek se
unatkozhassanak, vásári forgatag nyílik a Takarékpalota
elõtt, lesz iparmûvészeti bemutató, civil kultúrpiac, ma-
dárkiállítás, virágvásár és -bemutató, de a divatos frizurák
készítésének titkát is meg lehet ismerni.

A tavalyi Helló Nyíregyházán is nagy volt a
tömeg a Kossuth téren

HELLÓ NYÍREGYHÁZA! A KÖBÖN

leteken, parkokban, játszótereken néhányan az emberi
együttélés szabályainak figyelmen kívül hagyásával tar-
tózkodnak, szemetelnek és ürítenek. A napi köztisztasági
feladatok ellátása során természetesen a NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai összetakarítják a hátrahagyott szemetet
és az emberi ürüléket, melynek helyét fertõtlenítjük. A
mobil padokat a téli idõszakban társaságunk telephelyén
megtisztítjuk, a homokozókat minden évben  fertõtlenít-
jük, és amennyiben bejelentés érkezik, a játszótéri játé-
kokat is lemossuk. Azokon a területeken azonban, ahol
néhányan életvitelszerûen megtelepednek, társaságunknak
a folyamatos fertõtlenítésre, talajcserére sem lehetõsége,
sem kapacitása nincs – mondta el lapunknak Szabó Edi-
na, a NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing- és PR-menedzse-
re.

LESZERELTÉK A MEGÁLLNI TILOS TÁBLÁT
Mint ahogyan az elõzõ lapszámunkban már beszámol-

tunk róla, a 36-os fõút Nyíregyháza belterületének
Tiszavasvári úti szakaszán lévõ üzletek tulajdonosai olva-
sói levelükben fordultak a Nyíregyházi Napló szerkesztõ-
ségéhez, hogy segítsen nekik választ kapni és megoldást
találni a hetek óta létezõ problémájukra. Az ottani üzlet-
tulajdonosok szerint ugyanis, a kerékpárút átadásával egyi-
dejûleg kihelyezett megállni tilos tábla miatt forgalmuk
visszaesett, volt olyan üzlet, amelyiket be is zárták, mert a
vásárlójelöltek 70 százaléka nem mert megállni a leálló-
sávon a megállni tilos tábla miatt.

MEGHALLGATTÁK A KÉRÉST

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Zrt. kommuni-
kációs osztályvezetõje megkeresésünkre elmondta, hogy
a levélírók által kifogásolt megállni tilos jelzõtábla a for-
galmi sávon tiltotta a megállást, a forgalmi sávtól az úttest
szélét jelzõ vonallal elválasztott leállósávon nem, ott a
jármûvek szabályosan megállhatnak. Ennek ellenére a le-
vél alapján arra következtettek, hogy a közúti közlekedés

szabályainak ismerete nem eléggé alapos a közlekedõk
nagy részénél, ezért a táblát bevonják. A Nyíregyházi Te-
levízió stábja jelen volt a megállni tilos jelzõtábla leszere-
lésénél. Az egyik bezárt üzlet azóta újra kinyitott. Szamos
István megyei igazgató hangsúlyozta, hogy amennyiben
a táblabevonásnak kedvezõtlen hatása lesz a közelben lévõ
gyalogátkelõhely biztonságára, az intézkedést haladékta-
lanul megváltoztatják.

HELYIEK ÉS SZTÁRVENDÉGEK

– Nagyon bízunk a jó idõben, szeretnénk, ha április 25-
én ismét egy felejthetetlen napot tölthetnénk el a mosoly
és a tavaszi megújulás jegyében – tette hozzá a polgár-
mester. – Idén is a nap fénypontjának számítanak majd
azok a zenés, táncos programok, melyek az elmúlt két
évben tömegeket mozgattak meg a városban. Természe-
tesen a programban lehetõséget biztosítunk arra, hogy helyi
zenekarok is szórakoztathassák a közönséget, így fel fog
lépni a Vikár Sándor Zeneiskola csapata, a Borz-alom,
valamint a vasvárisok zenei formációja, az Acoustic
Silence.

Délután fél 5-tõl a Kossuth téri színpadon bemutatko-
zik a HoneyBeast, akiknek A legnagyobb hõs címû száma
hamar slágerré érett a fiatalok körében. Este 6-tól fellép a
városháza elõtt a Street Dance School Hip-Hop Táncisko-
la, majd 7-tõl következik Kocsis Tibor, Zséda, valamint
Éliás Gyula Jr. és zenekara. Ezt követõen pedig látványos
fényjátékban gyönyörködhetünk majd egy lézershow ke-
retében.

Mit kell tenni, hogy köszönõtallérokat szerezzünk?
A válasz egyszerû: köszönni (Ne feledd a jelszót:

HELLÓ Nyíregyháza!). És mi jár a tallérokért?
1 tallérért – kis zászló
2 tallérért – ajándék lufi
3 tallérért – arcfestés
4 tallérért – minicsúszda, mászófal vagy gladiátor
5 tallérért – jegy a Csi-hu-hu-ra vagy mozijegy két

személy részére.  (Részletek a 11. oldalon.)

FOLYTATÓDHAT
A MANDA PROGRAM

Ahogy elõzõ lapszámunkban írtuk, tizenhárom
közfoglalkoztatott 5 hónapon át dolgozhatott a nyír-
egyházi közgyûjteményi intézményekben a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) programjának
keretében. Több tízezer dokumentumot digitalizál-
tak az utókor számára, a programban a munkabért
és a technikát a kormány biztosította.

ELISMERTÉK A SZAKMAI MUNKÁT

Friss hír, hogy a tervekkel ellentétben már biztos,
hogy április végével nem fejezõdik be a munka a
Jósa András Múzeum közgyûjteményeiben. A Ma-
gyar Nemzeti Digitális Filmintézet döntése értelmé-
ben a rendkívül elismert és szakmailag sikeres köz-
foglalkoztatási program június 30-áig tart, felgyorsít-
va ezzel tárgyi és történeti emlékeink digitalizációját.



Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. május 2.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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ÜNNEPI
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu

www.thgkft.hu

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. a húsvéti ünnep
körüli hulladékszállítás kapcsán tájékoztatja a

tisztelt lakosságot, hogy az április 21-ei (hétfôi) körzetbôl
április 19-én (szombaton) szállítja el a hulladékot.

A Hulladékudvarok, valamint a Regionális
Hulladékkezelô Üzem április 21-én zárva tartanak.

Minden kedves ügyfelének
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN

a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

Ahogy a múltban is, úgy a
jövõben is a Hársfalvi Kft. leg-
fontosabb törekvése a nyílás-
záróink minõségének megtar-
tása, a mûszaki tartalom nö-
velése, újdonságok bevezeté-
se és a legfontosabb az árak
szinten tartása.

2013. decemberben a
Hársfalvi Kft. a német Gealan
profilgyártó cég legújabb ter-
mékét, a Gealan S-9000 pré-
mium kategóriás ablakot el-
sõként hozta be a helyi piac-
ra. Az eltelt 4 hónapban – az
eladásokból és érdeklõdések-
bõl – arra következtettünk,
hogy újabb tárgyalásokat kell
folytatni az ablak gyártójával,
hogy AKCIÓNKAT tovább
folytatva, minél több ügyfe-
lünk magáénak tudhassa és
élvezze pozitív elõnyeit en-
nek az „ötcsillagos komfort”
ablaknak. Hiszen „A” kategó-
riás, 83 milliméter tokszéles-
ségû, 3 sor gumitömítéses,
lehetõ legnagyobb üvegfelü-
letû, biztonsági gombafejes
ROTO vasalatos mûanyag ab-
lakot nagyon kevesen kínál-
nak. Március végén sikerült a
gyártó tulajdonosát meggyõz-
ni, hogy kereslet van itt, me-
gyénkben is erre a termékre.
Kértük a támogatást részérõl
ahhoz, hogy továbbra is a le-
hetõ legkedvezõbb áron, leg-
jobb minõségben és alapáron
a legmagasabb mûszaki tar-
talommal tudjuk kínálni az itt
élõ embereknek is.

Továbbiakban is felár nél-
kül tudjuk adni a háromréte-
gû üveget, 44 milliméteres
alap réteg renddel.

Ez a széles tokkal és
szárnnyal rendelkezõ erõs,

HÁRSFALVI NYÍLÁSZÁRÓK
 MELEGSÉG – CSEND – BIZTONSÁG

robusztus ablak, akár passzív-
házakhoz is megfelelõ értékek-
kel rendelkezhet, a hozzá meg-
felelõ üveggel és meleg pere-
mes távtartóval kombinálva.

Kínáljuk még továbbá az
IQ-8000 komfort nyílászáró-
család tagjait is, melyek 74 mil-
liméteres tokvastagsággal,
alapáron argongázzal töltött
üveggel, biztonsági ROTO
vasalattal, mindenki számára
elérhetõvé vált az elmúlt hó-
napokban. Ehhez a termékcsa-
ládhoz kapcsolódnak a leg-
újabb Gealan fejlesztésû
„STV” és „IKD” rendszerek,
mely jelölések egyelõre nem
sokat mondanak a laikusok
számára. Viszont, aki veszi a
fáradságot és idõt, és meghall-

gatja irodánkban vagy meg-
nézi honlapunkon a tájékoz-
tató anyagot, az sok új infor-
mációval lesz gazdagabb a
nyílászárók fejlesztéseinek te-
rületén. Azért röviden vázol-
va az „STV” Statikus száraz
üvegezéssel és „IKD” Inten-
zív kamra szigeteléssel javul
a nyílászáró hõszigetelése,
nagyobb betörésvédelmet
biztosít, és nagyobb szerke-
zetek is legyárthatóak komp-
romisszumok nélkül.

Ne feledkezzünk meg a
Hársfalvi Kft. másik nagy ter-
mékcsaládjáról, a szekcionált
garázskapukról sem. Minden
ügyfelünknek személyre szab-
va, egyedileg készítjük a ga-
rázskapukat, helyigénynek
megfelelõen. Minden szekcio-
nált garázskaput 4 centiméte-
res szigeteléssel, dupla gumi-
tömítéssel, alsó nagy záró-
gumival, az ujjbecsípõdés vé-
delmével és a rázáródás elle-
ni biztosítással kínálunk.

3 darab távnyitó szintén
egy érv, ami miatt érdemes a
Hársfalvi Kft. garázskapuit
választani.

Végezetül, akkor is jöjjön
el hozzánk, ha kapunyitó
elektronikára (szárnyas- és
tolókapu nyitó rendszerre)
van szüksége.                   (x)

További információk a
www.harsfalvikft.hu

weboldalon, illetve az
Új utca 10. szám alatti

irodánkban.

Hársfalvi Tamás
az újításokat ismerteti
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

A húsvéti és május 1-jei hosszú hétvégén várható fo-
kozott turisztikai és szabadidõs tevékenységhez kap-
csolódó megnövekedett gépjármûforgalom irányítá-
sát a rendõrség és a közterület-felügyelet munkatár-
sai végzik. Utasításaikat kérjük, minden esetben tart-
sák be.

A forgalmi rend az ünnepnapokon csak abban az eset-
ben változik, ha azt a megnövekedett gépjármûforga-
lom indokolttá teszi. Ekkor a helyszínen lévõ rendõri
vezetõ elrendelheti az egyirányú forgalmi rend beveze-
tését a Kemecsei úti felüljárótól a Fürdõ utcáig, a Sóstói

ÜNNEPI FORGALMI REND SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN
úton és a Berenát utcán. Ebben az esetben a kihelyezett
jelzõtáblák szerint közlekedjenek.

A Kemecsei úti felüljáró és a Nyíregyházi Állatpark
bejárata között lévõ útszakaszon, a Sóstói út két oldalán
a parkolás megengedett.

Az állatpark bejárata elõtti és a Tölgyes utcai parko-
lók feltöltésénél kérjük, hogy a jármûvezetõk kövessék
a NYÍRVV Kft. parkoló ellenõreinek az utasításait és a
szerint parkoljanak.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztály

Szerzõ: Tarczy Gyula

Minden esztendõben megfogadom: ezúttal fülön csí-
pem a tavaszt. Már február végén résen vagyok, hogy a
még álmodó természet elsõ rügyeit meglessem. Ám mire
észbe kapok, rendszerint virágzik az aranyesõ, hervad-
nak a tulipánok, s ideje füvet nyírni. Így jártam idén is a
kedvenc fáimmal: ahol tegnap még rügy sem volt, le-
vél fakadt mára, s tán virágba is borult harmadnap dél-
utánra. Mi nem tudunk megállni, vagy idén a természet
volt túl gyors? Hamarabb jött – mondják sokan, „idõ
elõtt”, nem lesz orgonaillatú a ballagás... Pedig minden-
nek rendelt ideje van. Jézus Krisztus az idõk forduló-
pontján érkezett az emberi létbe, a keresztény világ
számára azóta is születése az idõszámítás alapja. Õ
pedig igazodási pont, akkor is, ha az egyébként sok
elõnyt hozó unió összevont szemöldökkel nézi alap-
törvényünkben az erre való hivatkozást. Mert bárhon-
nan vizsgáljuk: az isteni személy földi eljövetele gyö-
keresen megváltoztatta a világ kultúráját, s megalapoz-
ta az elmúlt két évezredet. Mi, magyarok is az õ nevé-
ben védtük Európát az összes keleti hordától, százado-
kon át, s tõle, az Úrtól várjuk az áldást, a jókedvet, a
bõséget, a védõ kart. Mondjuk csak a Himnusz elsõ
sorait újra... Még idõben vagyunk, hogy gondoljunk rá
ma, nagypénteken. Szerencsére nem áll jogunkban
megtiltanunk az õ végtelen, áradó szeretetét. Csak he-
lyet kell neki találni a szívünkben, s ajtót nyitni neki. A
húsvéti idõ különösen alkalmas erre. Töltsünk idõt ma-
gunkkal, s közben megtaláljuk Õt, aki mindig készen
áll! A tavaszt pedig elcsípem jövõre. Az még várhat...

IDÕ ELÕTT

A húsvét idejét a niceai zsinat 325-ben a tavaszi nap-
éjegyenlõséget követõ holdtölte utáni elsõ vasárnap-
ban állapította meg. E napon ér véget a nagyböjt, azaz
a hústól való tartózkodás. Mint a néphagyományok
többsége, a húsvét is több kereszténység elõtti elemet
õriz, a tavaszvárással és tavaszköszöntéssel kapcsola-
tosakat.

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éled újjá,
de az embereket is arra készteti, hogy megtisztítsák kör-
nyezetüket. A nagyhét idõszakához kötõdött a nagytaka-
rítás, a meszelés, de az ember és állat mágikus fürdetése
és féregûzése is – kezdte a néphagyományok felidézését
dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató. Úgy vélték a régiek,
hogy aki nagypénteken napfelkelte elõtt megfürdik, azon
nem fog semmiféle betegség, és aki a húsvétot megelõzõ
pénteken a Tiszában megmosdik, szép és tiszta marad.

A nyírségi falvakban nagyszombaton szentelték a tü-
zet. Néphagyománynak számított, hogy a tûz maradvá-
nyait kivitték a szántóföldre azért, hogy a termést ne érje
jégverés, és a föld termékeny legyen.

Húsvétvasárnaphoz is sokszínû hagyományok kapcso-
lódtak. Ezt a napot a böjt miatt a korlátlan evés-ivás jelle-
mezte, ami még napjainkra is jellemzõ. A katolikus hívõk
ilyenkor a templomba viszik megszentelni a húsvéti son-
kát, a pászkát és a kolbászt. Régen a szentelt sonka csont-
ját a gyümölcsfára akasztották, hogy bõven teremjen.

„ZÖLD ERDÕBEN JÁRTAM...”
HÚSVÉTI NÉPHAGYOMÁNYOK

LOCSOLÁS

A húsvéthoz kapcsolódó legismertebb népszokás a lo-
csolás, az öntözés. Húsvéthétfõt valamikor „vízbeveze-
tõ”, „vízbehányó” hétfõnek is nevezték. A legények a lo-

A húsvét Jézus Krisztus halálának és föltámadásának
az ünnepe. A Biblia szerint Jézus a keresztre feszítése
után a harmadik napon (húsvétvasárnap) feltámadt. Ke-
reszthalálával megváltotta az emberek bûnét, feltáma-
dásával gyõzelmet aratott a halál felett. Az ünnep nem-
csak húsvétvasárnapra korlátozódik, hanem megelõzi
a három nap. E napokon, ki-ki a maga módján, a fele-
kezeti hovatartozása szerint mélyed el hitvilágában.
Egyházak képviselõit kértük meg, hogy osszák meg
ünnepi gondolataikat az olvasókkal.

Papp János, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Fõ-
plébánia plébánosa:

Húsvét ünnepén Jézus Krisztus feltámadását ünnepli a
katolikus egyház. A húsvét, felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül, mindenki számára ugyanazt jelenti: Jézus feltá-
madt és ennek örvendezünk. A feltámadást emberi érte-
lemmel felfogni nem lehet, hittel tudjuk elfogadni. Bár-
mennyire is hihetetlennek tûnik, de igaz, Jézus Krisztus
felment a mennybe. Az emberek elhitték, s 2000 év eltel-

A HÚSVÉT A KERESZTÉNYEK EGYIK LEGFONTOSABB ÜNNEPE
tével is hisznek benne. Joggal keressük a magyarázatot:
miért higgyünk a feltámadásban? Isten jeleket ad, hogy
elinduljunk a hit útján, jeleket ad az evangélium, amibõl
a hit fakad. Ezeket a jeleket kell meglátni, amit az Isten
ad. Jézus Krisztus feltámadt, õ él! Az apostolok, az asszo-
nyok látták õt. Nekünk pedig a hitben kell látni õt. Az élet
nem céltalan, az élet eljut az Istenhez.

Kósa László református lelkész:

Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott! Ezzel az
evangéliummal köszönti a világot a keresztyén emberek
sokasága ilyenkor, húsvét ünnepén. Ez a remény hangja,
a gyõztes hit hangja, amelybõl egyre kevesebb van ma az
emberek szívében és a világban. Inkább csak a néma kö-
zöny vagy a közönyös hallgatás maradt. A remény, a hit
és a szeretet hangját megfojtotta a vad gyûlölet és az ir-
galmatlanság pusztító indulata. Egy ilyen kegyetlen világ
fojtogató atmoszférájában újra szárnyát bontja a húsvéti
örömüzenet. Mert éppen egy ilyen bûn által mérgezett
légkörben szólal meg elõször az a tiszta mennyei hang,

melyet több mint 2000 éve hirdet Krisztus népe: „Feltá-
madott.” Jézus él! Nincs többé a sírban. A sír üres, Jézus
már nincs ott, ahol még a nagypénteki gyász érzésével
keresik, de ott van mindenütt és mindabban, ami él, mert
Õ maga az Élet. Mert Õ benne él az édesanya minden
áldozatot vállaló szeretetében, a bûnöket megbocsátó sze-
líd ölelésben, a fényesen ragyogó gyermeki tekintetekben.
Ahol csak a nagypénteki gyász marad, ott sivárrá és üres-
sé lesz az élet, csalódottá és kiábrándulttá lesz a szív, de
ahol a halálon is gyõztes Krisztus áll életünk felett, ott nyo-
ma sem lehet a félelemnek és a lelkeket megemésztõ bá-
natnak. „Ti ne féljetek!... Nincsen itt, mert feltámadt,…”
(Máté 28, 5b-6a) Ez a húsvéti örömüzenet mentette meg
Krisztus követõit a végsõ kétségbeeséstõl, úgy, hogy szí-
vükben hit fakadt. Ez a hit adott nekik erõt arra, hogy össze-
szedjék magukat és újra erõt nyerjenek. Ez a hit tehet ma
minket is képessé arra, hogy szembe tudjunk nézni ön-
magunkkal, nehéz életünkkel és a közönyös világgal. Így
lesz a feltámadás hitébõl életet formáló, gyõzedelmes hit,
csak hidd, hogy Jézus Krisztus ma is és mindörökké él.
Ámen.

csolástól tiltakozó lányokat a vályúhoz, kúthoz hurcolták,
és vödrökkel hordták rájuk a vizet. A kölnivel történõ lo-
csolás és a hozzá kapcsolódó locsolóversek már újabb
keletû szokások. A locsolás jutalma a tojás, ami egy õsi
termékenységi szimbólum, s a feltámadást is jelképezi –
mondta el dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató.

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Televí-
zió „Dorina kérdez” címû mûsorában, mely mindennap,
19.25-kor és 21.25-kor jelentkezik.

MIT JELENT A HÚSVÉT?

„Egy gyönyörû szép ünnep, átitatva meghittséggel,
közös családi ünnepléssel.” Kovács Zsolt

„Egy egyházi ünnep. A családok össze-
tartását is jelképezi. Mi családi körben
ünnepeljük.”

Zenerákné Bocskai Júlia
„Számomra Jézus Krisztus feltámadását,

meg ilyenkor együtt van a család, a rokonok, a tá-
volabbiak is, és együtt tudunk ünnepelni.”

Magyar Richárd Zsolt

Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra
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TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÕ KFT.

FÛTÉSI SZOLGÁLTATÁS LEÁLLÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEENDÕK

A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, hogy az érvényben
lévõ szabályozások szerint a távhõszolgáltatók fûtésszolgáltatási kötele-
zettsége szeptember 15-étõl május 15-éig tart. Ez azt jelenti, hogy ezen
idõszak alatt a fûtési szolgáltatásnak a fogyasztók rendelkezésére kell áll-
nia. A jó idõ megérkezésével nem jár automatikusan a fûtési szolgáltatás
leállítása, azt a lakóközösség döntése alapján a közösség képviselõjének
kell jeleznie a szolgáltató, vagyis a Nyírtávhõ Kft. felé.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, kérjük a közösségek képvi-
selõit, szíveskedjenek a fûtési szolgáltatás leállításának igényét társasá-
gunkhoz írásban eljuttatni levélben vagy faxon a „Fûtés megrendelése/
lemondása” nyomtatványon, melyet a www.nyirtavho.hu/dokumentumtar
címen honlapunkról is letölthetnek, illetve személyesen az alábbi címek-
re:

SZOLGÁLTATÁSFELÜGYELET
Népkert utca 12., fax: 42/455-092, vagy

e-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu

A fûtési szolgáltatás leállítása az ÁSZF-nek megfelelõen, 48 órán belül
történik a „Fûtés lemondása” nyomtatvány beérkezése után.

Felhívjuk a közösségek figyelmét, hogy a fûtési szolgáltatás leállítása
után kért ismételt szolgáltatásigénylés meghibásodást, levegõsödést okoz-
hat a rendszerben, mely erõsen befolyásolja a fûtés minõségét, ezért
célszerû csak akkor jelezni a leállítást, ha már ténylegesen nem igénylik
szolgáltatásunkat.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Értesítem a város lakosságát, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §
(3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti,
a nevelési év kezdô napjától (2014. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.
Az óvodai jelentkezés a város valamennyi önkormányzati fenntartású nevelési intézmé-
nyében 2014. május 5–7-éig (hétfô, kedd, szerda) 8.00–16.00 óra között lesz.
Az óvodai jelentkezés a „Jelentkezési lap” kitöltésével és benyújtásával történik. A szülô
a jelentkezési lapot letöltheti a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról, illetve a jelent-
kezés napján átveheti az óvodában. A jelentkezési lapon a szülô 3 önkormányzati óvodát/
tagóvodát is megjelölhet. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sor-
rendjét is tükrözi. A kitöltött jelentkezési lapot az elsô helyen megjelölt intézményben
kell leadni a megjelölt idôpontban.

Az óvodai beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

– a jelentkezési lap,
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum,
– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetû, vagy a napközbeni ellá-

tását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülôje, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beíratkozás idejének utolsó
határnapját követô tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hi-
ányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt.

Az óvodai beíratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történô felvételt is.
A gyermekek felvételérôl a beíratkozás utolsó határnapját követô 21 napon belül hoz
döntést az intézmény vezetôje. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhez-
vételét követô 15 napos határidôn belül a szülôk Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzô-
jének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó
kérelmet nyújthatnak be.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minôsül.

Dr. Szemán Sándor
Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fôjegyzôje

FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE



Magyar Holokauszt Emlékév keretében
számos programot szerveznek az önkor-
mányzat intézményei partnereikkel, hiszen
kiállítást, emlékkonferenciát is rendeztünk.

A Jósa András Múzeumban tartott kon-
ferencián Kertész Gábor, a Nyíregyházi Zsi-
dó Hitközség egykori elnöke is részt vett.
Elõadása A nagyecsedi postamester dilem-
mája, amiben egy személyes történetet osz-
tott meg. Ezzel az egyedi tragédiával azok-
nak a figyelmét is szerette volna felhívni
az 1944-ben történtekre, akik származásuk
miatt nem érintettek vagy koruknál fogva
nem érzik át annak súlyát.

 „KÖSZÖNÖM, JÓL VAGYOK”

Kertész Gábor a következõket mondta
el: – Apám munkaszolgálatos volt, amikor
a családja felé 1944. május közepén elkül-
dött egy úgynevezett távoli levelezõlapot,
amiben semmilyen más információt nem
lehetett persze közölni, mint „Köszönöm,
jól vagyok”, és érdekes módon ezt a levla-
pot õ visszakapta. A többit persze nem. A
levlapon pedig tintaceruzával máig olvas-
hatóan a nagyecsedi postamester által ráírt
egyetlen szó található: Elköltözött. Ugye
1944 májusáról van szó. Nem lehet tudni,
soha nem kérdeztem tõle, hogy mit érez-
hetett abban a pillanatban, amikor az õ Lili
felesége és öt fiatal gyereke elköltözött
Nagyecsedrõl. És miután a munkaszolgá-
latot követte a fogság, õ egy jó másfél év-
vel késõbb szembesült azzal, hogy tény és
való, az õ családja elhagyta Nagyecsedet,
de ez az utazás sajnos Auschwitzban feje-
zõdött be, az ismert körülmények között.

A Jósa András Múzeum a kétnapos meg-
emlékezés-sorozatot a kertvárosi evangé-
likus gyülekezettel, a Megyei Pedagógiai
és Képzési Intézettel, a Nyíregyházi Zsidó
Hitközséggel és az Evangélikus Roma Szak-
kollégiummal közösen szervezte meg.
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A költészet napja alkalmából rendeztek vers- és pró-
zamondó versenyt a Bencs Villában. A József Attila
születésének emlékére tartott megmérettetésre hatá-
rainkon túlról is érkeztek tanulók. Az ünnepi rendez-
vénysorozat a 44 évvel ezelõtt elhunyt költõ, Váci
Mihály szobrának megkoszorúzásával folytatódott,
majd emlékülésen tisztelegtek Nyíregyháza szülötte
elõtt. A Móricz Zsigmond Színházban magyar klasszi-
kusok és kortárs szerzõk alkotásaival ünnepelték a
költészet napját.

Verssel, novellával és drámai monológgal jelentkezhe-
tett az a több mint 40 diák, akik a Határtalanul magyarul

A KÖLTÉSZET NAPJÁT ÜNNEPELTÜK
címû megmérettetésre érkeztek a Bencs Villába. A vers-
és prózamondó versenyt a költészet napja alkalmából ren-
dezték meg a Sóstói úti épületben. Az irodalmi délután-
nak harmadjára adott otthont a Bencs Villa, amelyre vissza-
térõ versenyzõk a határainkon túlról is érkeztek. A Felvi-
dékrõl érkezett Krajnyák Edina azt mondta, minden ma-
gyar ember számára fontos az anyanyelve, és az, hogy
ápolja. Ezt emelte ki Kósa Tímea, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármestere is köszöntõjében, aki szerint a
magyar nyelv nemzeti kincsünk.

VÁCI MIHÁLYRA EMLÉKEZTEK

A költészet napja alkalmából, születésének 90., halálá-
nak 44. évfordulóján megemlékeztek a nyíregyházi szü-
letésû, Kossuth- és József Attila-díjas költõrõl, Váci Mihály-
ról is. Mióta a színház elõtt felavatták az emblematikus
Váci Mihály szobrot, többek szerint talán azóta nem volt
annyi résztvevõje egy ilyen koszorúzásnak, mint ezen a
napon. Éry-Kovács Zsanna színmûvész szavalatát követõ-
en Jászai Menyhért alpolgármester ünnepi gondolatokkal,
és meglepetésként egy fejbõl mondott Váci-verssel tisztel-
gett a költõ emléke elõtt. Ezt követõen a meghívottak át-
vonultak a Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Emlékter-
mébe, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a
résztvevõket, s emlékezett meg Váci Mihályról. Sõt, part-
nerséget is ajánlott a további hagyományápoláshoz a vá-
ros részérõl. Mindkét helyszínen beszédet mondott Mé-
száros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgató-
ja, Stick Gyula, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesü-

let alapító-elnöke pedig néhány gondolatban fogalmazta
meg Váci Mihályhoz történõ személyes kötõdését.

A költészet napi program a Móricz Zsigmond Színház-
ban folytatódott. A Krúdy Kamaraszínpadon a társulat
mûvészei osztották meg legkedvesebb verseiket az érdek-
lõdõkkel.

A költészet napja alkalmából Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata pedig a Kávészünet együttes zenés
irodalmi koncertjével lepte meg a középiskolásokat. Az
Alvégesi Mûvelõdési Házban ismert és kevésbé ismert
magyar költõk megzenésített alkotásait hallhatta az a több
mint 120 diák, akik a város középiskoláit képviselték. Az
irodalmi mûsorban olyan mûvek csendültek fel, amelyek
a diákok érdeklõdéséhez közel állnak.

A HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZTEK
Szakmai továbbképzéssel, kiállítás-

sal, valamint egy konferenciával em-
lékeztek a holokauszt hetvenedik év-
fordulójára. A Jósa András Múzeum-
ban a magyarországi holokausztot a
történtek tükrében idézték fel, az elõ-
adók között pedig volt, aki saját emlé-
keit osztotta meg a hallgatósággal.

2001 óta minden év április közepén
emlékezünk a holokauszt magyarországi
áldozataira. 1944-ben kezdõdött meg a
magyarországi zsidók gettókba tömörítése
Kárpátalján. Az ezt követõ hónapok során
több mint 400 000 zsidót zártak gyûjtõtá-
borokba, majd hurcoltak el Magyar-
országról Auschwitz-Birkenauba. Késõbb a
nemzetiszocialista rendszer más csoporto-
kat is üldözött vagy próbált megsemmisí-
teni, így a cigányságot, a fogyatékkal élõ-
ket, a homoszexuálisokat és a rendszer
politikai ellenségeit.

A 70 évvel ezelõtt történtekre Nyíregy-
házán is megemlékezés-sorozatot tartottak.
Múlt csütörtökön szakmai továbbképzés
volt 25 középiskolai tanár részére, és egy
kiállítás is nyílt a Holokauszt árnyékában
címmel.

Jászai Menyhért alpolgármester
a város nevében koszorúzott

Dr. Kovács Ferenc polgármester további partnerséget
ajánlott az emlékülésen

Másnap konferenciát tartottak a múzeum-
ban, melyen Kósa Tímea alpolgármester el-
mondta: – Nyíregyházán is megemlékezünk
a holokausztról a hetvenedik évfordulón. A
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ELHUNYT
DR. LAKATOS SAROLTA

(1946–2014), a Kállay Gyûjtemény elsõ igazgatója

Tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket dr. Laka-
tos Sarolta, a Kállay Gyûjtemény alapító igazgatója.
Hõn szeretett múzeumát 18 éven át vezette. Õ volt,
aki ebben a majdnem két évtizedben alapleltárakat
készített, és megismertette a gyûjtemény nevét helyi
és országos szinten. 1994-ben találkoztunk elõször,
amikor is doktori disszertációjának védésére készült.
Lakatos Saci – mert múzeumi berkekben így nevez-
tük – hatalmas munkát végzett a több mint tízezer
tárgy, fénykép leltározásával. Nemzetközileg is híres-
sé és ismertté tette a Kállay Gyûjtemény rendjel- és
kitüntetésanyagát. Emellett az évek során kiváló tu-
dós vált belõle. Sokat jártunk együtt konferenciákra,
mivel érdeklõdésünk a történeti segédtudományok felé
fordult, ezért a numizmatikai és falerisztikai szimpó-
ziumok állandó résztvevõi voltunk. Jó elõadókészsé-
ge és alázata a történettudomány iránt köztudott volt.
Kitartását díjakkal, elismerésekkel honorálták, amelyek
közül a magyar történész-muzeológus szakma legma-
gasabb elismerésére, a Wellmann Imre-díjra volt a leg-
büszkébb. Személyében egy jó kollégát és egy ked-
ves barátot veszítettünk el, így különösen fájó hirtelen
bekövetkezett halála.

Isten nyugosztalja békében!
Dr. Ulrich Attila

2014 és 2020 között 7200 milliárd forintot kap Ma-
gyarország az Európai Uniótól a gazdasághoz kapcso-
lódó turisztikai és egyéb beruházások támogatására.
Ezt dr. Komoróczki István, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium tervezéskoordinációjáért felelõs államtitkára
mondta Nyíregyházán, a Kállay Gyûjteményben tar-
tott kiállítás-megnyitón, ahol egyszerre két új tárlat is
megtekinthetõ.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Dr. Komoróczki István államtitkár arra is kitért, hogy eb-
bõl közel 200 milliárd forint áll az elkövetkezõ 7 évben
majd rendelkezésre ahhoz, hogy olyan, a beutazó hazai
vagy külföldi turisták által meglátogatható intézményeket,

KIÁLLÍTÁSOK A KÁLLAY GYÛJTEMÉNYBEN
turisztikai attrakcióra alkalmas célpontokat fejlesszenek,
amelyek a késõbbiekben gazdasági fejlõdést is generálnak.

KÖRVONALAZÓDIK A JÖVÕ

Dr. Kovács Ferenc polgármester a Kállay Gyûjtemény
jövõjérõl beszélt a megnyitón. Elmondta, hogy tavaly ja-
nuár elsejétõl a város lett a múzeumok fenntartója. Akkor
elindítottak egy folyamatot, amelynek része, hogy a Kállay
Gyûjtemény a Kállay-kúriába költözhessen. A városveze-
tõ beszámolt arról, hogy folynak az egyeztetések, hogy a
hajdani Kállay-kúria épületét a város ingyen megkaphas-
sa a kormánytól. A polgármester reményét fejezte ki, hogy
ez ebben az évben lezárul, hiszen mihamarabb szeretné-
nek pályázni az épület felújítására, hogy a Kállay Gyûjte-
mény végre méltó helyre kerülhessen.

Az egyik új tárlat a Komiszár-letét címet viseli. A Kállay
Gyûjteményben 3000 darabos gyûjteményét helyezte el
Komiszár Dénes. A helytörténész kollekciójának nagyobb
részét a Magyar Királyság, illetve a Magyar Népköztársa-
ság kitüntetései alkotják, de jelentõs az európai anyag is.
A gyûjteményben szerepelnek még folyóiratok, meghívók
és többek között korabeli értesítések is. A tervek szerint a
Komiszár-letétnek nagy szerepet szánnak a múzeumpe-
dagógiai órák bemutatásánál és a kutatók számára is érté-
kes forrást jelenthet majd.

A Komiszár-letét bemutatása mellett Komoróczki Nóra,
Galántai Zsófia, Pap Sándor Dezsõ és Balogh József fest-
ményei is megtekinthetõek. A két kiállítás május 31-éig
látható a Kállay Gyûjteményben.

Dr. Ulrich Attila, a Kállay Gyûjtemény igazgatója
 a megnyitón

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabá-
lyozta a díszpolgári cím adományozásának rendjét.
A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar állam-
polgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élô, vagy már el-
hunyt személynek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetôleg egyéb területen a vá-
ros és lakossága érdekében hosszabb idôn keresztül kimagasló-
an eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedô és maradandó alkotásával jelentôsen segítette Nyír-
egyháza fejlôdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájá-
rult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.

A díszpolgári cím adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét, sze-
mélyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
A javaslatokat 2014. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Paleo bolt nyílt Nyíregyházán, a Rákóczi utcán. Az egyre népszerûbb táplálkozásmód
alapanyagai, félkész és késztermékei kaphatók az üzletben. (x)

Nagy érdeklõdés mellett nyílt hét keretében próbálhat-
ták ki az érdeklõdõk a  VOLVO 2014. évi megújult  mo-
delljeit a Vela Autó Kft. Pazonyi úti szalonjában. (x)



2014. ÁPRILIS 18. 13

AKTUÁLIS HIRDETÉS

ÚJ HELYSZÍNEN A NYÍRSÉGI VÁGTA
Az idén térségi összefogással Nagy-
kálló–Harangod ad otthont a Nemze-
ti Vágta nyírségi elõdöntõjének.

Az ötödik alkalommal megrendezen-
dõ Nyírségi Vágtán az idén is közel húsz
település lova és lovasa méretteti meg
magát a Nemzeti Vágtában való részvé-
telért – hangzott el a rendezvény beha-
rangozó sajtótájékoztatóján. A SZE-VA
TEAM LSE szervezésében, a nagykállói és
a kállósemjéni önkormányzat támogatá-
sával megvalósuló versenyt június 14-én
tartják Nagykálló–Harangodon.

ÚJ HELYSZÍN,
RÉGI HAGYOMÁNY

A helyszínválasztás nem véletlen, hi-
szen a térségben nagy hagyománya van
a lovas sportnak – mondták el a támoga-
tó települések vezetõi. A Nemzeti Vágta
nevezési igazgatója, Bendes Csaba örö-
mét fejezte ki, hogy nem szakad meg a
Nyírségi Vágta hagyománya. Ez azért is

örömteli, mert az elmúlt Nemzeti Vágtá-
kon igen elõkelõ helyen szerepeltek a
Nyírség lovasai, két alkalommal is elhoz-
ták a trófeát. A nevezési igazgató arra is
kitért, hogy nem változtak a verseny sza-
bályai. Ezúttal is három lovas képvisel-

heti a Nyírséget a Nemzeti Vágtán. A me-
zõny két legjobbja mellett, a rendezõ te-
lepülés alanyi jogon delegálhat verseny-
zõt.

A nap folyamán azonban nemcsak a
selejtezõ résztvevõi lépnek pályára, ha-
nem a Harmann Mihály fogathajtó em-
lékversenyt is itt tartják – errõl már a Há-
tas verseny igazgatója, Iváncsik Sándor
tájékoztatta a jelenlevõket.

A szervezõ SZE-VA TEAM LSE részérõl
Szekfü Zoltán arról szólt, hogy nem csak
a lovak szerelmeseire gondoltak ezen a
napon. Bemutatkoznak a részt vevõ tele-
pülések kulturális csoportjai, lesz lovas íjá-
szat, huszárbemutató, valamint lovas
ügyességi versenyek. A Harangodra láto-
gatók belekóstolhatnak a nyírségi ízekbe
is. A nap zárásaként pedig színpadra lép a
Diamond és a Piramis együttes.

  (x)

FÛNYÍRÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉP A LOMOK KÖZÖTT
Megkezdõdött a tavaszi lomtalanítás Nyíregyházán.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft.-vel közösen két szombat-
ra, április 12-ére és április 26-ára hirdette meg a vá-
rostakarítási akciót. Ezeken a szombatokon a városla-
kók a lakótelepeken a lakóhely szerint kijelölt, lomta-
lanítási táblával ellátott területekre, a családi házban
élõk pedig az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtõ
edényeik helyére helyezhetik ki a feleslegessé vált hol-
mijaikat.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Televíziót, fûnyírót és bútorokat is raktak ki a hétvégén
az utcákra. Szombaton Nyíregyháza belvárosába, a kert-
városba és többek között Orosra hirdettek lomtalanítást.
A legtöbben dobozokban, zsákokban helyezték ki a feles-
legeket, így elsõként egy magára hagyott hûtõszekrény,
majd egy fotel irányította magára a figyelmet a Rajk Lász-
ló utcában. Átlagosan minden negyedik-ötödik ingatlan
tulajdonosa lomtalanított a kertvárosban. Akadtak, akik ke-
nyértartótól, ruháktól vagy bográcstól kívántak megsza-
badulni, míg mások nagyobb elektromos gépektõl is, így
a feleslegessé vált holmik között lehetett találni számító-
gépet, hûtõszekrényt, de még vasalót is.

„ÖRÜLÖK A LOMTALANÍTÁSNAK”

– Jó, hogy minden évben van tavaszi lomtalanítás, ilyen-
kor legalább túl tudunk adni haszontalan dolgainkon –
hangsúlyozta Józsi bácsi, aki érkeztemkor éppen a háza
elõtti lomokat igazgatta. – Estére szerintem biztosan el-
hordanak innen mindent. Itt egy bogrács volt, azt is elvit-
ték. Biciklivel, de autókkal is jöttek ide a guberálók, még
utánfutóval is. Lefoglalják a kacatokat és nem is mehet
oda más. Ott ültek az egyik kupac mellett, amikor megáll-
tam és kértem tõlük egy darab drótot, de azt mondták,
hogy nem adnak – mesélte.

Némileg meglepõ módon, szombaton délután viszony-

lag sokan keresgéltek a kitett holmik között, annak elle-
nére, hogy a tavaly óta hatályos hulladékról szóló törvény
szerint, ha valaki a kirakott dolgokat elviszi, értékhatártól
függõen szabálysértést, vétséget vagy bûncselekményt
követ el. Béla kerékpárjával járta az utcákat. – Leginkább
fémet gyûjtök. Volt olyan év, hogy 50–60 ezer forintot is
kerestem, de azért három napot bent kellett lenni, alvás
nélkül. Most úgy kaptam két tévét, hogy segítettem érte
kipakolni egy garázst. A sógorom és a testvérem egy utcá-
val lejjebb õrzik azokat – ecsetelte a fiatal guberáló.

ott, mert mint érdeklõdésemre elmondták, bárkinek segí-
tenek kihordani a feleslegessé vált holmikat a garázsok-
ból. – Ezt pénzzé tesszük – mutat Attila a fakupacra. – A
fém lenne a jó, de most egy tévét kaptunk, távirányítóval
együtt, meg kerékpárokat, ezeknek is örülünk. A televízió
és a bicikli a legértékesebb, de találtunk már mûködõ por-
szívót is. Ha kell, segítünk kipakolni a garázsokból – még
az utolsó papírlapot is kihozzuk. – Tavaly milyen ágyat
hozott haza a vejed – vág közbe az egyik családtag. –
Már egy házat bebútoroztunk innen. Reggel már hazavit-
tük a mosógépet és a mosogatógépet, de még várunk, mert
este még sok holmit kaphatunk a lakóktól. Még ezt a fotelt
is hazavinném – meséli Attila felesége, miközben kedve-
sen meginvitál, hogy foglaljak helyet mellette.

Folytattam „túrámat”. Asztal, mosdókagyló és háztar-
tási gépek is szegélyezték utamat. Néhány fiatal biciklivel
mérte fel a terepet még kora este is, zsákmányuk pár ki-
sebb-nagyobb csomagokba kötött limlom volt. Hogy gu-
berálták-e, vagy kapták, nem tudhatom. Túrám során azon-
ban kiderült, hogy ha nem is mindenki, de már sokan van-
nak olyanok, akik nem guberálni, hanem néhány értékes
holmiért cserébe segíteni mennek ki az utcákra a tavaszi
lomtalanítás hétvégéin.

KEZELIK, FOLYTATJÁK, ODAFIGYELNEK
– A lomokat a Regionális Hulladékkezelõ Üzembe

visszük kezelésre, és természetesen nemcsak a lomta-
lanítási táblával ellátott helyekrõl szállítjuk el, hanem a
kertes házas részeken az ingatlan elõl is begyûjtjük azo-
kat. Sõt, a következõ lomtalanítási hétvégén, azaz ápri-
lis 26-án nem is helyezünk ki táblákat, ekkor kizárólag
az ingatlanok elé kirakott lomokat fogjuk elszállítani –
tájékoztatta lapunkat Hajnal Tünde, a Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Kft. PR-referense.

A közterület-felügyelet a hétvégi lomtalanításkor
szombaton és vasárnap 6-6 fõvel segítette a THG Kft.
munkáját. A felügyelõk több esetben figyelmeztették a
jogszabály változására az elkövetõket, akadályoztak
meg további elvitelt – mondta el Bodrogi László, a köz-
terület-felügyelet vezetõje.

Egy másik biciklis férfi is lomolni érkezett Bélához ha-
sonlóan a kertvárosba. Egy hûtõ mellett állt meg, de rövid
mustrát követõen, csalódottan tovább is hajtott. Néhány
utcával távolabb Norbival és Tibivel futottam össze, akik
a többiekkel ellentétben, autóval járják a várost. – Ruhát,
vasat, lemezt és régiséget keresünk. A vasat leadjuk, a ru-
hákat pedig felhasználjuk. Reggel óta bent vagyunk, még
benézünk a körútra, de ott sok a rendõr. Nem érünk most
rá, mennünk kell – kiáltották útban az autójuk felé.

„TAVALY EGY HÁZAT BEBÚTOROZTUNK INNEN”

A belvárosban, a négy- és hatemeletes házak között, az
egyik lomtalanításra kijelölt területnél Attilával és családjá-
val elegyedtem szóba. Õk öten már hosszú órája ülnek
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EREDMÉNYEK SPORT

Az igazi profik lélegzetelállító gyakorlatokra képesek

HÓDÍT A RÚDTÁNC

Rúdtánc. Elsõ hallásra sokkal inkább jut az ember eszé-
be egy sztriptízbár, mint egy konditerem. És valljuk be õszin-
tén, mi, férfiak széles mosollyal fogadjuk azt a hölgyet, aki
azt mondja: járok edzeni, rendszeresen rúdtáncolok. A
mosoly aztán azonnal az ember arcára fagy, ha meglátja,
mire képesek a profik, illetve már azok is, akik néhány hó-
napja rendszeresen gyakorolnak. Elegánsan húzzák fel
magukat a rúd tetejéig, majd ott kezet elengedve pusztán a
lábukkal kapaszkodva lógnak – fejjel lefelé. Teszik mindezt
olyan könnyedén, mintha a világ legtermészetesebb dolga
lenne, és erõre nem is lenne hozzá szükség. Uraim, rossz
hírem van, erre csak a nõk képesek!

A közelmúltban az egyik nyíregyházi sportközpontban
tartottak nyílt napot, ahol bárki megnézhette, sõt, ki is pró-
bálhatta a rúdtáncot. Nagyon komoly erõ és állóképesség
kell ahhoz, hogy valaki ezeket a gyakorlatokat végre tud-
ja hajtani. Több kategóriája van és versenyeken atletikus
mozdulatokat hajtanak végre az indulók, melyek között
pörgések és erõelemek egyaránt vannak. Akik nem ver-
senyzõk akarnak lenni, azoknak tökéletes alakformálás-
ra, szálkásításra, erõfejlesztésre, és megfelelõ tréner irá-
nyításával gyorsan fejlõdhetnek.

Helebrandt Máté továbbra is kirobbanó formában van!
A Nyírsuli gyaloglója ezúttal Békéscsabán állt rajthoz. A
Buda-Cash 35. Nemzetközi Sportgála, gyalogló magyar
Szuper Liga és Csaba Center 20. utcai futó-, egyben Radnai
József-emlékverseny jelentette a hazai szabadtéri atléti-
kai idény nyitányát.

A nyíregyházi sportoló remek versenyzéssel, 1 óra 24
perc 38 másodperc alatt teljesítette a 20 kilométeres tá-
vot, ami több mint biztató a nyári felnõtt Európa-bajnok-
ság elõtt. – Tavaly sérülés miatt nem indulhattam a baj-
nokságon, ezért most az volt a terv, hogy visszahódítsam
a címet. Megbeszéltük edzõmmel, Pokrovenszki József-
fel, hogy ezúttal csak az eredmény számít, az idõ nem.
Ennek megfelelõen is kezdtem, és 8 kilométerig követtem

AZ ÖTÖDIK BAJNOKI CÍM
riválisomat, Rácz Sándort, de olyan lassú volt számomra
az iram, hogy inkább tempót váltottam és leszakítottam a
mezõnyt. Ettõl kezdve egy jó edzésnek fogtuk fel a ver-
senyt, mivel éreztem, hogy kirobbanó formában vagyok.
Az utolsó kilométereket igyekeztem meghajtani, és végül
3 perccel elõztem meg a második helyezettet. Az egyéni
csúcstól ugyan elmaradtam, de ez a lassú kezdésnek volt
köszönhetõ. Egy erõs nemzetközi mezõnyben biztos, hogy
javítottam volna az egyéni legjobbamon – mondta
Helebrandt Máté.

A Nyírsuli gyaloglója néhány hete Svájcban ért el re-
mek idõt és elõzött meg nagynevû külföldi atlétákat. A
tervek szerint a nyári EB elõtt még Kínában is rajthoz áll a
Világkupán, melyet május 4-én rendeznek, majd május
11-én Nyíregyházán vesz részt a csapatbajnokságon.

Helebrandt Máté az olimpián...

 ...és a VB-n is képviselte már Nyíregyháza színeit

SPORTPROGRAM
Április 19., szombat 10.00 Városi Stadion, 23. Szabolcs Takarék Nyuszi Futás

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Április 20., vasárnap 18.00: Lelátó, benne: Balmazújváros–Nyíregy-
háza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése

DÍJ SZIKSZAI RÓBERTNEK
Ötödik alkalommal díjazta a Sportiskolák

Országos Szövetsége az elõzõ évben legjob-
ban teljesítõ sportiskolákat és sportolóit a múlt
héten, a Magyar Sport Házában rendezett gá-
lán. A Nyírsuli Kft. a képzeletbeli dobogóról
épphogy lecsúszva a negyedik lett az 500 fõ
feletti egyesületi típusú sportiskolák között. A
legjobb sportiskolás egyéni versenyzõk között
három atléta, köztük Szikszai Róbert, Kerekes
László tanítványa vehetett át elismerést.

ÚJABB VÁLOGATOTT
Újabb válogatott játékosa van a Nyíregy-

háza Spartacusnak. Balogh János a múlt hét
elsõ két napját Telkiben töltötte, ahol a ma-
gyar válogatott bõ kerete tréningezett. Né-
hány napja Gengeliczki Gergõ is megkapta
a kikérõjét a szövetségtõl. A fiatal középsõ
védõ április 14-15-én vett részt a szintén Tel-
kiben tartott edzõtáborban, melyet az U21-
es csapat számára rendeztek.

KIÁLLÍTÁS A PLAZÁBAN
Fotók a Nyíregyháza–Veszprém kézilabda-

mérkõzésrõl, Helebrandt Máté cipõje,
Erdõsné Balogh Erika meze. Csak néhány
tárgy azok közül, melyeket a Nyírsuli Kft. és
a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület ál-
tal közösen szervezett kiállításon meg lehet
tekinteni. A „Nyíregyházi sportolók – spor-
toló nyíregyháziak” címet viselõ tárlat a Nyír
Plazában tekinthetõ meg május 8-áig. A tár-
lat megnyitóján a szervezõk elmondták, bíz-
nak abban, hogy tovább bõvülhet  a kiállítás,
és a közelgõ riói olimpia után újabb ereklyék
kerülhetnek a vitrinekbe.

RÖVID HÍREK

A hírek részletesebben a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvashatók.
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 23., szerda 16.00 Naplók, Bérletszünet, Krúdy
Kamara

Április 24., csütörtök 19.00 Naplók, Nemzeti Színház,
Budapest

Április 26., szombat 19.00 Valaki kopog, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad

FALUSI HÚSVÉT
Hetek óta hagyományos módokon festik a tojáso-

kat a Sóstói Múzeumfaluban, április 18-19-20-án pe-
dig nyitvatartási idõben várják az érdeklõdõket Újlétai
Magtárukba, hogy mindenki megtanulhassa.

Húsvéthétfõn (április 21.) 10 és 17 óra között népi
hagyományokba, hiedelmekbe és babonába burkolt
programözönnel várják a vendégeket! Kapunyitás után,
11 órától a Margaréta Tánccsoport folklórbemutatójá-
ban a hajdan élõ változatos húsvéti hagyományok ele-
venednek meg. A lányokat viseletben nyakon öntik, míg
a látogatókat nem vizezik (legalábbis megpróbálják).

A hölgyek tehát feltehetõen „megússzák szárazon”,
ellenben a Kuckó Mûvésztanya kacagtató utcaszín-
háza közepette szemük biztosan könnybe lábad majd
a nevetéstõl. A népi színjátszók 11.30-tól és 13 órától
adnak elõ a falu fõutcáján. A legkisebbeknek a Burat-
tinó Bábszínház 12 órától szolgál majd betevõvel, míg
a nagyobbakat Kósa László református lelkész isten-
tisztelete várja, 14 órától. Bakfissal vagy anélkül, táncra
perdülni is kínálnak alkalmat: 15 órától a Flaska nép-
zenei együttes húzza a talpalávalót.

A misztérium kedvelõi a Babonaházban trécselhet-
nek majd „mindentudó” kolléganõjükkel, míg a hús-
véti ünnepkör felekezetenként eltérõ szokásait, a terí-
tett asztal sajátosságait református és római katolikus
házaikban ismerhetik meg.

A kínálatot az egész napos húsvéti nagyvásár, kis-
mesterség-bemutatók, kézmûves foglalkozások mel-
lett kóstolóval egybekötött népi gasztronómiai bemu-
tató, szekerezés, lovaglás és íjászat kerekíti!

NAGYPÉNTEKI ZENÉS ÁHÍTAT
Nagypénteki zenés áhítat az Evangélikus Nagytemp-

lomban április 18-án 19.00 órától. Mûsoron: J. S. Bach:
János Passió (részletek). Közremûködnek: a gyüleke-
zet énekkara, valamint Sinka Krisztina (szoprán), Ka-
zár Ticiána (alt), Szilágyi Szilárd (tenor), Fenyvesi Zsolt
(basszus), és nyíregyházi zenészek alkalmi zenekara.
Vezényel: dr. Kovács László Attila. A belépés díjtalan.

ÜNNEPI SZERTARTÁSREND
Római Katolikus Templom – Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház
Péntek: 6.45 óra, 7.30 óra, 18.00 óra, 18.30 óra.
Szombat: 20.00 feltámadási szentmise és körmenet.
Vasárnap és hétfõ: reggel 6.30 óra, 7.30 óra, 9.00 óra,
délelõtt 10.30 óra, este 18.00 óra.
Vasárnap: délelõtt 10.30 órakor mise Bosák Nándor
püspök vezetésével, melyet az MTVA élõben közvetít.
Nyíregyházi Görög Katolikus Társszékesegyház
Péntek reggel 8.00-tól királyi imaóra; 17.30-tól sír-
batételi vecsernye körmenet.
Szombat: egész nap nyitva lesz a templom. 8.00-tól
jeruzsálemi utrenye; 17.30-tól nagy vecsernye Szent
Bazil Liturgiával; 21.00-tõl feltámadási szertartás, gyer-
tyás körmenet.
Vasárnap: 9.30-tól Szent Liturgia pászkaszenteléssel;
17.30-tól Szent Liturgia; 18.15-tõl Vecsernye.
Hétfõ: 9.30-tól Szent Liturgia; 17.30-tól Szent Litur-
gia; 18.15-tõl vecsernye.
Kedd: 9.30-tól Szent Liturgia; 17.30-tól Szent Liturgia;
18.15-tõl vecsernye.
Református Templom
A hét minden napján, szombatig este 18.00 óra.
Nagypéntek este 18.00 óra, Passió szenvedéstörténet.
Vasárnap: reggel 8.00 óra, de. 10.30 óra, este 18.00 óra.
Hétfõ: reggel 8.00 óra, délelõtt 10.30 óra, este 18.00 óra.
Evangélikus Nagytemplom
Vasárnap: hajnalban 5.00 óra, reggel 8.00 óra, dél-
elõtt 10.00 óra, este 18.00 óra.
Hétfõ: reggel 8.00 óra, délelõtt 10.00 óra.

JOGSEGÉLY
Minden kedden (8.00–16.00 óráig) ingyenes jogse-

gélyszolgálatot nyújt tagjainak a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei LIGA Szakszervezet Nyíregyházán, a
Benczúr tér 6. szám alatti megyei irodában, ahol jo-
gász és közgazdász várja a kérdéseket.

Elérhetõségek: dr. Belicza Csaba, 06-70/450-2945,
belicza.csaba@liganet.hu; Káplár Orsolya, 06-70/492-
4444, kaplar.orsolya@liganet.hu.

NYULAM-BULAM
Talán nincs is olyan kisgyerme-

kes család, ahol így, húsvét környé-
kén ne kerülne napirendre élõ ál-
lat: egy édes, bolyhos kis nyuszi,
kacsa vagy csibe vásárlása. Sajnos
még mindig állandó „kellékei” õk
a húsvétnak, az ünnepi sonka és a
hímes tojás mellett. Ilyenkor sokan
könnyelmûen engednek gyermekük
könyörgésének, anélkül, hogy felké-

szülnének a felelõs állattartásra. Az ünnep varázsa ha-
mar megkopik, a gyerekek pedig új kedvencet, új el-
foglaltságot találnak maguknak. Abba pedig bele sem
merünk gondolni, hogy a megunt kis „kedvencek” az
ünnepek után hogyan végzik.

Az Állatbarát Alapítvány munkatársai arra hívják
fel a figyelmet, hogy csak akkor vásároljanak élõ
állatot húsvétra, ha felelõsen átgondolták az állat-
tartással járó kötelezettségeket és egy életen át gon-
doskodni kívánnak az új jövevényrõl. Mert ez a dön-
tés egy életre szól, egy kis állat életére.

A Burattinó Bábszínház elõadása: április 19-én 16.00 óra:
Nyusziéknál szép a világ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
2. emelet (Mókus játszóház mellett).

Fafaragó szakkörre és némi fejtágításra várja a Sóstói Mú-
zeumfalu a vállalkozó kedvûeket eredeti kádármûhelyükbe,
anekdotázó mesterük kezei alá. Dávida Pál kádármester és
fafaragó elsõ alkalommal április 19-én nyitvatartási idõben
okítja majd hármasvágásra a látogatókat. Bõvebben:
www.muzeumfalu.hu.

Moondawn Depeche Mode Fan Club Nyíregyháza –
Classic Depeche Mode Party április 19-én 21.00 órától a Rom-
kertben (Rákóczi u. 46.). Dj's: dp, Josef, Zsola. Projektoros
kivetítés egész éjjel!

A Föld Napja – Nyíregyháza Kerékpár Ünnepe április 22-
én 10.00 órától a Korzó Bevásárlóközpont elõtt, a Jókai té-
ren. Bõvebben: www.e-misszio.hu

Deák Ferenc Akadémia – Magyarság és Európa. „Szabad-
ság, egyenlõség, nemzetiség! – és amibe kerül...” A 19. szá-
zad. Elõadó: Csorba László, Magyar Nemzeti Múzeum, fõ-
igazgató, egyetemi docens, kandidátus. Idõpont: április 22-
én 17.00 óra. 20. század. Elõadó: Romsics Ignác egyetemi
tanár, az MTA tagja. Idõpont: április 23-án 17.00 óra. Hely-
szín: Móricz Zsigmond könyvtár.

A Bencs Villa programjai: április 23-án 10.00 óra: Európa
– a te választásod! (diákok regionális vetélkedõjének döntõ-
je). Április 25-én 17.00 óra: Természet-ember-mûvészet (ze-
nés irodalmi elõadás). Közremûködik: dr. Kiss Ferenc, a Nyír-
egyházi Fõiskola rektorhelyettese, Gosztola Adél színmûvész-
nõ és a Polip Együttes, valamint Vaszlovics Ferenc kaktusz-
és pozsgásgyûjtõ. Április végéig tekinthetõ meg az Ózdi Vi-
zuális Csoport négyes tárlata az Európa teremben (hétköz-
nap 9.00 és 17.00 óra között, ingyenesen). Érdeklõdni: 42/
402-004.

Gyõrfi Mihály evangélikus lelkész A húsvét jelentõsége,
az ünnep fontossága a ma embere számára címû elõadására
várja az érdeklõdõket a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ Az Idõsek Akadémiája címû rendezvénysorozata
kapcsán április 23-án 14 órától a Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtárba.

A VMKK Városmajori Mûvelõdési Házában (Városmajor
u. 5.) április 23-án 17.30-tól a tiszalöki és a Városmajor utcai
nyári, gyermek és ifjúsági, ipar- és képzõmûvészeti tábor
2013-as alkotásaiból nyílik kiállítás, amely egész évben meg-
tekinthetõ. A kiállítást megnyitja Mészáros Szilárd, az intéz-
mény igazgatója. Információ: 42/434-002.

Zenés, táncos jótékonysági est Bence gyógyulásáért ápri-
lis 25-én 19.00 órától az Egészségügyi Fõiskola Zilahi-ter-
mében. Bõvebben a www.nyiregyhaza.hu honlapon.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Könyvkiadó
2014. évi „Az úgy volt...” – XI. Janikovszky Éva meseíró pá-
lyázata április 27-éig. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria
rendezvénysorozatának keretében a „Népi ékszerek” címû
kiállítás május 10-éig, hétfõtõl péntekig 9–18 óra között lát-
ható. A kiállítók: Bak Sándorné népi iparmûvész és Kiss
Ferencné népi ékszerkészítõ. A rendezvény helyszíne a VOKE
Vasutas Mûvelõdési Ház.

Csutkai Csaba nyíregyházi fotómûvész Csodarabbik em-
lékhelyei és emlékezõi címû kiállítása látható a Rétközi Mú-
zeumban Kisvárdán május 20-áig.

Paraszupersztár, a fogyatékossággal élõ emberek tehetség-
kutatója. Jelentkezési határidõ: május 20. Bõvebben a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban. A kiállításban
Földes László játékgyûjtõ ólomkatonái, a Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum Hayden-játékgyûjtemény babaházai és Nagy
Róbert grafikus meseillusztrációi láthatóak a jármi kiállító-
házban június 15-éig.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az
alábbi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek:
gyógytornász segítségével hétfõn és csütörtökön este három-
negyed 6-tól kímélõ torna, majd ezt követõen negyed 8-tól
kondicionáló torna, szerdán és pénteken fél hattól másfél órás
aerobik foglalkozás, amely pénteki napokon ingyenes! Infor-
máció: 42/448-005.

KODÁLY ZOLTÁN: HÁRY JÁNOS
A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar tava-

szi hangversenye április 26-án 18.00 órától a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Vezé-
nyel: Bakó Levente, Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
je és Liszt-díjas trombitamûvész, karmester. Közremû-
ködnek: Kazár Ticiána ének, Szilágyi Szilárd ének, Ta-
más Attila zongora, Illyés Péter próza, Cantemus
Vegyeskar, Cantemus Fiúkórus, karigazgató: Szabó
Soma, Vikár Sándor Zeneiskola mûvésztanárai.
Együttesvezetõ: Suszter Csaba.

Helyfoglalás érkezési sorrendben!
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

ÖRÖKÖSFÖLD
Örökösföld a legsûrûbben lakott városrész a megyeszék-

hely keleti peremén. Nyíregyháza legfiatalabb lakótelepe
az 1980-as évek elején nõtt ki a földbõl a szorgos mun-
káskezeknek köszönhetõen.

Nevének megszületése érdekes epizódja a város törté-
netének, amely egészen az 1850-es évekig kalauzol vissza
bennünket. 1854-ben a pénzügyi nehézségekkel küzdõ
bécsi kormány népeihez folyamodott anyagi segítségért.
A császár aláírásával érkezõ parancs felhívás volt egy oszt-
rák nemzeti kölcsön támogatására. Városunk akkori veze-
tése elõbb 100, végül 200 ezer forint kölcsönt ajánlott meg,
amelyet a keleti pázsitföldek örökös átruházásával kívánt
elõteremteni: „a kiosztandó gyepföldek örökösen lesznek
az illetõ lakosoknak birtoklásába bocsátandók”. Az orosi
határ és a város között húzódó földekrõl volt szó, amelye-
ket nem vontak állandó mûvelés alá, fõleg közlegelõnek
használták.

Elsõként a városi házak tulajdonosainak kínálták fel a
földvétel lehetõségét, amelyet késõbb felajánlottak a ház-
birtokkal nem rendelkezõ városi tisztviselõk részére is.
Kikötés volt, hogy a földeket mindenki szabadon mûvel-
heti, de azokon semmi épületet nem állíthat. E tilalmat
majd csak 1905 körül oldották fel.

Az új tulajdonosok 5 évet kaptak a teljes vételár kiegyen-
lítésére, miután a földeket „örök birtokaikként” a rendes
telekkönyvbe bejegyezték. E bejegyzések során már hasz-

nálták az „örökösföldek” elnevezést, amely örömteli mó-
don az új városnegyed hivatalos közigazgatási elnevezé-
seként is megmaradt.

Az utóbbi évek fejlesztéseinek és a rehabilitációs pá-
lyázatoknak köszönhetõen az örökösföldi lakótelep is új-
jászületett!
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben sza-
bályozta az Életmû-díj adományozásának rendjét.

Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán szü-
letett, vagy hosszabb ideje városunkban élô, dolgozó, illetve
nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely te-
rületén maradandót alkotott, kiemelkedô szakmai tevékenysé-
gével jelentôsen hozzájárult városunk fejlôdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten.

A cím évente öt személynek adományozható.

Az Életmû-díj adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét,
személyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismer-
tetését.
A javaslatokat 2014. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez.


