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A MEGVALÓSULÓ
AGÓRA. Márciusban
startolt el hivatalosan is a
KultúrSziget – Agóra
elnevezésû projekt. A
program legfontosabb
eleme a mûvelõdési
központ rekonstrukciója.

ÚJABB PIACI FEJLESZTÉS.
Lépten-nyomon találkoz-
hatunk a belvárosban a
NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársaival, akik a
város szépítésén dolgoz-
nak. Megújulnak a köztéri
padok is.

ÚJABB KISPÁLYA KA-
POTT VILÁGÍTÁST. Az
ötödik kispálya is
világítást kapott a Városi
Stadionban, így már a
„B” jelû játéktéren is
lehet esti mérkõzéseket
rendezni.
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Április 25-én (pénteken), a Helló Nyíregyháza! rendezvény
napján a Kossuth tér reggel 8-tól 22 óráig egész napra bicikli-
mentes övezetté válik. A reggeli rekordkísérlet ideje alatt 7.30
és 10.00 óra között sem kerékpárral, sem gépjármûvel nem
lehet behajtani a Stadion utca és a Stadion köz végén található
parkoló területére (a stadion mögötti parkoló teljes területére),
valamint a parkolót szegélyezõ útszakaszokra. A május 1-jei
hosszú hétvégén várható fokozott turisztikai és szabadidõs te-
vékenységhez kapcsolódó megnövekedett gépjármûforgalom
irányítását a rendõrség és a közterület-felügyelet munkatársai
végzik. A forgalmi rend csak abban az esetben változik, ha azt
a megnövekedett gépjármûforgalom indokolttá teszi. Ekkor
elrendelhetik az egyirányú forgalmi rendet a Kemecsei úti fe-
lüljárótól a Fürdõ utcáig, a Sóstói úton és a Berenát utcán.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK

Az érintettek kérését meghallgatva dr. Kovács Ferenc polgármester úgy döntött: az önkormányzat égisze alatt zajló Mozdulj Nyíregyháza! program keretében a március
végi határidõt meghosszabbítva nyár elejéig biztosan ingyen mozoghatnak együtt ezrek hetente. (Részletek a 2. oldalon.)

Pénteken immár harmadik alkalommal ismét a „HELLÓ
Nyíregyháza!” lesz a hivatalos köszönés Nyíregyházán.
E két szóért újra tallér és ajándék jár, valamint idén is
lesz rekordkísérlet. A Mosoly, a Tavasz és a Kölyök
utczában különbözõ programok várják a városlakókat,
este pedig a koncertek után egy látványos fényjáték zár-
ja a mosoly napját.

PÉNTEKEN: HELLÓ NYÍREGYHÁZA HARMADSZOR!
Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvény részleteit

ismertetve elmondta, a fõ cél idén sem változott, ez egy
tavasznyitó rendezvény Nyíregyháza lakóinak, barátainak
és vendégeinek azért, hogy érezzék jól magukat. Persze a
hagyományokhoz híven idén is a köszönésé a fõszerep, az
elmúlt évben 9876 HELLÓ hangzott el, ezt a számot idén
10 ezer fölötti üdvözléssel szeretnék túlszárnyalni.

Batizi Tamás kabinetfõnök kiemelte, a szervezõk min-
den évben valami újdonsággal színesítik a programot. Idén
egy õrületes zumbashow és országos rekordkísérlet kezdõ-
dik 9 órakor a Városi Stadion parkolójában. A fõvárosiak
néhány hónapja 3400 fõvel tartják a rekordot, Nyíregyhá-
zán szeretnék túlszárnyal-
ni az ötezres létszámot.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
Hagyományos tojásfestési techni-

kákkal várták az érdeklõdõket a Sóstói
Múzeumfaluban nagypénteken. A gye-
rekek az ajándékkészítés mellett nyu-
szit és bárányt is simogathattak, vala-
mint megismerkedhettek a húsvéti nép-
szokásokkal.

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

A LEGJOBB HELYSZÍNELÕT KERESTÉK
Cserbenhagyásos gázolás, csempészet

és ütközés. Ilyen, a valóságban is gyak-
ran elõforduló helyzetek imitálása közben
kellett számot adni tudásukról a megyei
helyszínelõknek. A megmérettetésnek ko-
moly tétje volt, a legjobb két szakember
az országos versenyen indulhat.

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

BINTURONG IKERPÁR SZÜLETETT
Binturong ikerpár született a Nyíregy-

házi Állatparkban. Igazi meglepetés volt,
mert a nõstény binturong egyedül élt, így
a gondozók nem számítottak szaporulat-
ra. A binturong lány elõzõ lakóhelyén, a
párizsi állatkertben csapatban élt, így de-
cemberben már vemhesen érkezett.

ÁPRILIS 23., SZERDA

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Kéthetes forgalomkorlátozásra kell

számítani Nyíregyházán, a Tünde utca–
Debreceni út csomópontnál. Az útbur-
kolatot vezetéképítés miatt kellett fel-
bontania a szakembereknek, ezért a
munkálatok ideje alatt leszûkített sáv-
ban haladhat a forgalom.

ÁPRILIS 23., SZERDA

PERMETEZTEK
A NYÍRVV kombinált vegyszeres per-

metezést végeztetett a város turisztikai,
sport- és kulturális szempontból fontos
területein. A kezelés, a növények védel-
mén kívül hatékonyan riasztja és gyérí-
ti a szúró-csípõ rovarokat, illetve a nö-
vényzetet károsító kártevõket.

ÁPRILIS 23., SZERDA

BIZTONSÁGOSAN
KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON

Ezzel a címmel az idén is megtartot-
ta egy héten át tartó országjáró közle-
kedésbiztonsági programsorozatát a
Magyar Autóklub. Az érdeklõdõk kerék-
páros akadálypályán és gépkocsival is
bizonyíthatták ügyességüket.

ÁPRILIS 22., KEDD

FÖLD NAPJA: VIGYÁZZUNK
A BOLYGÓNKRA!

A klímavédelem és a környezetbarát
közlekedés fontosságára hívta fel a figyel-
met az E-Misszió Egyesület Nyíregyhá-
zán. A Föld napja alkalmából kézmûves
foglalkozásokkal és biciklis akadálypá-
lyával várták a gyerekeket a Jókai térre.

FOLYTATÓDIK A MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA! PROGRAM

IDÕSZERÛ AZ ÉLÕRE KÖTÉS

A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
a polgármesteri keretem terhére a Moz-
dulj Nyíregyháza! programot június 8-
áig meghosszabbítjuk – jelentette be
több mint ötszáz zumbára készülõ
hölgy elõtt dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere a Bujtosi Szabad-
idõ Csarnokban.

Az eredetileg március végéig tervezett
közösségi sportsorozat így nyár elejéig
folytatódhat, azaz addig ingyenesen mo-
zoghatnak a különbözõ rendezvényeken
a nyíregyháziak.

A Mozdulj Nyíregyháza! program fél
éve kezdõdött, és azóta töretlen a sikere.
A zumbások száma majdnem megkétsze-
rezõdött, de sokan járnak jógázni, medi-
ballozni, táncolni, önvédelmi oktatásra és
tornázni is. Az elmúlt hónapokban közel
harmincezren mozogtak rendszeresen a
programnak köszönhetõen, olyanok is,
akik eddig ezt nem engedhették meg ma-
guknak. – Kaptam egy levelet a közelmúlt-

ban, melyet rengetegen írtak alá. Azt kér-
ték, hogy folytatódjon a program, mert
nagyon szeretnek közösségbe járni és
együtt mozogni. Mi ezt 2011-tõl hasonló-
an gondoltuk, ezért kapott nagy hangsúlyt
a szabadidõsport és az utánpótlás-nevelés
a sportkoncepcióban. Aztán menet közben
mindig jöttek újabb ötletek, mint például
a Mozdulj Nyíregyháza! program, mely
nagyon sikeres, és nagyon örülök neki,
hogy ilyen népszerû. Hasonló a célunk a
kerékpárutak építésével, hiszen ott az inf-
rastruktúrát igyekszünk biztosítani a moz-
gáshoz, de említhetem a kispályás labda-
rúgást is, ahol a beruházásokkal olyan fel-
tételeket biztosítunk, hogy öröm és igazi
közösségépítõ legyen a sport – mondta dr.
Kovács Ferenc.

A Mozdulj Nyíregyháza! program zum-
básai nyáron sem állnak le, a Bujtosi Sza-
badidõ Csarnok felújítása idején a létesít-
mény melletti füves területen mozoghat-
nak majd, õsztõl pedig a tervek szerint újra
indul a teljes program.

Tájékoztató a szennyvízprogram élõ-
re kötési teendõirõl, a kedvezményes
szippantási díj és élõre kötési morató-
rium megszûnésérõl.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének vonatkozó rendelete a téli idõ-
szakra rákötési moratóriumot, ezzel együtt
meghosszabbított kedvezményes szippan-
tási idõszakot határozott meg. Vagyis olyan
idõszakot adott haladékként az élõre kö-
tés érintettjeinek, amikor a gerincvezeték-
re történõ rákötést a hidegebb idõjárást kö-
vetõen, erre alkalmas hõmérsékleti és ta-
lajviszonyok mellett, azaz tavasztól is meg
lehet kezdeni. Ez a moratóriumi haladék
2014. március 15-ével lejárt, így e naptól
kezdõdõen 30 napon belül, április 14-éig
kellett rákötniük a gerincvezetékre azok-
nak, akik megkapták a postaládájukba az
értesítõt, vagy szerepelnek a www.nyir-
szennyviz.hu honlapon a ráköthetõ ingat-
lanok listáján.

Az élõre kötés elmulasztása esetén a
szennyvízszippantási díj sokszorosára nõ,
valamint 90 napot követõen a vízfogyasz-
tás után a talajterhelési díjat is meg kell
fizetni. Ezúton is kérjük az érintett ingatla-
nok tulajdonosait, hogy saját érdekükben
lehetõleg minél hamarabb végezzék el az
élõre kötést. A mostani idõszakban ez kü-
lönösen fontos, mivel a több ezer új élõre
kötés tömeges megjelenésével a Nyírség-

víz Zrt. ügyintézési ideje is jócskán meg-
hosszabbodott.

Az ide tartozó önkormányzati rendele-
tet szeretnénk az érintettek szíves figyel-
mébe ajánlani, mellyel a közgyûlés a téli
munkafolyamatok alól idõlegesen haladé-
kot adott.

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonat-
kozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (3)
bekezdése szerint, amennyiben az érintett
ingatlan elõtt a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépül és annak üzembe helyezése meg-
történik, az üzembe helyezést követõ 30.
nap után 994 forint + áfa/köbméter díjat
kell megfizetni.

A szennyvízcsatorna-hálózatra való rá-
kötést az õszi és téli hónapokban a kedve-
zõtlen idõjárási körülmények befolyásol-
ják, ezért indokoltnak látszik rákötési mo-
ratórium biztosítása 2013. október 31. és
2014. március 15. között.”

A moratóriumi haladék nem érinti azo-
kat, akik 2013. nyár végén vagy 2014. már-
cius 15. után kapták meg a rákötési lehe-
tõségrõl a tájékoztatást. Nekik az élõre
kötésre az értesítéstõl számított 30 napon
belül nyílik/nyílt lehetõségük. Ezt elmu-
lasztva nekik is magasabb szennyvíztisztí-
tási, valamint 90 nap után talajterhelési
díjat kell fizetniük.

ÁPRILIS 17., CSÜTÖRTÖK

BALKONFÖLD, MÉG SZOMBATIG
Idén is balkonföldet biztosít a NYÍRVV

a társasházi lakóövezetekben élõk szá-
mára a Városszépítõ akciója keretében.
56 helyszínen összesen 103,5 köbméter
földet helyeznek ki április 22. és 26. kö-
zött, hogy virágosabbak lehessenek az
erkélyek, teraszok, ablakok.
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Lépten-nyomon találkozhatunk a belvárosban a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársaival, akik a város
szépítésén dolgoznak. Megújulnak a köztéri padok,
cserélik a balesetveszélyes térburkolatokat, de indul a
növények permetezése, és megújulnak a játszóterek,
a kondiparkok. Hamarosan pedig egy újabb látványos
piacfejlesztésnek lehetünk tanúi.

Szerzõ: Sipos Marianna

A társaság jelenlegi tevékenységérõl és az idei évi ter-
veirõl Bocskai Pétert, a NYÍRVV ügyvezetõjét kérdeztük.

JÁRDAÉPÍTÉS VÁROSSZERTE

A gyalogosok biztonságos közlekedése prioritást élvez
az idén a munkálatok között, ezért 120 millió forintot for-
dít a járdák rekonstrukciójára a cég. A városnak nem lesz

PIAC: LEFEDIK A KÜLSÕ ELÁRUSÍTÓHELYEKET IS

A Kossuth téri padok helyreállításának költsége megha-
ladja a 6,7 millió forintot. Az ügyvezetõ arra is kitért, hogy
a Kossuth teret érintõ rekonstrukciós munkálatokat úgy
végzik, hogy a fejlesztés ne zavarja a belvárosban zajló
programokat. A megsüllyedt díszburkolatot is kicserélik
mintegy 100 négyzetméteren, amire a rendezvények za-
vartalan és biztonságos lebonyolítása miatt is szükség van.
Ugyanezért új elektromos csatlakozási pontokat is kiala-
kítottak a korábbi, fák oldalára rögzített dobozok helyett.
Hozzátette, ezzel még nem ért véget a Kossuth tér rekonst-
rukciója, hiszen a belvárosi parkok is megszépülnek ha-
marosan. S az sem lényegtelen, hogy mindez az önkor-
mányzat saját fejlesztési forrásából valósulhatott meg.

VILLANYFÉNYES STADION

A közelmúltban az ötödik kispálya is világítást kapott a
Városi Stadionban, így a NYÍRVV Kft.-nek köszönhetõen,
mostantól a „B” jelû pályán is lehet esti mérkõzéseket ren-
dezni (részletek a 14. oldalon). A jövõ tervei között szere-
pel a stadionban egy nagyszabású parkfelújítási program,
mellyel azt szeretnék elérni, hogy nemcsak a sportolni
vágyók, hanem az õket kísérõ családtagok is gyönyörû,
családbarát környezetben pihenhessenek. Emellett meg-
újultak a jegypénztárak, megszépültek a vizesblokkok, így
színvonalasabb szolgáltatást tudnak nyújtani az ide láto-
gatóknak.

PIAC: FEDETT KÜLSÕ ELÁRUSÍTÓHELYEK

A stadion megújítása is több ezer embert érint, de talán
még többeket a piac fejlesztése. Itt már befejezõdött egy
jelentõs beruházás, a csarnok épületének decemberre
megvalósult teljes rekonstrukciója, de ezzel nem ért még
véget a fejlesztések sora. Újabb komfortfokozatot léphet
elõre a Búza téri csarnok a korábban csak hírbõl hallott,
de most már biztosan megvalósuló beruházás kapcsán.
Ha a csarnok felújítását a fejlesztés elsõ ütemének nevez-
zük, akkor hamarosan a kettes ütem is elkezdõdik – mondta

a városüzemeltetés  vezetõje. Ebben az évben a piac kül-
sõ, hátsó részét is lefedik, mely közel 3 ezer négyzetméte-
ren történik meg. Mindez mára biztossá vált, hiszen a be-
ruházás a konkrét tervezés szakaszában van, és várható-
an szeptemberre be is fejezõdhet. Egy nagyon esztétikus,
feszített szerkezetû tetõzet készül majd el õszre.

TÖBBFUNKCIÓS TÉR – PEZSGÕ ÉLET

Bocskai Péter azt is elmondta, hogy már a tervezésnél
azt tartották szem elõtt, hogy a belváros szívében, egy ilyen
méretû terület többfunkciós rendezvény-helyszínként is üze-
melhet. Ennek elsõ jeleiként azokat a péntek délutánokat
említette, mellyel szeretnének minél több városlakót a pi-
acra csábítani. A mesterségek piacával hétrõl hétre felhív-
ják a vásárlók figyelmét a hazai termékek fontosságára, a
tudatos vásárlásra. A legnagyobb változás az, hogy egyre
fiatalabb korosztály jelenik meg a piacon. A hosszabb nyit-
va tartási idõnek köszönhetõen egyre több idõt töltenek el
a vásárlók a csarnokban. Bocskai Péter hozzátette: neki szív-
ügye volt, hogy  ez a hely ne csak bevásárlócentrum, ha-
nem egy közösségi színtér is legyen.

Elkezdõdtek a járdaépítési és -helyreállítási munkálatok
Nyíregyházán. A felújítások és az új járdák építése

összesen 40 helyszínt, a város valamennyi részét érintik
majd (Felsõsima, Rozsrétszõlõ, Kistelekiszõlõ, Borbánya,

Malomkert, Érkert, Hímes, Örökösföld, Jósaváros,
Nyírszõlõs, Sóstó, Sóstóhegy és a belváros).

olyan pontja, melyet ne érintene ez a beruházás. Azokat
a járdaszakaszokat vették elõre a felújítás során, amelyek
nagy gyalogosforgalmat bonyolítanak le és az állapotuk
olyanná vált, hogy nem tûr halasztást a felújítása. De nem-
csak a járdák használódnak el idõvel, hanem – többek
között – a köztéri padokat is megeszi az idõ vasfoga. Ezért
is vált szükségessé a Kossuth téren található balesetveszé-
lyes padok teljes felújítása, ami magában foglalja egészen
a Posta köztõl a Hõsök teréig átnyúló fix padozat cseréjét.
A NYÍRVV munkatársai közel 345 négyzetméteren végzik
el az ülõfelületek cseréjét, összesen 1580 méternyi réteg-
ragasztott borovi fenyõdeszkából készülnek az új ülõal-
kalmatosságok.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
MÁJUS 1-JÉN

Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531

E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy 2014. május 1-jén és 2-án

a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Hulladékudvarok május 1-jén zárva,

május 2-án nyitva tartanak.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem május 1-jén zárva,

május 2-án 7.00–14.00 óráig nyitva tart.

JÁTSZÓTEREK

Ha már a piacnál arról beszéltünk, hogy egyre fiatalabb
korosztály látogat el a csarnokba, nem mehetünk el szó
nélkül a legkisebbeket célzó jelentõs játszótér-felújítási prog-
ram mellett sem. Tavaly is kiemelt helyen szerepeltek a re-
konstrukciók sorában a játszóterek, nincs ez másképp az
idén sem. Már tavasszal elindult a program, melynek elsõ
elemeként az Árpád utcai játszótér újult meg, de ez is csak
egy a tervezettek sorából. Az idén is építenek játszótereket
és szép számmal frissülnek fel továbbiak is, melyre 17,3
millió forintot költ ebben az évben a városüzemeltetés. Foly-
tatódik a park- és zöldfelület-rekonstrukció, valamint újabb
kondiparkok is létesülnek, hiszen igen népszerûek lettek a
városlakók körében.

Munkálatok zajlanak a Kossuth téren

A mesterségek piaca is egyre több látogatót vonz
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ÁTVETTÉK A MEGBÍZÓLEVELÜKET
NYÍREGYHÁZA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI
Az április 6-ai országgyûlési választáson man-

dátumot szerzett nyíregyházi képviselõk, Pet-
neházy Attila és dr. Vinnai Gyõzõ a polgármes-
teri hivatal Krúdy-termében vehették át megbí-
zólevelüket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választá-
si Bizottság elnökeitõl.

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, a Nyíregyhá-
zi Választási Iroda vezetõje az ünnepélyes pillanat elõtt
bejelentette, hogy a megyeszékhely két választókerü-
letében jogszerûen és eredményesen lezárult a válasz-
tás.

Dr. Kovács Ferenc leköszönõ országgyûlési képvise-
lõ, Nyíregyháza polgármestere eredményes munkát kí-
vánt a két honatyának, abban bízva, hogy érdemi mun-
kát tudnak majd végezni, szem elõtt tartva a megye-
székhely érdekeit, egyeztetve a lakossággal és a város
vezetésével.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es számú Or-
szággyûlési Egyéni Választókerületben Petneházy Atti-
la megválasztott képviselõnek dr. Gacsályi Csaba, a
megyei 1-es számú Választókerületi Választási Bizott-
ság elnöke adta át a megbízólevelet. Petneházy Attila,
a FIDESZ-KDNP jelöltjeként a szavazatok 35,81 száza-
lékát, 16 693 voksot kapott.

Dr. Vinnai Gyõzõ, a megye 2-es számú Országgyû-
lési Egyéni Választókerületének egyéni képviselõje dr.

Huszti Györgytõl vehette át a megbízólevelét. Vinnai
Gyõzõ szintén a FIDESZ-KDNP jelöltjeként indult a vá-
lasztásokon, a szavazatok 43,30 százalékát tudhatja
magáénak, 17 779 választó szavazott bizalmat a kép-
viselõnek.

A mandátumok átvétele után, az országgyûlési kép-
viselõk megköszönték a nyíregyháziaknak a választá-
si részvételt, mely a megyei 1-es számú kerületben az
országos átlagot is meghaladta, és a bizalmat, vala-
mint azt, hogy a Fidesz-kormány elmúlt négyéves mun-
kájának folytatására voksoltak.

Petneházy Attila:
– Érezve a megbízatás felelõsségét mondok kö-

szönetet Nyíregyháza lakosságának a bizalomért,
mely nagyon megtisztelõ. Minden erõmmel azon
leszek, hogy ezt megszolgáljam. Meg kell köszön-
nöm a városlakóknak azt is, hogy ilyen nyugalom-
ban zajlottak a választások és az azt megelõzõ kam-
pány is. Nyíregyháza büszke lehet arra, hogy az itt
élõk megmutatták, hogyan kell részt venni egy vá-
lasztáson.

Dr. Vinnai Gyõzõ:
– Szeretném megköszönni a választópolgároknak

a bizalmat. Úgy éreztem a kampány során, hogy a
folytatásra szavaztak. Elindult az elmúlt négy év-
ben valami, amit sikeresnek ítéltek, és ezt támogat-
ták április 6-án. Nyíregyházán is a munkahely-te-
remtés, a kis- és középvállalkozók megerõsítése, a
családi gazdálkodók támogatása a cél, sõt, ebben a
térségben az infrastruktúra kiépítése is prioritást él-
vez az elõttünk álló ciklusban. Ki kell emelni a tér-
ségben és Nyíregyházán is a turizmus fejlesztésé-
nek fontosságát, mely nagy lehetõségeket rejt ma-
gában. Azért fogok küzdeni, hogy az emberek élet-
lehetõségei javuljanak.

A hatályos törvény szerint az új országgyûlés alakuló
ülését a választás napjától számított 30 napon belül,
tehát legkésõbb május 6-áig kell megtartani.

Petneházy Attila és dr. Vinnai Gyõzõ

A PALEOLIT táplálkozásmód egyre na-
gyobb teret hódít napjainkban, mivel egy-
értelmûen bizonyított pozitív hatása az
egészséges életmód tekintetében. Az ét-
rend alacsony szénhidráttartalmú, glutén-,
laktóz- és lektinmentes ételekbõl áll. Tor-
ták, sütemények, pogácsák és édességek
is fogyaszthatók a PALEO étrendben,
amelyek a paleóban használt maglisz-
tek és paleo édesítõk, illetve paleo tej-
szín és tejek felhasználásával készül-
nek. Az ételek könnyen emészthetõk,
kevésbé terhelik az emésztést. A kenye-
rek, zsömlék alacsony szénhidráttartal-
mú magok õrleményeibõl készülnek, de
ízvilág tekintetében kifogástalan él-

ményt nyújtanak. Az alacsony szénhid-
ráttartalmú ételek azok, amelyek a leg-
inkább elõsegítik a súlyvesztést, és bi-
zonyos betegségekbõl a gyógyulást!
(Például: cukorbetegség, reflux, PCOSZ,
reumatoid artritisz stb.) Szakirányú üz-
letünkben, a Rákóczi utca 32. szám alatt
a PALEO CENTRÁL-ban  alapanyagokat,
félkész és késztermékeket egyaránt vá-
sárolhatnak az egészséges életmód iránt
érdeklõdõk. Az étrend gerince a jó mi-
nõségû húsok, adalékmentes hústermé-
kek fogyasztása, tehát az emberek je-
lentõs részének semmilyen különös le-
mondással nem jár a PALEO étrend!
Diéta, egészség, vitalitás!                  (x)

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu

Nyíregyháza frekventált belvárosában, sétálóutcára
nézô, 2 szobás, 51 m2-es, átlagos állapotú, konvektoros
fûtésû lakás eladó. Irányár: 7,42 M Ft. Telefon: 70/467-7079

Nyíregyháza, Árpád utcán 35 m2-es, egyszobás, átla-
gos állapotú, második emeleti lakás kívülrôl szigetelt, tég-
laépítésû társasházban eladó. Irányár: 4,2 M Ft. Tele-
fon: 70/467-7079

Nyíregyháza–Nyírszôlôsön, a Kincs utcán 100 m2-es,
2+2 szobás, kiváló állapotú családi ház 873 m2-es telek-
kel eladó. Irányár: 11,5 M Ft. Telefon: 70/467-7129

Nyíregyházán, a Mikszáth Kálmán utcán 120 m2-es, 2 szo-
bás, nappalis, téglaépítésû ikerház a kórház közelében, 934
m2-es telken eladó. Irányár: 15,8 M Ft. Telefon: 70/467-7129

Nyíregyháza, Kossuth utcán 62 m2-es, 1+2 szobás,
átlagos állapotú, nyugati fekvésû, társasházi lakás el-
adó. Irányár: 6,65 M Ft. Telefon: 70/467-7129

Nyíregyháza, Szarvas utcán 48 m2-es, 2 szobás, átla-
gos állapotú, második emeleti, téglaépítésû lakás kívül-
rôl szigetelt társasházban eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Tele-
fon: 70/467-7129

Nyíregyháza, Ferenc körúton 46 m2-es, 2 szobás, jó
állapotú, napfényes lakás remek tömegközlekedéssel
eladó. Irányár: 5,79 M Ft. Telefon: 70/467-7184

Nyíregyháza, Stadion utcán 51 m2-es, 2 szobás, átla-
gos állapotú lakás, téglaépítésû, kívülrôl szigetelt társas-
házban eladó. Irányár: 5,41 M Ft. Telefon: 70/467-7184

Nyíregyháza, Május 1 téren 62 m2-es, 1+2 szobás,
átlagos állapotú, elsô emeleti lakás eladó. Irányár: 7,15
M Ft. Telefon: 70/467-7079

Nyíregyháza, Szegfû utcán 99 m2-es, 2+2 szobás, ki-
váló állapotú, elsô emeleti, amerikai konyhás lakás el-
adó. Irányár: 16,18 M Ft. Telefon: 70/467-7129
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A hétvégi rendkívül kellemes idõjárás tízezreket csá-
bított ki a szabadba. Rengetegen döntöttek úgy, hogy
végigjárják az Európa-hírû Nyíregyházi Állatparkot, so-
kakat a hagyományok megismerése vonzott a Sóstói
Múzeumfaluba, de voltak, akik csak egy kellemes ki-
rándulásra vágytak a nemzeti gyógyhelyen, Sóstó-
gyógyfürdõn.

Szerzõ: Sipos Marianna

Szinte minden Sóstóra vezetõ utat parkoló autók soka-
sága szegélyezett húsvét hétfõjén. Elõrelátóan gondolkod-
tak a kirándulók, hiszen a településrész valamennyi meg-
állásra alkalmas szeglete megtelt már kora délelõtt. An-
nak ellenére is, hogy a látogatók már azokat az új parko-
lókat is igénybe vehették, melyek a Sóstó fejlesztését cél-
zó több mint kétmilliárd forintos pályázat részeként ké-
szültek el a hét végére. Ezzel a beruházással megdupláz-
ták az állatpark elõtti parkolóhelyek számát. De nemcsak
ez az újdonság várta az állatkertben a pénztárak elõtt kí-
gyózó tömeget, hanem már a bejárat szomszédságában,
a fókamedence mellé épült, 260 férõhelyes új lelátóra is
rácsodálkoztak, melyrõl már kétszer annyian nézhetik a
fókák akrobatikus show-mûsorát, mint korábban.

Gajdos László, az állatpark igazgatója maga is megle-

TÍZEZREK VÁLASZTOTTÁK  SÓSTÓT A HÉT VÉGÉN
põdött azon, hogy már fél órával a fókashow kezdete elõtt
valamennyi helyet elfoglaltak a nézõk. De nemcsak itt
kellett kitenni a megtelt táblát, hanem a Zöld Piramisnál
is, ahol húszpercnyi várakozás után lehetett csak bejutni.
A Nyíregyházi Állatpark igazgatója örömmel vette, hogy
végre jó idõvel köszöntött ránk a húsvét, hiszen évek óta
hideg idõ volt ilyenkor. De az is vonzó a látogatók számá-
ra – sorolta –, hogy az idén is jelentõs szaporulattal büsz-
kélkedhetnek, és az apróságok idevonzzák a vendégeket.
A hosszú hétvégén közel húszezer vendég volt kíváncsi
az állatpark látványosságaira.

KÉT KERÉKEN GYORSABB VOLT

Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy kerékpárra pat-
tannak az ünnepnapon, és Sóstó szépségeiben gyönyör-
ködnek. A parkok megteltek biciklisekkel, akik kedélye-
sen cseverésztek, fagylaltoztak a padokon vagy a kis ven-
déglátó egységek kerthelyiségeiben. A tavat ellepték a
csónakázók és a vízibiciklisek, akik élvezték a kora nyá-
ri idõjárást. A kerékpárosok elárulták, hogy nemcsak azért
választották a bicajt közlekedési eszközként, mert tenni
kívántak az egészségükért, hanem mert a csúcsforgalom-
ban – ami ilyenkor Sóstón van – a leggyorsabb közleke-
dési eszköz. A Blaha Lujza sétányon át hamar eljuthat-
nak a nemrég átadott Korányi Frigyes utcai kerékpárút-
ra, melyen biztonságosan kerekezhetnek a belvárosba
úgy, hogy elkerülik a csúcsforgalmat is.

A jövõrõl szólva elmondta, hogy a lelátóbõvítéssel nem
ért véget ez a fejlesztés sem, hiszen a nézõteret már a
napokban napvitorlákkal és vízpárát fújó ventilátorokkal
is felszerelik, hogy a nagy melegben hûsölve lehessen
nézni a fókák bemutatóját. Õszre újabb szenzációval ruk-
kolnak elõ, hiszen a tervek szerint ekkor készül majd el a
Viktória-ház, de benépesül majd a közeljövõben az An-
dok világát bemutató beruházás is.

NYAKON ÖNTÖTTÉK A LÁNYOKAT

Locsolkodással, tojásfestéssel és népi játékokkal várták
a látogatókat húsvét hétfõjén a múzeumfaluba. A hagyo-

mányos programokra idén is több ezren, többségben csa-
ládok látogattak ki a skanzenbe.

Volt tájegységnek és vallásnak megfelelõen terített hús-
véti asztal, tojásfestés és vödrös locsolás. Ez utóbbit a
Margaréta Tánccsoport folklórbemutatójában elevenítette
fel. A lányok nem úszták meg a locsolást, a népviseletbe
öltözött táncosokat nem kölnivel, hanem hideg kútvízzel
öntötték nyakon.

A locsolkodás hagyománya már kevésbé népszerû, mint
10–15 évvel ezelõtt, de vannak, akik még õrzik a szoká-
sokat, még ha csak szûk családi körben is. Sokan csak ezt
követõen indulnak kirándulni vagy családi programot szer-
vezni. Az állatparkhoz hasonlóan a múzeumfaluban is
zajlik fejlesztés. Õszre várhatóan elkészül az Árpád-kori
falu, a skanzen szomszédságában pedig a Sóstógyógyfür-
dõ komplex idegenforgalmi fejlesztését támogató pályá-
zat részeként megépül az a pálinkaház, ahol a térség há-
rom eredetvédett pálinkáját, valamint a pálinkafõzés fo-
lyamatát is megismerhetik a látogatók.

A kép csalóka: a meglocsolt, népviseletbe öltözött
lányok lemaradtak róla, pedig ott voltak...
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Márciusban startolt el hivatalosan is a KultúrSziget
– Agóra elnevezésû projekt az ünnepélyes alapkõleté-
tellel, amelyrõl akkoriban részletesen beszámoltunk.
A program legfontosabb eleme Nyíregyháza
emblematikus épületének, a mûvelõdési központnak a
rekonstrukciója. Miközben a bontási munkálatok ja-
vában zajlanak, a Nyíregyházi Televízió stúdiójába
kértük a téma néhány érintett szereplõjét. Mint dr.
Kovács Ferenc polgármester rámutatott: nemcsak szi-
getszerûek, hanem átgondoltak és ezenkívül is folya-
matosak a fejlesztések a kulturális infrastruktúra terü-
letén. A városvezetõ Bán Ferenc építésszel és Litvai
Zoltán kivitelezõvel együtt egészítette ki az informá-
ciókat a Naplónak is a program elõéletérõl, terveirõl.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A közel kétmilliárd forint értékû beruházás részeként
megújuló Váci Mihály Kulturális Központ épülete egyko-
ron a Kossuth-díjas Bán Ferenc tervei alapján készült, 1981
novemberében adták át. Az építész most, hogy látványo-
san zajlanak a munkálatok a kulturális központ körül,
örömmel gondolt vissza a kezdetekre, amikor több mint
35 évvel ezelõtt megnyerte a pályázatot. Mi több, jó ér-
zéssel tölti el, hogy részese lehet a mûvelõdési központ
megújulásának, hiszen, mint mondta, 7-8 évvel ezelõtt –
az átalakítás elsõ terveinek készítésekor – a korábbi veze-
tés nem tartotta méltónak arra, hogy a beruházás tervezé-
sébõl részt vállalhasson.

CSAKAZÉRTIS ÁLMODTUNK

– Meghívásos pályázatot írtak ki egykoron a mûvelõdé-
si központ megépítésére. Egy tanácsi tervezõiroda volt
akkor a cégünk elõdje, a mai Nyírterv Kft. – kezdte a vissza-
emlékezést. – Amikor elkezdtük a tervezést, úgy gondol-
tuk, hogy ilyen kis helyi irodát biztosan azért hívnak meg,
nehogy szó érje a ház elejét. A cégnél én kaptam a rész-
vételi lehetõséget, mert korábban már nyertem mûvelõ-
dési ház tervpályázaton, így volt szakmai elõéletem. Nem
gondoltuk, hogy megnyerhetjük ezt a pályázatot, ezért már
csak dacból is készítettünk egy nagyszabású tervet, amire
Scholtz Béla, az akkori fõmérnökünk, aki statikus terve-
zõként is mûködött, rögtön azt mondta, hogy vágjunk bele.
Nagy meglepetésünkre megnyertük a pályázatot! Nagyon
fiatalok voltunk még mindannyian, akkor tapasztaltam
meg, hogy minden ember fel tud nõni egy feladathoz, ha
komolyan akarja – mondta el. 

SZÉP DIÁKIDÕSZAK

Dr. Kovács Ferenc polgármester még a márciusi alap-
kõletételnél utalt arra, hogy fiatal évei legszebb hónapjait
köszönheti az Agóra projekt kivitelezésének.

– 1978-ban érettségiztem, a Vésõ utcai kollégiumban
laktunk, s ezt megelõzõen kezdõdött az alapozás a mûve-
lõdési központnál. A kollégium, ahol laktam, egy régi épü-
let volt, aminek megrepedt a fala. Valószínûleg nem emi-
att, de átköltöztettek bennünket egy másik diákotthonba,
ahol viszont nem fértünk el, könyvek se voltak, ezért ránk
tört a szabadság, és mi éltünk is a lehetõséggel – mondta
mosolyogva. – Nem tartott sokáig, mert márciusban ki-
költöztünk, szeptemberben pedig már vissza, de nagyon
élveztük.

KAPÁSBÓL KIZÁRT HELYIEK

– 2010-ben, amikor polgármester lettem, újra kapcso-
latba kerültem az épülettel. Rögtön kiderült, hogy az Agóra
egy olyan projekt, amit az elõzõ városvezetés tervei sze-
rint nem szabad megvalósítani. Már az elõkészület úgy
zajlott, hogy egy budapesti céget vontak be és egy debre-
ceni tervezõirodát, az ittenieket pedig nem – folytatta dr.
Kovács Ferenc. 

ELÕZETES PAZARLÁSOK

– Azzal kezdõdtek a problémák, hogy az akkori város-
vezetés már 183 millió forintot elköltött az elõkészületek-
re. A pályázat arról szólt, hogy 70 százalékos támogatott-

A MÛVELÕDÉSI HÁZ MEGÚJULÁSA MELLETT PÁRATLAN KULTURÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉPÜL KI
AGÓRA: A LÁTVÁNYOS ÁTALAKULÁS HÁTTERE

sággal, majdnem 2,5 milliárd forintos beruházás valósul
majd meg. Az önerõ 717 millió forint lett volna, de Dévé-
nyi Sándor, akinek terveit az elõzõ városvezetés jóváhagyta
Bán Ferenc terveivel szemben, elmondta nekem, hogy
ilyen összegbõl nem lehet megvalósítani a mûvelõdési
központ felújítását. Szükség lett volna még pluszban akár
900 millió forintra, amit csak hitelbõl lehetett volna finan-
szírozni. 

HÍD AZ ÉRTELMETLENSÉGBE

– A másik probléma az volt, hogy a Bujtosi Szabadidõ
Csarnokhoz, a mostani teniszpályák helyére egy színház
rendezvénytermet terveztek meg, aminek senki nem ta-
lálta a funkcióját. Menet közben lebutították, ahogy azt
korábban az élményfürdõnél is tették, abszolút nem lett
volna értelme megcsinálni. Ezt követõen azt tervezte az
elõzõ városvezetés, hogy az egyébként felesleges színház-
termet összekötik a mûvelõdési központ épületével – alag-
úttal vagy felüljáróval, esetleg függõfolyosóval, ami óriási
költség lett volna. 

MENTENI A MENTHETÕT

– A legnagyobb kihívást ezért az jelentette számunkra,
hogy végiggondoljuk, hogyan mentsük meg ezt a pályá-
zatot úgy, hogy közben ésszerûsíteni is tudjuk. Másrészt
idõt kellett nyernünk az Irányító Hatóságnál, hogy enged-
jék meg, hogy teljesen átdolgozzuk a terveket. Elértük azt,
hogy nem kell 717 millió forint plusz 900 millió forint
önerõ, hanem 270 millió forintból, 13,2 százalékos ön-
erõbõl megvalósítjuk a 2 milliárdos beruházást, aminek
funkciója is lesz. Látható, alapvetõen jóval takarékosabb
az új verzió! Egyébként ebbõl most nyertünk 90 millió
forintot. Azt hozzá kell tennünk, hogy a West Balkán szó-
rakozóhelyen történt sajnálatos eset után megszigorodtak
a biztonsági szabályok, és ez a költségeinkre is kihatott.
Gyakorlatilag így visszakaptuk ezt a 90 millió forintot, de
ha a 270 millió forintos önerõbõl levonjuk a 90 millió fo-
rintot, az 180 millió forint terhet jelent összesen a város-
nak. Ez még így is kevesebb, mint amennyit az elõzõ vá-
rosvezetés eleve csak az elõkészületekre költött – hang-
súlyozta. 

nyíregyházi kivitelezõ. – Mi nem megkaptuk, mi mentünk
azért, hogy megkaphassuk! Óriási kihívás is számunkra,
hogy részt vehetünk az Agóra projekt kivitelezésében. Egy
viszonylag fiatalabb építészgenerációhoz tartozunk, s kü-
lönleges érzés ehhez az emblematikus épülethez nyúlni.
Csak egy példa: Pécsre jártam iskolába, már ott is tanítják
ezt az épületet, s általában országos szinten a különleges
formájú mûvelõdési központnak nagyon jó neve van szak-
mai berkeken belül is. 

LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁSOK

– A meglévõ épületbõl csak a tartószerkezetet tartjuk
meg. Ám ezen a részen is, ami az épület közepén találha-
tó, az íves részt kivesszük és ott úgy magasítjuk meg, hogy
a tervezett multifunkcionális térnek megfelelõ belmagas-
ságot el tudjuk érni. Nyár elején megpróbálkozunk azzal,
hogy annak a tetõrésznek az új tartószerkezetét beemel-
jük. Elég látványos lesz, hiszen közel 40 méteres a monst-
rum, amelynek darabjai 14 tonnásak. A belsõ lépcsõhá-
zakat megszüntettük, kívülrõl kap egy új építésû feljárót
az épület, és mellette két nagy teherbírású személyfelvo-
nót is. Természetesen teljesen akadálymentesített lesz, a
Vay Ádám körút felõl nem is lehet majd bejutni a korszerû
mûvelõdési házba. A földszinti részen kialakítunk egy fo-
gadócsarnokot, a középsõ szinten irodák lesznek, ahol
majd a Nyíregyházi Televízió is újra helyet kap, a legfelsõ
szinten pedig létrejön egy multifunkcionális tér, amivel
1500 négyzetméternyi belátható szabad területet kapha-
tunk majd – vázolta röviden Litvai Zoltán. Majd hozzátet-
te, korszerû eszközökkel, bútorokkal felszerelt  közösségi
„találka” pontok, konferenciák, elõadások megtartására
alkalmas tér és a hagyományostól eltérõ hangulatú kiállí-
tási tér is helyet kap az épületben.

PÁRATLAN KULTURÁLIS
INFRASTRUKTÚRA

– Ez az átépítés, felújítás új lehetõségeket nyit a vá-
ros életében – összegezte a polgármester, kitekintést
adva a teljes szférára. – Várhatóan a Bujtosi Szabadidõ
Csarnokban is elkezdõdik a felújítás június végén, és a
nem messze lévõ rendõrségi épület rekonstrukciója is
megtörténik az idén – megújul a belváros ezen része. S
ne feledjük, az Agóra program megvalósuló verziójá-
ban egyaránt érintett a Kölyökvár, a Kodály iskola, a
Városi Galéria és a Pál Gyula Terem is. Folytatva a sort,
a város tulajdonába került a színház, a színészház. A
múzeumok – a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyûjte-
mény és a Sóstói Múzeumfalu – fenntartása szintén át-
került a városhoz. Mióta a színház a városhoz került,
több mint ezerrel nõtt a bérletesek száma, és ez a ten-
dencia a múzeumfalunál is megfigyelhetõ, ahol tavaly
4-5 ezerrel nõtt a látogatók száma! Folyamatban van,
hogy egyrészt a Kállay Gyûjtemény a Kállay-kúria épü-
letében foglalhassa el új helyét – szintén városi tulaj-
donba vétellel, felújítással, másrészt, dolgozunk rajta,
hogy a Szent István utcai volt rádió épülete is a város-
hoz kerülhessen, ahol a tervek szerint egy irodalomtör-
téneti találkozóhelyet alakítanának majd ki. Ugyanak-
kor az újra élettel teli Bencs Villa renoválása is a tervek
között szerepel. Ezekkel együtt a városban olyan kultu-
rális infrastruktúra épülhet ki a közeljövõben, ami pá-
ratlan értékû lesz egész Magyarországot tekintve is –
emelte ki dr. Kovács Ferenc.

ORSZÁGOSAN ISMERT ÉPÜLET

– Nekünk óriási megtiszteltetés volt, hogy el tudtunk
indulni ezen a projekten, hogy közbeszerzési eljárás ke-
retében, több vállalkozó mellett mi nyertük meg ennek a
projektnek a kivitelezését – hangsúlyozta Litvai Zoltán,
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EZ AZ ENYÉM
ÚJABB PREMIER A SZÍNHÁZBAN

SZEPSI DIÁKOK JÁRTAK NYÍREGYHÁZÁN

Kilencven esztendõvel ezelõtt született Nyíregyházán
(Ókistelekiszõlõben) Váci Mihály. A város neves szemé-
lyiségére már április 11-én, a Költészet Napján is sokan
emlékeztek a szobra elõtt koszorúkkal, és a polgármesteri
hivatalban a róla elnevezett teremben ünnepi gondola-
tokkal.

A Váci Mihály Irodalmi Kávéház pedig április 16-án,
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott három
helyszínen a költõ halálának 44. évfordulója alkalmából.
A Szeder utcai, nemrég felújított emléktáblánál Mussó
László, Kistelekiszõlõ képviselõje mondott beszédet. Váci
Mihály szülõháza helyén, 2004-ben állítottak emléktáb-
lát, melyet Bunkóczi Attila rekonstruált a közelmúltban.
A költõre a Rozsrétszõlõi Általános Iskola udvarán és
Mandán, a Váci Emlékháznál is megemlékeztek.

A Határtalanul! program keretében a felvidéki Szepsi
város szakközépiskolájának vállalkozási szakon tanuló ma-
gyar anyanyelvû diákjai jártak a Nyíregyházi Széchenyi
István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolában. Az
együttmûködés keretében a két intézmény diákjai közö-
sen ismerkedtek a város turisztikai látnivalóival és felke-
resték a két régiót történelmileg összekötõ emlékhelye-
ket, így gróf Eszterházy Jánosnak és a Felvidékrõl kitelepí-
tetteknek a városháza falán elhelyezett emléktábláját. A
köztemetõben pedig koszorút helyeztek el a Felvidékrõl
kitelepített magyarok emlékmûvénél.

VÁCI MIHÁLYRA EMLÉKEZTEK

Taroltak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõzdék a gyulai XV. Kisüsti Pálinka Fesztivá-
lon. A III. Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat
Világkupa összesített eredményei alapján
Magyarország Legeredményesebb Fõzdéje
címet 2014-ben az érpataki Zsindelyes Ke-
reskedõház Kft. nyerte el, a második helyen
az ibrányi Demeter Pálinka Manufaktúra
végzett, de elõkelõ helyen szerepelt a
Szamosszegi Pálinkaház és a Várda-Drink is.

A Zsindelyes Kereskedõház Kft. termékeinek
mindegyike rendelkezik legalább egy szakmai
versenyen szerzett elismeréssel, de az újfehértói
meggypálinka tartja a csúcsot 18-szoros díjazá-
sával. A komoly szakmai versenyek közül az egyik
legnagyobb a gyulai Pálinka, Gyümölcs- és Bor-
párlat Világkupa, ahol a Zsindelyes a következõ
eredményeket érte el: négy arany, négy ezüst, ti-
zenegy bronz. Igazán nagy elismerést jelent, hogy
a 621 nevezett italból 13 kapott Champion-díjat,
melybõl egyet a Zsindelyes kapott meg.

A Zsindelyes Pálinkafõzde tulajdonosa, Papp
József így nyilatkozott a gyulai világkupán el-
ért sikerekrõl:

– Idén háromszoros jubileumot ünnepel a
Zsindelyes. 10 évvel ezelõtt született meg a
Zsindelyes márka, még a kereskedelmi pálin-
kafõzés kezdetén, 30 éve alakult meg a Pálin-
kafõzde az ország negyedik magánfõzdéjeként
és 50 éve, hogy gyümölcskutatók kinemesítet-
ték az újfehértói fürtös meggyet, a belõle fõzött
pálinkát pedig 2007-ben hatodikként az ország-
ban árujelzõi oltalommal látták el és a Zsinde-
lyes Pálinkafõzde zászlóspálinkájává vált. – A
jubiláló évünk illõ megkoronázása a mostani
világkupán elnyert díjak mindegyike, a „leg-
eredményesebb fõzde” cím pedig a fogyasz-
tóknak tett ígéretünk megerõsítése: a minõség-
bõl nem adunk lejjebb, nálunk a garantált Zsin-
delyes ízeket találják.

Aki kíváncsi a Zsindelyes újdonsült érmes
pálinkáira, mindegyiket megkóstolhatja május
15–18. között a Budapesti Pálinkafesztiválon,
ahol jubileumi meglepetések is várják majd a
Zsindelyes standjának látogatóit.

TAROLTAK A MEGYEI PÁLINKAFÕZDÉK
AZ ORSZÁG LEGEREDMÉNYESEBB KERESKEDELMI FÕZDÉJE A ZSINDELYES LETT

Papp József (jobbról) a Zsindelyes Kereskedõ-
ház Kft. képviseletében átveszi  Lovász

Sándor ötletgazda-fõszervezõtõl a Magyaror-
szág   Legeredményesebb Kereskedelmi 

Fõzdéje díjat a gyulai III. Pálinka, Gyümölcs-
és Borpárlat Világkupa alkalmából

Bronzérmesek: Lakatos Tibor (Nyíregyhá-
za): szõlõpálinka, Szamosszegi Pálinkaház
Kft.: szõlõpálinka, Várda-Drink Zrt. (Kis-
várda): birsalma, meggy-cigánymeggy, Zsin-
delyes Kereskedõház Kft. (Érpatak): birspá-
linka, bodzapálinka, gönczi kajszi, jonatán
alma, piros ribizli, fekete ribizli, meggyli-
kõr, diólikõr, Zsindelyes likõr, meggy-
maglikõr, érlelt borpárlat.
Ezüstérmesek: Várda-Drink Zrt.: vadon ter-
mõ gyümölcsök, Zsindelyes Kereskedõház
Kft.: jonagold alma, szeder, fürtös meggy,
újfehértói fürtös ágyas meggy.
Aranyérmesek: Demeter Balázs (Ibrány):
gönczi kajszibarack-pálinka, bodzapálinka,
Zsindelyes Kereskedõház Kft.: meggypálinka,
Zsindelyes keserû, narancsos kávélikõr, bor-
párlat.
Champion érmesek: Zsindelyes Kereskedõház
Kft.: Csábítás narancsos kávélikõr, Demeter
Balázs: bodzapálinka, kajszibarack-pálinka.

 
A darabról:
„Nem az én naplóm ez – ha naplónak nevezhetõ –,

hanem a szobáké. Nagy nevetések történtek itt-ott,
egyik-másik szoba körül, szinte minden ok nélkül, és
nagy sírások, ugyanezen okból. Örömök, melyeknek
nem volt alapjuk, és nagy tragédiák, melyek kicsi ma-
gokból robbantak. Vagy még inkább a semmibõl.

Nem lestem meg ezeket a nevetéseket és sírásokat,
csak láttam és hallottam. Maguktól kínálták magukat,
bejöttek a nyitva hagyott felsõ ablakon, beosontak a
kulcslyukon, átszivárogtak a falakon. Az õ ideig-óráig
való történetük ez – ameddig itt vagy amott laktam –, s
ha elköltöztem, történetük folytatódott, aminthogy nem
is akkor kezdõdött, amikor beléptem a színre. Külön-
ben is hol kezdõdik vagy folytatódik egy ember, egy
ház, egy szoba vagy egy bútor története? És hol végzõ-
dik? Megkezdõdött már a „kezdés” elõtt, és a „végén”
túl, még számtalan vége következik. Ez a szõrszálha-
sogatásra való hajlamosság ott vert gyökeret bennem, a
tizenkét szobában. Az ember csak áll és áll, idegen szo-
bák során végig, egyedül, nincs mit ennie, nincs mit
innia, nincs mit felöltözzön, hát szõrszálat hasogat.”
(Török Sándor: Valaki kopog)

Április 26-án, szombaton 19 órától mutatja be a Mó-
ricz Zsigmond Színház Forgács Péter rendezésében az
Ez az enyém! címû zenés ágyrajárást Török Sándor Va-
laki kopog címû regénye alapján a Nagyszínpadon.
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AKTUÁLIS KULTÚRA

TESTMOZGATÓ, LÉLEKPIHENTETÕ
Úgy mint a néptánc vagy a képzõmûvészet, a szab-

lyavívás is a magyar kultúra része. Nem sport, sokkal
inkább hagyományõrzés. A szablyavívás megmozgat-
ja a testet és kikapcsolja az embert a napi rutinból. Aki
kipróbálja, az hamar beleszeret és lelki igényt jelent
majd számára, hogy vívhasson – mondta el dr. Tóth A.
Tamás, a nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar Szab-
lyavívó Iskola vezetõje, amikor a Magyar Kard Napja
kapcsán kérdeztük a szablyavívás jellegzetességeirõl
és annak nyíregyházi gyökereirõl.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A katonai szablyavívásból nõtte ki magát a sportkard-
dal történõ vívás. A két fegyver között az az egyik alapve-
tõ különbség, hogy a szablya sokkal nehezebb, hiszen a
csatatérre készült. Ebbõl adódóan másképpen kell fogni
és forgatni. A sportvívásban lehet csuklóból mozgatni a
fegyvert, a szablyát viszont nem lehet a súlya miatt. Itt
védekezni rendkívül fontos, és azt követõen tanulunk meg
ellene támadni. Egykoron két huszárezred állomásozott
Nyíregyházán, a huszárokról pedig tudjuk, hogy rendkí-
vüli hatékonysággal forgatták a szablyát, ezért ezzel a faj-
ta hagyományõrzéssel foglalkozni kell városunkban is –
kezdte a mesélést a szablyavívó. Általában azok kezde-
nek el vívni, akik magyarnak érzik magukat lélekben is,
illetve a családjukban õriznek valamilyen katonai emlé-
ket – folytatta.

KLASSZIKUS VÍVÓTECHNIKA

Mi a klasszikus, régi, magyar katonai vívótechnikát ta-
nuljuk és tanítjuk, ami harctereken, párbajokban, vívóter-
mekben csiszolódott. Vívóiskolánkban a kezdõk elõször
fából készült szablyát kapnak, amivel elkezdik megtanul-
ni az alapvetõ állást, a lépéseket, a védekezést és az el-
lentámadást. Ahogy ügyesednek, már párban is elkezde-
nek gyakorolni, néhány hónap gyakorlást követõen pedig
kézzel kovácsolt gyakorlószablyát kaphatnak. Az én szab-
lyám 870 gramm tömegû. Egy ilyen fegyver használata
nagy körültekintést igényel, ezért a fegyelem és a védõfel-
szerelések használata rendkívül fontos a gyakorlás alatt.

A SZABLYA SZABÁLYAI

A vívásnak etikettje is van. A vívótréninget mindig a
mesterek felé történõ tisztelgéssel kezdjük, és az elsõ al-
kalommal, amikor a vívópartner elé állunk, fegyverrel a
kézben neki is tisztelgünk. A  szablyavívók egyórás tré-
ning után testben elfáradva, de lélekben felfrissülve szok-
ták elhagyni a termet. Ezután a víváshoz, történelemhez,
irodalomhoz, vagyis általában a magyar kultúrához kap-
csolódó véleményünket még kicseréljük, tapasztalatain-
kat megvitatjuk úgy mint régen, hiszen a vívóklubok a
társasági élet színterei is voltak – mondta el.

A MAGYAR KARD NAPJA NYÍREGYHÁZÁN

Idén elõször, május 4-én délután fél 4-kor ünnepli a
Magyar Kard Napját a Magyar Szablyavívó Iskola és a Jósa
András Múzeum a Kossuth téren, ahol a látogatóknak le-
hetõségük lesz többek között arra, hogy megtekintsék a
Magyar Szablyavívó Iskola bemutatóját, illetve egy vívás-
történeti kiállítást is, amelynek köszönhetõen Nyíregyhá-
zán is elindulhat egy újfajta hagyományõrzés – mondta el
dr. Tóth A. Tamás.

(A rendezvény részletes programját a jövõ heti számunk-
ban közöljük.)

Szabó István fegyverkovács közel 30 éve foglalko-
zik régi fegyverek készítésével, amelyek közül egy a
belga köztársasági elnök falát díszíti, de több múze-
umban is megtekinthetõek alkotásai. – Készítettem már
fegyvereket a Hadtörténeti Múzeumba, a Déri Múze-
umba, a Jósa András Múzeumba és többek között a
siklósi várba is, ami életem egyik legnagyobb munkája
volt – mondta el Szabó István.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Erre születtem. Már tízévesen tudtam, hogy fegyvere-
ket akarok készíteni. Magas szakmai csúcsra jutottam az
iskolában, de a papír kevés ennél a mesterségnél. Hosszú
évek alatt, a mûhelyben lehet kitanulni a fegyverkovácso-
lás fortélyait. Jelenleg hideg fegyverek készítésével foglal-
kozom, de ezt bõvíteni szeretném meleg fegyverekkel is.
A jó pap holtig tanul – vallja a fegyverkovács.

HÓNAPOK MUNKÁJA

Mielõtt hozzákezdek a munkához, elõször összetöröm
a kokszot mogyoró nagyságúra, és csak ezt követõen gyúj-
tom be a kovácstûzhelyt, mint ahogyan régen is csinálták.
Pont a napokban fejeztem be egy honfoglalás kori szab-
lyát. Több hónapon keresztül készítettem, a markolatgomb
kimunkálása például egy hetet vett igénybe – emlékezett.

NINCS KÉT EGYFORMA SZABLYA

Tavaly keresett meg a szablyavívó iskola a vívószablyá-
val kapcsolatban. El is készítettem az elsõ mintapéldányt,
ekkor indult el a közös kapcsolatunk. Már korábban kikí-

A FEGYVERKÉSZÍTÉS MÛVÉSZE

sérleteztem egy modellt, amelynek az íveltsége noha ha-
sonlít a régi szablyáéra, de a markolatkosár szélesebb és
ezáltal biztonságosabb is. Ezeket a fegyvereket is kézzel
munkálom meg, mindig vigyáznom kell a hõkezelésre,
nehogy eltörjön a penge, hiszen nagy sérülést is tudna
okozni – mondta.

EZ EGY ÉLETSZEMLÉLET

Az egész életemet a fegyverkészítésre tettem fel, min-
dig próbálok újítani és fejlõdni. Most fegyvermûszerész
iskolába járok, és aztán folytatom a vadászpuskamûves
iskolában. Nemcsak fegyvereket készítek, de vívok is, ami
igazán kikapcsol. Edzés közben nem is tudok másra gon-
dolni. Ez egy utolsó pillanatban megmentett hagyomány,
amit õrizni kell! – hangsúlyozta Szabó István.

Szabó István, egy utolsó pillanatban megmentett
hagyomány õrzõje munka közben

HUSZÁRTISZTEK
A HÍRES

 VÍVÓK KÖZÖTT
Amikor a huszárokat Nyíregyházára helyezték va-

lamikor a XIX. század közepén-végén, a katonákkal
együtt bizony a vívás, a párbaj is megjelent városunk-
ban. A helyi újság, a Nyírvidék rendre beszámolt a
József fõherceg nevét viselõ Serház utcai honvéd, és a
vasútállomás mögötti nagy közös laktanya vívóterme-
iben lezajlott összecsapásokról. Ahhoz azonban, hogy
mind a tisztikar, mind pedig a huszárlegénység béké-
ben vagy háborúban mesterfokon bánjon a legfonto-
sabb fegyverével, a huszárszablyával, nagyon sokat
kellett gyakorolni, s a fogások elsajátításához jó vívó-
mesterekre is szükség volt.

Krúdy Gyula is többször felemlegette az 1890-es
évek végén a nagyerejû nyíregyházi huszárkapitányt,
báró Bothmer Jenõt, aki nemcsak az író, hanem a
Nyírvidék szinte állandó témája volt azokban a hóna-
pokban, míg Nyíregyházán szolgált.

Krúdy így emlékezett a híres huszárkapitányra: „Mi-
kor felhangzott a vezényszó a huszárlaktanyában,
Bothmer báró egy olyan kardot rántott ki hüvelyébõl,
melyet a fegyverkovács külön kalapált számára. Em-
bertenyérnyi széle pallost,
mely nyomott legalább
negyedmázsát. De vise-
lõje is megfelelõ volt a
kardnak! Bár arányos
volt, 190 centiméteres
alakjában, talán a leg-
hatalmasabb testi erõ
rejtõzött benne az ak-
kori Magyarországon.
Kék szeme és szõke
bajsza volt, táncolni ép-
pen olyan könnyedség-
gel tudott, mint vívni.
Semmi sem volt megje-
lenésében, járás-kelé-
sében, mozdulataiban
a nagyon erõs, izmaik
sziklasúlyától ellasúdott
emberek henyeségébõl.
Fürge is tudott lenni,
mint egy bálkirály,
gyors, mint a villámcsa-
pás, egy tökéletes atléta,
kinek minden izma speci-
álisan volt kidolgozva. A
hüvelykujjában, mellyel a
kettõs, hármas kártyacsomagot megfogta, hogy egyet-
len kézmozdulattal kettérepessze, éppen annyi erõ
volt, mint a vállában, melyre néha felültette a medvé-
jét. Darabig szerencsém volt tanítványa, barátja le-
hetni, mert már aktív tiszt korában voltak kiszemelt-
jei, akiket vívni, tornászni, birkózni tanított, ha kedve
jött hozzá.

Ellenállhatatlan vívó volt természetesen, mert az Is-
ten annak teremtette. Ami tornászati ügyességét illeti,
akár teljes tiszti felszerelésben is megállott a földre
helyezett jobb tenyerén, mint a gyertyaszál. Emléke-
zetem szerint nem volt olyan megemelhetõ tárgy, bi-
liárdasztal vagy a kasszírnõ trónusa, melyet a ’Betyár’
kávéházban meg ne mozdított volna.

Soha indulatba nem jött, feltûnõen keveset evett,
inni csak azért ivott, mert az társadalmi szokás volt a
hajdani garnizonokban. Mindig nyájas volt és termé-
szetesen nem tudott a pénzzel bánni...”

Hogy Bothmer kapitány kiváló katonatiszt és
elsõosztályú vívómester volt, arra Krúdy a bizonyság,
aki viharos élete során egyetlen kardpárbajban sem
maradt alul, a kapitányra azonban felettesei is felfigyel-
tek, mert Nyíregyháza után, a magyar tisztképzés fel-
legvárába, a Ludovika Akadémiára vezényelték, ahol
1898 és 1902 között vívótanárként szolgált, huszártisz-
tek tucatjait tanítva meg a kardvívás fortélyaira.

Szerzõ: dr. Bene János
múzeumigazgató

Honvédhuszár százados
az 1890-es években
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és

Környezetvédelmi Bizottsága
PÁLYÁZATOT HIRDET A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
2014. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS EU-S PROGRAMJAINAK

TÁMOGATÁSÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizott-
sága pályázatot hirdet a város köznevelési intézmények nemzetközi cserekapcsolatainak és
EU-s programjainak támogatására.
Pályázók köre: A pályázaton kizárólag azok a Nyíregyháza közigazgatási területén belül
mûködô köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza város önkormányza-
tának nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erôsítik.
Támogatási keret: 1 500 000 Ft.
Maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft/program.

A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2014. december 31-éig megvalósuló programokat bírálják el.
A bizottság mûködési költséget, és kizárólagosan köznevelési projektet nem támogat.
Nem részesíthetô támogatásban az az intézmény:
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
A támogatásban részesülô a kapott támogatási összeget csak az elôzetesen megkötött szerzô-
désben meghatározott célra használhatja fel, és annak felhasználásáról hitelesített számlamá-
solatokkal, bizonylatokkal és szakmai beszámolóval köteles elszámolni a program teljesítését
követô 30 napon belül, de legkésôbb 2014. december 30-áig.
Minden egyes programra külön pályázatot kell beadni 1 eredeti és 1 másolati példányban
kizárólag az arra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlap), a hozzá kapcsoló-
dó mellékletekkel postai úton a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Ka-
binet részére címezve (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni a „Nem-
zetközi Kapcsolatok Pályázat” megnevezést. A pályázattal kapcsolatos bôvebb felvilágosítás
az 524-527-es számon, Véghné Sinkovicz Ágnes külügyi referenstôl kérhetô.
A pályázat beadásának határideje: 2014. május 19.
A beérkezô pályázatokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a soron következô
ülésén bírálja el.
A pályázati felhívás, valamint az adatlap a következô helyeken szerezhetô be:
– letölthetô az alábbi honlapról: www.nyiregyhaza.hu/városháza/pályázatok
– személyesen átvehetô, hivatali munkaidôben: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet

(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 108/A szoba).
A bizottság a formailag hibás, hiányosan beérkezett pályázattal érdemben nem foglalkozik,
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül elutasítja.

Tormássi Géza sk.
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Majálisra várnak mindenkit Borbányára, a VMKK
Borbányai Mûvelõdési Házába (Margaréta u. 50.) má-
jus 1-jén 12.00 órától. A látványos színpadi progra-
mok részeként bemutatkoznak helyi hagyományõr-
zõ csoportok, láthatunk autentikus indiai táncot
Barkóczy Bea jóvoltából, de lesz még country és
balett tánc, valamint kung-fu és szamuráj bemutató
is. A Civil Udvarban helyi közösségek mérhetik össze
fõzési tudományukat, amíg a gyerekek az ugrálóvárat
veszik birtokukba. A színes családi programot a Nap
Együttes koncertje zárja.

A Rozsréti Részönkormányzat, a Bokortanyák La-
kosságáért Egyesület, valamint a Váci Mihály Kultu-
rális Központ közös szervezésében majálisra invitál
minden kedves városlakót a Mandabokori Mûvelõ-
dési Házba (Jegenye u. 19.). A programok 13.30-tól
májusfaállítással kezdõdnek, ahol a táncos produk-
ciók mellett harcmûvészeti bemutató és a Dongó
Együttes zenés gyermekmûsora is helyet kap.

Retro Majálisra várják az
érdeklõdõket a Sóstói Mú-
zeumfaluba május 1-jén
10.00–17.00 óra között.
Részletek a programból:
folklórbemutató, májusfa-
állítás, Lókötõ néptánc-
együttes, az Eastern Eagles
Line Dance Country Club
táncbemutatója, a Simo-
nyi Óbester Magyar Szab-
lyavívó Iskola tanoncai,
Burattinó Bábszínház elõ-
adása, Szívtiproll együt-
tes, retro táncház.

Bõvebben:
www.muzeumfalu.hu.

RETRO MAJÁLIS
A MÚZEUMFALUBAN

Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822

MAJÁLIS BORBÁNYÁN
ÉS MANDABOKORBAN
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Különleges dolgok, amelyek Nyíregyházán készül-
nek. A Made in Nyíregyháza címû rovatunkban leg-
utóbb egy olyan szárnyasruhát mutattunk be, aminek
segítségével az ugró az ejtõernyõnyitás elõtt komoly
távolságokat megtéve, felhõket kerülgetve, képessé
válik a repülésre. Ki gondolta volna, hogy a világon
négy nagy elismert szárnyasruhamárka van, ráadásul
ebbõl az egyik az Intrudair, amit Nyíregyházán gyár-
tanak? Most egy olyan céget mutatunk be, aminek a
termékét felsõ kategóriás, nagy teljesítményû autók-
nál használják. Tudták, hogy a Michelin Hungária Ab-
roncsgyártó Kft. nyíregyházi telephelyén gyártott gu-
miabroncsok olyan sportautókra kerülnek, mint pél-
dául a Porsche vagy az Audi?

Szerzõ: Bruszel Dóra

A Michelin Csoport évente több mint 600 millió eurót
szán kutatásfejlesztésre. A vállalat 1889-es megalapítása óta
változatlan küldetése a minõségi mobilitás javítása, mert
ami jó a vevõnek, az jó a vállalatnak is. Ezért nemcsak
energiahatékony és biztonságos abroncsokat gyártanak, ha-
nem térképekkel, útikönyvekkel, és egyéb, mobilitást segí-
tõ szolgáltatásokkal is kiegészítik tevékenységüket.

– A nyíregyházi telephely 2012-ben ünnepelte fennál-
lásának 50. évfordulóját. A gyár a csoport egyik beüze-
melõ gyára, aminek a kutatásfejlesztésben van komoly

MADE IN NYÍREGYHÁZA –
NYÍREGYHÁZI GUMIABRONCSOK A FELSÕ KATEGÓRIÁS AUTÓKRA

szerepe – mondta el Gonda Gabriella, a Michelin Hungá-
ria Abroncsgyártó Kft. médiakapcsolatokért felelõs mun-
katársa. – 2005 óta felsõ kategóriás, nagy teljesítményû
abroncsokat gyártunk itt, melyek különleges felépítési fo-
lyamata kitûnõ, jól képzett szakembereket kíván. Nagyon
magas elvárásoknak kell megfelelni, hiszen ezek az ab-
roncsok olyan sportautókra kerülnek föl, mint a Porsche,
Mercedes, Land Rover, Audi vagy Volvo. A nyíregyházi
gyár teljes termelésének mintegy harmada irányul a pré-
mium márkájú jármûveket gyártó konstruktõrök felé, akik
rendszeresen auditálják a gyárat.

ELSÕSZÁMÚ BESZÁLLÍTÓ

– A kiemelkedõen nagy teljesítményû abroncsok ismér-
vei a kiváló úttartás, a precíz kormányozhatóság, gyors re-
agálás a hirtelen kormánymozdulatokra, valamint a tökéle-
tes tapadás, nagy sebesség mellett is. Ezen abroncsok fej-
lesztésekor teljes mértékben felhasználjuk a versenypályá-
kon hosszú évek alatt szerzett technológiai tapasztalatokat.
Így tudjuk a legnagyobb, sportos, csúcsteljesítményû jár-
mûvekhez is a legmagasabb minõséget nyújtani.

– A Porschének például van olyan modellje, melyre csak
itt, Nyíregyházán gyártunk abroncsokat. Az évek óta tartó
sikeres együttmûködésnek köszönhetõen a gyártó a kö-
zelmúltban például egy gyönyörû, Porsche Panamera tí-
pusú autót hozott el hozzánk, melyet a telephelyen ki is
állítottunk – tette hozzá.

– A Michelin számára fontos, hogy fõ tevékenysége,
az abroncsgyártás mellett felelõs vállalatként részt ve-
gyen a helyi közösségek életében. 2007 óta Magyaror-
szágon különbözõ oktatási intézményekben több mint
2000 négyzetméter gumitégla elhelyezésérõl gondoskod-
tunk. Rendszeresen szervezünk közlekedésbiztonsági
eseményeket is. A legfontosabb ilyen rendezvényünk a
Michelin Bringafesztivál, melyet immár negyedik alka-
lommal rendezünk meg Nyíregyházán, és amelyre má-
jus 31-én szeretettel várunk minden érdeklõdõt – tette
hozzá Gonda Gabriella.

Gumiabroncs a futószalagon

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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Elérhetôségeink:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

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

www.thgkft.hu

Folytatódik a
lomtalanítás

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft., valamint a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. által szervezett lom-
talanítás ezen a hétvégén is folytatódik.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt szombati nap folya-
mán, a saját hulladékgyûjtô edényeik helyére helyezhetik
ki a lomot.
A szervezôk kérik a lakosságot, hogy vasárnap már ne
tegyenek ki lomokat. A hulladékok utólagos kihelyezése
illegális hulladéklerakásnak minôsül, ami pénzbírsággal
büntethetô.
Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a következô hul-
ladékokat tilos a lomok közé kirakni:

A Nyíregyháza–Oros, Szállási u. 72. sz. alatti Regionális
Hulladékkezelô Üzem (megközelíthetô a 403. sz. fôút fe-
lôl) hétköznap 7–17 óráig, a Korányi F. u. 3. sz., valamint
Kerék u. 3. sz. alatt található Hulladékudvarok hétfôtôl
péntekig 7 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra
között tartanak nyitva.

2014. április 26-án, szombaton a következô
területeken történik a lomtalanítás:

Butyka-Rozsrét, Borbánya, Kistelekiszôlô, Nyíregyhá-
za-bokortanyák, Sóstófürdô, Sóstóhegy, Nyírszôlôs,
Nyírjes-Nagyszállás, Kôlapos, Újtelekbokor, Polyák-

bokor, Mandabokor, Napkor, Nyírtura
A lomtalanítás kapcsán a Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Kft. felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a 2012. évi
CLXXXV. hulladéktörvényben foglaltak értelmében az in-
gatlanok elé kihelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdo-
nát képezi. Aki ezt eltulajdonítja, közterületen szétszórja,
értékhatártól függôen szabálysértést követ el, ami pénzbír-
sággal büntethetô.
Környezetünk tisztaságának védelmében, kérjük a lomta-
lanítás szabályainak betartását.

Sajnálatosan láttam és hallottam, hogy a Jósavárosban
ismét vandálok pusztítottak. Furcsa kérdés és kérdések
merülnek fel bennem és az állampolgárokban, hogy ki
vagy kik tették és vajon miért? (Nem jó egy tiszta, rende-
zett városban élni?) Gondolatom szerint értékrendjükben,
a mindennapi életükben is inkább csak a rombolás van,
mint az építés. Mire volt ez jó? Ezt senki nem fogja érteni.
Pedig jósavárosi polgárként látom, hogy napi szinten a
rendõrség, a közrendvédelmi osztály munkatársai csoport-
ban (2 fõ gyalogos járõr) a közterületen járõröznek, emel-
lett személyautóval is! Ne menjünk el a polgárõrök mun-
kája mellett sem, akik szintén szolgálatukkal segítik a ha-
tóság munkáit! Sajnálatos viszont, hogy mindezeket a biz-
tonságot nyújtó erõk mellett is megcsinálják az általam
szellemileg kicsit gyengének tartott emberek a rongálást.
Remélem, rádöbbennek, milyen erkölcsi és büntetõ fele-
lõsségük van, s minél hamarabb felelnek tettükért, mert
remélem, az igazságszolgáltatás utoléri az elkövetõt, el-
követõket!

Egy jósavárosi lakos

A jelzés kapcsán megkerestük dr. Horváthné dr. Veisz
Katalint, a Jósavárosi Polgárõr Egyesület elnökét, aki a
következõket fûzte hozzá a levélhez:

Örömteli, hogy a levélíró is elismeri a polgárõrség mun-
káját, szerepét. Persze nem állhatunk ott minden helyszí-
nen és órában, de minden tõlünk telhetõt megteszünk
Jósaváros közbiztonságának javítása érdekében. Az egye-
sület negyedik éve mûködik, jelenleg 35 tagja van. Ellátá-

si területe a Jósaváros, valamint a Korányi Frigyes utca és
környéke. Naponta 2-3 polgárõr minimum 4 órát járõrö-
zik a közterületen. Havonta 400–450 óra szolgálatot tel-
jesítenek a polgárõrök együttesen. Egyesületünk Nyíregy-
házán egyedülállóan vesz részt az „ifjú polgárõr” kép-
zésben. Négy középiskola tanulói itt tudják le az évi 50
óra kötelezõ közszolgálati munkát. Naponta 4–6 közép-
iskolás járõrözik 2 órát a polgárõrökkel együtt. A járõrözõ
iskolásokat ellátjuk láthatósági mellénnyel, sapkával és
lámpával. Polgárõreink idõnként együttes szolgálatot tel-
jesítenek a rendõrökkel és a közterület-felügyelõkkel.

KAMERÁKKAL IS A BIZTONSÁGÉRT
Információink szerint a tervek alapján a közeljövõ-

ben a Jósaváros is részesülhet a térfigyelõ kamerák
máshol már bizonyított, közbiztonságra gyakorolt ál-
dásos hatásaiból. Emlékeztetõül: a jelenlegi városveze-
tés a korábbi évtizedek alatt összesen felszerelt 26 ka-
mera számát rövid idõ alatt 41-re növelte, beleértve a
temetõ területét is. A közeljövõben újabb több mint
negyven jelenhet meg a rekonstrukcióval érintett érkerti
és huszár-telepi városrészben, majd pedig a rendõrség-
gel együttmûködve Örökösföldön és a szándékok sze-
rint a Jósavárosban. Így akár száz fölé is emelkedhet a
térfigyelõ kamerák száma a városban, jelentõsen javít-
va a biztonságérzetet és az esetleges elkövetõk elleni
eljárás hatékonyságát, hiszen a közbiztonság az egyik
kiemelt prioritása a városvezetésnek, mint azt nemré-
giben dr. Kovács Ferenc polgármester több sajtóese-
ményen is hangsúlyozta.

OLVASÓI LEVÉL: MEGFESZÍTETT MUNKA A KÖZBIZTONSÁGÉRT
Emellett a jósavárosi iskolákban biztosítják a rendezvé-
nyeket, és e téren a belvárosban is besegítünk. Polgárõre-
ink hétvégeken rendszeresen felügyelik a jósavárosi pia-
cot, naponta járõröznek a temetõben és környékén, ha-
lottak napján pedig egész napos szolgálattal segítünk be a
rendõrségnek a temetõ rendjének a biztosításába. Felügyel-
jük a lomtalanítást, a kutyasétáltatókat, a kondiparkot, a
játszótereket és a zöldövezeteket. Sok hajléktalant irányí-
tottak el a lakótömbök lépcsõházaiból a Periféria Egyesü-
let éjszakai menedék-szállására.
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ÚJABB KISPÁLYA KAPOTT VILÁGÍTÁST EDZÕPÁROS
IRÁNYÍTJA AZ NRK-T
Edzõpárossal vág neki a következõ szezonnak a

Fatum-Nyírsuli-NRK nõi röplabdacsapata. Kõhalmi Ri-
chárd három év kihagyás után tért vissza a nyíregyházi
nõi röplabdacsapat kispadjára. A vezetõedzõ munká-
ját az NRK visszavonuló legendája, Erdõsné Balogh Eri-
ka segíti, mint másodedzõ. – Megtisztelõ, hogy rám gon-
dolt a csapat vezetése, és igyekszem meghálálni a bi-
zalmat. Kipihentem magam, és úgy látom, Nyíregyhá-
zán nagyon jó irányba mozdult el a röplabda, és remé-
lem sikerül elérni azt a célt, melyet a vezetõség elénk
tûzött, nevezetesen, hogy az elsõ négyben végezzünk
a következõ szezonban. Magasra rakták a lécet, de
másképp nem is lehet dolgozni, kell egy cél, melyet el
akar érni az ember. Erdõsné Balogh Erikával a kapcso-
latunk még akkor kezdõdött, amikor õ Nyíregyházára
igazolt, én pedig Miskolcon dolgoztam. Akkor renge-
teget találkoztunk edzõmérkõzéseken és a bajnokság-
ban, késõbb pedig az NRK-nál játékosom is volt. Neki
egy olyan röplabdás múltja van, ami egyedi a magyar
mezõnyben és bízom abban, hogy edzõként is nagyot
fog, nagyot fogunk alkotni – mondta Kõhalmi Richárd,
a Fatum-Nyírsuli-NRK vezetõedzõje.

OLIMPIKONOK NYOMÁBAN A NYÍREGYHÁZI ÚSZÓK
Múlt héten csütörtöktõl vasárnap estig tartott a Buda-

pest Open úszóviadala a Komjádi Uszodában, amelyen
Hosszú Katinkán és Kapás Boglárkán kívül a teljes ma-
gyar élmezõny rajthoz állt, így Gyurta Dániel és Cseh Lász-
ló is. Az esemény egyike a három FINA által akkreditált
kvalifikációs versenynek, amelyen nemzetközi versenyre
érvényes idõket lehet úszni, például a nanjingi ifjúsági
olimpiára. A négynapos megmérettetésen a Nyírsuli Kft. 8
versenyzõjével képviseltette magát. A nagyon erõs me-

zõnyben Turóczy Róbert tanítványai közül Buskó Csenge
és Szurovcsák Ivett ért el nagyon szép eredményt. Buskó
Csenge 100 gyorson 58,7-tel negyedik lett, épphogy le-
maradva az élbolytól, ahol elsõ lett Verrasztó Evelyn,
második Jakabos Zsuzsa és harmadik György Réka.
Szurovcsák Ivett 100 méteres mellúszásban szintén a ne-
gyedik helyet szerezte meg 1:13,55-tel. Csenge 200 gyor-
son 2:07,3-mal még egy ötödik, illetve 50 gyorson 28,04-
gyel egy hatodik hellyel lett gazdagabb.

A fiatalabb úszók Debrecenben álltak rajthoz. Rekord-
számú nevezés érkezett a Hajós Alfréd Kupa II. fordulójá-
ra. Összesen 22 egyesület 288 úszója mérte össze a tudá-
sát a medencében, köztük a Nyírsuli Kft. 16 úszója. A nyír-
egyházi versenyzõk 33 számban álltak rajthoz és mind-
össze három számban nem született egyéni csúcs. Leg-
jobb eredménnyel Hatházi Dóra végzett a nyírségiek kö-
zül egy elsõ és egy második hellyel, õt követi Cserfalvi
Olaf három ezüstéremmel, majd Tomasovszky Emese egy
ezüsttel és nem utolsósorban Török Ninetta, aki a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A viadalon egy norvég csa-
pat is rajthoz állt. A verseny a Magyar Úszószövetség rend-
szerében több célt is szolgál. Egyrészt az elsõ magyar olim-
piai bajnoknak szeretne emléket állítani, másrészt verseny-
zési és szintidõúszási lehetõséget igyekszik biztosítani a
sportolóknak.

Eredmények:
Hatházi Dóra (2003) 200 gyors 2:25,04 1. hely; 200

vegyes 2:42,35 2. hely. Cserfalvi Olaf (2004) 100 pillangó

1:16,94 2. hely; 100 hát 1:24,09 2. hely; 400 gyors 5:13,36
2. hely. Tomasovszky Emese (2005) 400 gyors 6:18,18 2.
hely. Török Ninetta (2004) 400 gyors 5:45,34 3. hely. Kiss
Anasztázia (2004) 100 hát 1:29,05 4. hely; 400 gyors
5:53,51 5. hely. Sebõk Vivien (2004) 100 mell 1:46,61 6.
hely. Barna Bianka (2006) 200 gyors 3:21,81 5. hely; 100
mell 1:56,0 6. hely.

Szurovcsák Ivett (balra) és Buskó Csenge is negyedik lett
a legjobb magyar úszók versenyén

Harminc számban egyéni csúcsot úsztak a nyíregyházi
versenyzõk

Az eldõlt, hogy Savic Bernadett, Janetka Vivien,
Dávida Lilla és Petróczy Enikõ távozik a csapattól, és
Erdõsné Balogh Erika is már csak trénerként segíti a klu-
bot. A jelenlegi keret nagy része fiatal, így a most zajló
korosztályos versenyeken is érintettek, ahol szeretné-
nek érmeket szerezni. A röplabdások május végéig ma-
radnak edzésben, és júliusban kezdik a felkészülést a
következõ szezonra. A Bujtosi Szabadidõ Csarnok fel-
újítása miatt az NRK több mérkõzését is a Bem iskolá-
ban rendezik majd õsszel.

Erdõsné Balogh Erika ezután a pálya szélérõl
figyelheti a játékot

SPORTPROGRAM
Április 25., péntek 15.30 Városi Stadion, Nyíregy-

háza Spartacus–Gyirmót labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 27., vasárnap 18.00 Lelátó: Nyír-
egyháza Spartacus–Gyirmót labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Az ötödik kispálya is világítást kapott a Városi Stadion-
ban, így a NYÍRVV Kft. által végrehajtott fejlesztésnek kö-
szönhetõen mostantól a „B” jelû pályán is lehet esti mér-
kõzéseket rendezni. A Városi Kispályás Bajnokság nagyon
népszerû, 106 csapatban több mint háromezren játsza-
nak rendszeresen, és egy teljes évben 1400 mérkõzést
bonyolítanak a szervezõk. A mostani fejlesztés az õ mun-
kájukat is segíti, és a csapatok kényelmét is szolgálja. – Ez
egy folyamat része, hiszen a hat pályából öt most már
rendelkezik világítással, és õszre szeretnénk a hatodik köré
is lámpákat helyezni, melyeket energiatakarékos izzók-
kal látunk el. A pályákon 25 tonna salakot terítettek szét,
hogy a talaj is jobb legyen, valamint új öltözõk, mosdók
épültek. Minden évben történik valami fejlesztés, és mind-
ez arról szól mint a „Mozdulj Nyíregyháza!” vagy a többi
sportrendezvény, hogy egészségesebbek legyünk, közös-
ségbe járjunk, jól érezzük magunkat. Az önkormányzat
igyekszik ehhez a feltételeket megteremteni. A beruházá-
sok nem állnak meg, hiszen a stadion felújítására 1 milli-
árdot kapott Nyíregyháza, ebbõl 500 milliót idén hasz-
nálhatunk fel, de a Bujtosi Szabadidõ Csarnok rekonstruk-
ciója is elkezdõdik – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere. A megyeszékhely vezetése sportkon-
cepciójában fontosnak tartotta az ifjúsági és a szabadidõ-
sport fejlesztését. Ennek jó példája a kispályás labdarú-
gás, mely a harmadik legnépszerûbb bajnokság az ország-
ban. A fejlesztéseknek köszönhetõen ideális körülmények

fogadják az együtteseket, és már több Nyíregyháza kör-
nyéki település csapata is jelezte, hogy szeretne elindulni
a jövõ évi bajnokságban. Több csoportban is jelenleg szo-
ros az állás. Az „A” csoportban az elsõ három helyezett
között csak két pont a különbség.

Az „A” csoport állása:

Az elmúlt években több pálya is világítást kapott. Mostantól a „B” pályán is rendezhetnek esti meccseket.
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„VIRÁGOS ÖRÖKÖS”
„Virágos Örökös” címmel kiskert szépségversenyt

hirdet  a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
melynek célja a közvetlen lakókörnyezet ápolása, szé-
pítése.

„A nyíregyházi Örökösföld-lakótelep rehabilitáció-
ja” címû program keretében olyan lakóközösségeket,
lépcsõházi közösségeket keresünk Örökösföldön, me-
lyek számára fontos közvetlen környezetük növényze-
te, szépsége, kertjeik tisztasága.

A versenybe bármely örökösföldi lépcsõház vagy kö-
zösség nevezhet április 30-áig.

A versenyre jelentkezõ elsõ 15 közösség a szerve-
zõktõl egyenként 10–15 000 forint értékben kerti nö-
vény/fûmag csomagot kap, melyet felhasználhatnak la-
kóépületük elõkertjének tavaszi rendezésére.

A kertek szépítése ugyan állandó élmény, de a szer-
vezõkbõl és támogatókból álló zsûri 2014. május 16-
án szemrevételezi és értékeli az elkészült kerteket, elõ-
kerteket.

A verseny eredményhirdetése 2014. május 23-án lesz
egy nagyszabású szabadtéri rendezvény keretében a
Bujtosi-tó partján.

A verseny elsõ 3 helyezettje díjazásban részesül. A
díjak természetesen a kertrendezéssel, kertészkedéssel
kapcsolatosak. A fõdíj egy olyan meglepetés, mely a
díjazott közösség kényelmét szolgálja majd.

Jelentkezés és további felvilágosítás a 06-70/371-
2595 telefonszámon vagy az orokoskiskert@szocialis-
gondozas.hu e-mail címen.

Puffancs: Körülbelül 1,5 éves keverék kan. Kissé bizalmatlan,
barátkozásra van még szüksége. Nagyon jó jelzõ kutya, figyel-

mes minden kis neszre. Kotorékebnek is
tökéletesen alkalmas lehet.

GAZDIKERESÕ

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

Borcsa: Körül-
belül 5 éves
beagle jellegû
szuka kutya.
Ápolt, jól ne-
velt, láthatóan
gazdis kutya,
de chip sajnos
nincs benne.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 26., szombat 19.00 Valaki kopog, Bemutató bér-
let, Nagyszínpad
Április 27., vasárnap 11.00 Tessék engem megmente-
ni!, Bambi bérlet, MÛvész Stúdió
Április 28., hétfõ 14.30 Csalóka Péter, Thália Színház,
Budapest
17.00 Füveskönyvek, a Gyulai Várszínház vendégjáté-
ka, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
20.00 Füveskönyvek, a Gyulai Várszínház vendégjáté-
ka, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Április 29., kedd 11.00 Csalóka Péter, Thália Színház,
Budapest
14.30 Csalóka Péter, Thália Színház, Budapest
Április 30., szerda 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Valaki kopog, Kelet bérlet, Nagyszínpad
Május 2., péntek 19.00 Valaki kopog, Szigligeti bérlet,
Nagyszínpad

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

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

Idõpont: 2014. április 28., 17.00 óra
Helye: Butyka, Közösségi ház

ÁPRILIS 30-ÁN NYIT
A TAVASZI BOR FESZTIVÁL

Április 30-án délután négy órakor nyílik a Korzó mel-
letti szabadtéren a borozó, amelynek ezúttal Eger és Szek-
szárd borvidék lesz a kiemelt vendége. Ugyanaznap egy
különlegesség is várja a borkedvelõket: a Hotel Korona
Krúdy-termében öt egri és öt szekszárdi borász legkivá-
lóbb Bikavérét mutatja és kóstoltatja, Egerbõl Bolyki Já-
nos, Demeter Csaba, dr. Gál Lajos, Gál Tibor és a Gróf
Buttlertõl Mikuska Péter, míg Szekszárdról ifj. Vida Péter,
Takler András, Eszterbauer János, Sebestyén Csaba és dr.
Bodri István alkotja a csapatot.

Közben természetesen szabadtéren elkezdõdik a tava-
szi bor fesztiválja, ahol a következõ borászatok kóstoltat-
nak: Bock, Léránt, Pannon Tokaj, Koch, Tokajicum, Szent
Gaál, Tokaj Kereskedõház, Bolyki, Demeter, dr. Gál, Gál
Tibor, Gróf Buttler, Takler, Eszterbauer, Sebestyén, Bodri,
Orosz Gábor, Bodvin, Lenkey. A gasztronómiai csemegék
sorába olyan hungarikumok kerülnek, mint a Gundel pa-
lacsinta, a karcagi birkapörkölt, vagy a hízott libából
készült ételek, mellettük egyéb ínyencségek is lesznek.

A Nyírség Táncegyüttes bemutatója május 2-án és 3-án
este 7 órától lesz, a táncosok a produkció után a közönsé-
get is bevonják mûsorukba.

A Lions Nap keretén belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Oktatókórház, valamint a Nyíregyházi Elsõ
Lions Club szervezésében szûrõnapra, valamint kulturális
programokra várják az érdeklõdõket április 25-én 14.00–
16.00 óráig a Nagy Imre téren. Lesz szemnyomás-mérés,
szemfenék-vizsgálat; vércukor- és koleszterinszint-mérés, élet-
mód-tanácsok; vérnyomásmérés; arcüregszûrés; a láb stati-
kai rendellenességeinek vizsgálata; önkéntes véradás; az új-
raélesztés helyszíni gyakorlása, reanimáció bemutatása, ta-
nítása; filmbemutató; énekesek; zumba; Lókötõ és Nyírség
Táncegyüttes; MediBall; kiállítás-megnyitó. Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.

Sóstóhegy Nyíregyháza városnegyede címû kötet bemu-
tatója április 25-én 16.00 órától a sóstóhegyi Egészségház
klubhelyiségében (Fácán u. 2. I. emelet). A kötetet bemutat-
ja: dr. Galambos Sándor, az Sz-Sz-B Megyei Levéltár igazga-
tóhelyettese.

Szûrések Éjszakája április 25-én 16.00–20.00 óra között,
ahová várják elsõsorban azokat a 45 és 65 év közötti hölgye-
ket, akik behívót kaptak a térítésmentes emlõszûrésre. He-
lye: Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, Bocskai u. 73.
Rendelõintézet, I. emelet, valamint Mátészalkai Kórház, Má-
tészalka, Kórház u. 2–4. új épület, I. emelet.

Oláh András: Idegen test címû verseskötetének bemuta-
tójára várja az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtár,
valamint a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület április 25-
én 16.30-tól a könyvtár kamaratermébe.

A Bencs Villa programjai: április 25-én 17.00 óra: dr. Kiss
Ferenc, a Nyíregyházi Fõiskola rektorhelyettesének Termé-
szet-ember-mûvészet címû elõadása. Közremûködik: Gosz-
tola Adél színmûvésznõ, a Polip Együttes és Szabó Bence
diák. Az est folyamán Vaszlovics Ferenc kaktusz- és pozsgás-
gyûjtõ állít ki a villa teraszán. Április 29-én 18.00 órától
Mozart-estre várják az érdeklõdõket. Közremûködik: Erdélyi
Zoltán I. hegedû, Lábas Rozália II. hegedû, Ludmány Antal
oboa, Nagy Péter zongora, Parádi László cselló, Soós Árpád
mélyhegedû, Soós Gizella ének, Zakar Zoltán zeneszerzõ.
Április végéig tekinthetõ meg az Ózdi Vizuális Csoport né-
gyes tárlata az Európa teremben, hétköznap 9.00 és 17.00
óra között. A belépés mindhárom rendezvényre ingyenes.
Érdeklõdni: 42/402-004.

A Nyíregyháza–Örökösföld Görög Katolikus Egyházköz-
ség várja a Szentháromság tiszteletére épült templomuk szen-
telésére. Április 25-én 18.00 óra: Ünnepélyes körmenettel és
vecsernyével helyezi el Kocsis Fülöp megyés püspök II. Já-
nos Pál pápa ereklyéjét a templomban. Április 26-án 8.00

óra: Utrenye; 9.00 óra: Templomszentelési Liturgia Kocsis
Fülöp megyés püspök vezetésével, majd közös ebéd és csa-
ládi délután; 17.00 óra: Kacagó koncert Levente Péterrel;
18.00 óra: Vecsernye. Április 27-én 9.00 óra: A felszentelést
követõ elsõ Szentliturgia dr. Obbágy László esperes vezeté-
sével. A Liturgia után a templomkertben elültetik II. János Pál
pápa Wadovicébõl hozott emlékfáját.

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 Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egye-
sület és a Nyíregyházi Babaklub Anyák Napja 2014. utcai
rendezvényre invitálja az érdeklõdõket. Töltsenek el egy kel-
lemes tavaszi szombat délelõttöt a Kossuth téren (a szökõkút

mellett, a római katolikus templom elõtt) április 26-án 11.00
órától. Möbius divatbemutató (csinosan, elegánsan „pocak-
kal” és gyermekkel együtt is!). Hordozó-bemutató (rugalmas
kendõk, hibrid hordozóeszközök, szövött hordozókendõk,
Mei tai-ok, formázott csatos hordozók). Szambaba. A bemu-
tató és a tanácsadás ingyenes!

A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 26-án 16.00 óra:
Hattyúfeleség (vendégelõadás); 27-én 10.00 óra: A három
kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mó-
kus játszóház mellett).

„A 21. század terápiájának modellje” címû bemutató elõ-
adására várja az érdeklõdõket az Art Misszió Alapítvány és a
Lux Aeterna Színház a Korona Hotel rendezvénytermébe
április 26-án 19.00 és 20.30-as kezdési idõpontokban.

A Jósavárosi Olvasókör „Verssel-virággal” címû rendez-
vényén köszönti az édesanyákat április 30-án 10.00 órakor a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.). A jelenlé-
võk egy vers vagy egy történet elmondásával emlékezhetnek
édesanyjukról.

A Vikár Sándor Zenei A.M.I. hallgatóinak A zene min-
denkié... címû elõadására várja az érdeklõdõket a Nyíregy-
házi Szociális Gondozási Központ Az Idõsek Akadémiája
címû rendezvénysorozata kapcsán április 30-án 14 órától a
Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárba.

Ismét Városmajori „Kultúrszerda” április 30-án a Város-
majori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.). 17.00 órától
két ingyenes elõadás is kezdõdik. Dr. Csiby Károly, nagyvá-
radi egyetemi tanár folytatja a Padovától Trianonig címû elõ-
adássorozatát, melynek mostani témája: Horthy Nemzeti
Hadserege és az ellenforradalom; dr. Lakatos István idegse-
bész-fõorvos pedig a gerincsérvrõl tart elõadást a téma iránt
érdeklõdõknek, a Szív klub foglalkozásán. Az este fél nyolc-
kor kezdõdõ táncházban pedig Barsi Csaba irányításával rop-
hatjuk a táncot. A talpalávalót most is a Szikes zenekar húz-
za! A belépés díjtalan! Információ: 42/411-822, 42/434-002.

Nagy Lajos Imre szobrászmûvész, nyugalmazott tanszék-
vezetõ fõiskolai tanár rendhagyó tárlatvezetést tart a Jósa
András Múzeum „Benczúr ismét köztünk van!” címû kiállí-
tásában április 30-án 17.00 órától. A tárlatvezetésre a belé-
pés díjtalan. A kiállítás május 1-jén látható utoljára, 9.00–
17.00 óra között.

Móricz Zsigmond és a sárkányos asszonyok, dr. Mercs Ist-
ván (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke) elõadása
április 29-én 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyvtári tea-
délutánján, a fõiskola Központi Könyvtárának rendezvény-
termében (megközelíthetõ a „B” épület Mozaikterme felõl).

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.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

SZÕLÕSKERTEKBÕL KINÕTT
LAKÓTELEP: A JÓSA

Az 1770-es években még szõlõskerteknek parcellázták
fel ezt a területet, amelyekhez a belvárosban lakóházzal
rendelkezõk juthattak hozzá. A kerteket az Ószõlõ utcán
közelítették meg tulajdonosaik, az utca végén nagykapu
és csõszház tette lehetõvé a közlekedés ellenõrzését. 200
évvel késõbb már munkagépek jelentek meg itt, hogy a
szanált családi házakat lebontsák, a még meglévõ gyü-
mölcsfákat, szõlõket kivágják, majd a tereprendezést kö-
vetõen kijelöljék az épülõ lakások helyét. A lakások épí-
tése 1972-ben kezdõdött, míg az utolsó átadása 1978-ban
történt meg. Az új lakótelep terveit a Debreceni Tervezõ
Vállalat készítette, míg az építkezés kivitelezõje a Szabolcs
Megyei Állami Építõipari Vállalat volt. A megye életében
úttörõ jelentõségûnek számított a jósavárosi panelépítke-
zés, amelyhez debreceni házgyári paneleket használtak.
A lakótelephez folyamatosan épültek üzletek, szolgáltató
blokkok, óvodák és iskolák is, köztük a városban elsõként
saját uszodával rendelkezõ Arany. Az építkezéssel párhu-
zamosan hatékony parképítési munka is folyt, amelyhez a
Kertészeti és Parképítõ Vállalat mellett az új lakók is hoz-
zájárultak egy-egy facsemete elültetésével, így varázsol-
ták át évek múltával a platánok, a hársak, a juharok és a
díszcserjék a kõrengeteget élhetõ és emberi városrésszé.
A lakókörzet elnevezésére a városlakók tehettek javasla-

tot. A pályázatokat dr. Mezõ András értékelte és a Jósaváros
elnevezés mellett tette le a voksát, amit 1972-ben a város-
vezetés is jóváhagyott. Így az orvos és múzeumalapító dr.
Jósa András (1834–1918) nevét ma múzeum, kórház és
ez a városrész is õrzi városunkban. A Gyõrfy Lajos szob-
rászmûvész által készített mellszobrát 1987-ben leplez-
ték le az Ungvár sétány tízemeletes épületei elõtt kialakí-
tott kis téren. Emlékét õrzi még a közelben a Garibaldi
utca szögletén felépített villája és a fõiskola mellett a híres
Jósa-kút.
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