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BEMUTATKOZNAK.
Azt kértük a jelöltek-
tõl, hogy juttassák el
hozzánk a választással
kapcsolatos program-
juk, mondanivalójuk
összefoglalóját.

A BALEK.
Fehér Balázs Benõ
hamarosan A balek
címû bohózat rende-
zõjeként debütál a
Móricz Zsigmond
Színházban.

ÁPRILIS 8-ÁIG LESZ NYITVA A VÁROSI JÉGPÁLYA

A folyamatosan karbantartott, 60x30 méteres Városi Jégpálya még április 8-áig
várja a korcsolyázni vágyókat. Persze, csakúgy, mint a szezon elsõ hétvégéjén, az
utolsón is meglepetéssel készülnek a szervezõk – tájékoztatta szerkesztõségünket
Szabó Lajosné, a Szabolcsi Jégsport Egyesület elnöke. Április 6-án, pénteken 19
órától 21 óráig újra jégdiszkót szerveznek, április 7-én, szombaton az egyesület
tagjai zárórendezvényének ad helyet a létesítmény, de ettõl függetlenül délelõtt
9.30-tól este 21 óráig folyamatosan lehet majd korcsolyázni, április 8-án, vasár-
nap pedig ugyanúgy egész nap várják a városlakókat. A szezonálisan nyitva tartó
pályán – az áprilisi zárás után – a tervek szerint novemberben korizhatnak újra a
sport szerelmesei!

3 AKTUÁLIS

EXKLUZÍV INTERJÚ.
Kövér László a szerkesz-
tõségünknek adott exk-
luzív interjút. Az ország-
gyûlés elnöke kedden
járt Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében.

ÁTADTÁK A JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ ÚJ ÓVODÁJÁT
Több mint 1000 négyzetméteres, három csoportszo-

bás, mellette pedig torna- és sószobával is ellátott, Or-
gonasíp névre keresztelt óvoda épült a Jósa András Ok-
tatókórház területén, a Czuczor Gergely és Nagyvá-
rad utca sarkán. Az intézmény 75 férõhelyes és fõként
az egészségügyi dolgozók gyermekei használhatják
majd.

– Az egészségügyi szakdolgozói hiány, ami érzékelhe-
tõ és tapintható intézményünkben is, abból is adódik, hogy
az itt dolgozók elmennek gyedre, gyesre. Azzal a lehetõ-
séggel viszont, hogy most már ide is hozhatják a gyereke-
iket, a munkaerõt vissza tudjuk csábítani, lehetõséget
adunk a maradásra, az itt dolgozásra – hangsúlyozta az
ünnepélyes átadón dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház fõigazgatója.

MEGOLDÁS A DOLGOZÓKNAK
A beruházás több mint 300 millió forintba került, amit

az állam és az önkormányzat közösen teremtett elõ.
– Örülök annak, hogy Nyíregyházán is épült egy telje-

sen új óvodaépület, ami ráadásul a kórházi dolgozók gyer-
mekeinek is megoldást kínálhat a napközbeni elhelyezés-
re. De nem ez az egyetlen óvoda, ami megszépül, meg-
újul a következõ hónapokban – tette hozzá Novák Kata-
lin, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár, aki szintén
részt vett az átadáson.

MINDEN ÓVODÁT FELÚJÍTUNK
– Az elmúlt években 9 óvoda és 3 bölcsõde újult meg Nyír-

egyházán, idén pedig újabb 6 fog, és terveink szerint 2020-ra
a város összes óvodáját felújítja, kibõvíti az önkormányzat –
ezt már dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta.

(Folytatás a 3. oldalon.)
Most még üresek és csendesek a csoportszobák, de
szeptembertõl már gyerekek zsivalyától lesz hangos

NYÍREGYHÁZÁN A SEUSO-KINCS

Az esztendõ kiállítása valószínûleg a Seuso-kincsek bemutatója lesz a Jósa András
Múzeumban, mely méretében, értékében, látványában és történetében is lenyûgözõ.
A rendkívüli tárlat április 15-éig fogadja a közönséget, de a látogatás szigorúan re-
gisztrációhoz kötött. (Folytatás az 5. oldalon.)
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INTERNET FIESTA
Idén is várta Internet Fiesta az ér-

deklõdõket a Móricz Zsigmond Váro-
si és Megyei Könyvtárban, ahol szó
esett a drónokról, a robotikáról és a
Facebook használatáról is, szombaton
pedig megrendezték a League of
Legends bajnokságot.

BARKASZENTELÉS
A  katolikus egyház virágvasárnapon 

emlékezett meg Jézus Jeruzsálembe be-
vonulásáról. A Magyarok Nagyasszo-
nya-társszékesegyházban barkaszente-
léssel egybekötött szentmisét tartottak.
A szertartás során elhangzott Jézus
szenvedéstörténete, a passió.

LOMTALANÍTÁS
A családi és a tömbházas öveze-

tekben egyaránt várták már a lomta-
lanítást a nyíregyháziak. A felesleges-
sé vált otthoni hulladék utcai felhal-
mozódását a THG Kft. munkatársai
rendszeres szállítással igyekeznek el-
kerülni.

VOJTA TANFOLYAM
Václav Vojta, cseh ortopéd-neuro-

lógus módszerének alapjaival ismer-
kedhettek meg az ország egészségügyi
dolgozói a Jósa András Oktatókórház-
ban. A terápiát többek között a neuro-
lógia és az ortopédia területén tudják
alkalmazni a szakemberek.

VÍZ VILÁGNAPJA
A víz világnapja alkalmából vetél-

kedtek egymással a Túróczy Zoltán
Evangélikus Általános Iskola és testvér-
intézménye tanulói. Látványos kísérle-
tek színesítették az eseményt. Kiemelt
téma a környezetvédelem, az édesvíz-
készlet és a világ élelmiszerellátása volt.

HOLLAND CSEREDIÁKOK
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegy-

zõ köszöntötte a városházán a Nyír-
egyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium Nyíregyházára érkezett
holland cserediákjait. A cserekapcso-
lat célja az ismeretek bõvítése és az
angol nyelvi készségek fejlesztése.

IRODALMI BARANGOLÁSOK
Bodnár István Irodalmi barangolá-

sok határon innen és túl címû kötetét
mutatták be hétfõn a megyei könyv-
tárban Dézsi Darinka és dr. Karádi
Zsolt közremûködésével. Képünkön az
író és az õt méltató dr. Szabó Tünde
államtitkár.

60 ÉVES A KÖLCSEY
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc

Gimnázium fennállásának 60. évfor-
dulójára koszorúzással emlékeztek a
szülõi munkaközösség, a tantestület
képviselõi, egykori és jelenlegi diá-
kok március 22-én az intézmény épü-
lete elõtt.

A VÁROSGONDNOK

AZ IDÕSÜGYI TANÁCSON

ELKEZDÕDTEK AZ ERDÕSÍTÉSI

MUNKÁK A SÓSTÓI-ERDÕBEN

Tavaly õsszel kezdõdött Nyíregyházán,
a Sóstói-erdõben, a kórháztól északra
fekvõ területen, két egymás melletti er-
dõrészletben, négy hektáron a fakiterme-
lés. A fõként akác és tölgy fafajú erdõál-
lomány kétharmada csúcsszáradt fákból
állt, ezért nem lehetett tovább halogatni
a munkát. A fakitermelés még az elmúlt
évben befejezõdött, a faanyagot elszállí-
tották, a vágástakarítás és a talajelõké-
szítés is véget ért.

– Az õshonos, lombos fafajokkal most
elkezdõdött az erdõsítés a területen. A
munkát elsõsorban makkvetéssel végezzük
el, hektáronként mintegy 5 mázsa kocsá-
nyos tölgy makkot felhasználva. Ezen felül
24 000 elegyfacsemetét – vénic szilt, me-
zei juhart, vadalmát, vadkörtét, epret, ezüst
hársat, tatár juhart, nyírt, zselnice meggyet,
erdei fenyõt – is elültetünk. Ahogy a ko-
rábbi munkavégzések idején, úgy most is
várjuk az érdeklõdõ óvodás és iskolás cso-

portok, valamint önkéntesek jelentkezését
a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolában, ha
szeretnének segíteni az erdõsítésben – tá-
jékoztatott Tölgyfa Gábor, a NYÍRERDÕ
Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója.

PARKERDÕHÖZ ILLÕ

– Az elegyes erdõre természetvédelmi
szempontból is szükség van, de igyekez-
tünk a parkerdõ rendeltetéséhez illõ fajo-
kat választani. Ilyenek például a vadgyü-
mölcsök, illetve a szépen virágzó, illetve
lombszínezõdõ fajok. A közút mellett egy
cserjesor kialakítása a cél. Ide kökény, ga-
lagonya, vadrózsa és húsos som kerül. Erre
egyrészt a késõbbi fabedõlések elkerülése,
másrészt esztétikai szempontok miatt van
szükség. Az erdõfelújítást átmenetileg be
kell kerítenünk, hogy elkerüljük az õz ká-
rosítását, de a futók és erdõjárók számára
megoldjuk az átjárást. A munkavégzés mi-
att kérjük a városlakók megértését.

Megtartotta márciusi
ülését a Nyíregyházi
Idõsügyi Tanács. Na-
pirenden szerepelt az
idõs emberek segítése

a házaik környékének
tisztán tartásában, a belvá-

rosi nyilvános WC üzemeltetése. Emel-
lett tájékoztatót is meghallgattak a vá-
rosgondnok tevékenységérõl.

Az Idõsügyi Tanács elsõ napirendként
tárgyalta azt, hogy az idõs emberek há-
zainál az utcafrontok és a járdák rend-
ben tartását miként segíthetné az önkor-
mányzat. Az ülésen a városüzemeltetõ
céget Ignéczi Csabáné ügyvezetõ kép-
viselte. Mint elmondta, a kötelezõ fel-
adatok mellett szeretnének segíteni a
rászoruló embereknek, de ehhez együtt-
mûködésre lesz szükségük, hiszen nincs
kimutatásuk arról, mely utcákban, hol
élnek idõsek. Felvetõdött az a kérdés is,
hogy a belvárosi nyilvános WC, amely
ugyan elavult és nem felel meg a mai
kor követelményeinek, miért csak a vá-
rosi nagyrendezvények idején nyit ki.
Erre az volt a válasz, hogy keresik az
újranyitás lehetõségét a régi épület rész-

leges felújításával, de remény van arra
is, hogy a jövõ évben teljesen felújíthas-
sák.

SOKAN KÉRIK A VÁROS-

GONDNOK SEGÍTSÉGÉT

Az Idõsügyi Tanács tagjai tájékozta-
tót hallhattak a városgondnok tevékeny-
ségérõl is. Az idõs emberek sok eset-
ben szorulnak segítségre. Jelzik, ha ke-
rekesszékkel, bottal bizonytalanok a
megrongálódott járdákon, de szólnak,
ha a forgalmi csomópontokban rövid
idejûnek érzik a zöld jelzést a zebrán
átkeléshez. Bordás Béla városgondnok
hangsúlyozta, legutóbb a márciusi rend-
kívüli idõjárás okozott nehézséget a
hóeltakarításban és a biztonságos köz-
lekedésben, de összefogással megoldot-
ták az idõs emberek problémáját. A
városgondnok arra is rámutatott, nincse-
nek teljes biztonságban az egyedül élõ
idõsek, ha teljesen magukra hagyják
õket. Számukra már az is nagy segít-
ség, ha a hozzátartozóik, szomszédaik
figyelnek rájuk, rendszeresen ellenõr-
zik hogylétüket.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)



AKTUÁLIS

2018. MÁRCIUS 30. 3

(Folytatás az 1. oldalról.)

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórház új, Orgona-
síp névre keresztelt óvodája 9 hónap alatt épült fel. A
létesítményben csoportszobák, játszóudvarok és kiszol-
gálólétesítmények mellett tornaszobát, logopédiai foglal-
koztatót és sószobát is kialakítottak. Megépült emellett
egy sportszertár, a mozgáskorlátozottakat pedig akadály-
mentes bejárat és mosdó szolgálja.

A szeptembertõl üzemelõ intézményt ünnepélyes kere-
tek között, szalagátvágással adták át hétfõn. Köszöntõt
mondott dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár is, aki
elmondta, édesanyja több évtizedig dolgozott a kórházban,
ezért is örül minden fejlesztésnek. Hozzáfûzte, az ilyen kór-
házi beruházások rendkívül fontosak a nyíregyháziaknak.

– Mindent megpróbálunk megtenni az itt dolgozókért,
az itt élõkért, hiszen nagyon sok fejlesztés indulhatott el a
kórház területén. Azt is mondhatnám, hogy az ország leg-
nagyobb kórházáról van szó, nagyon sokan dolgoznak itt,
és az igényeknek megfelelõen bizony a fejlesztéseket is
hozni kell.

Az átadáson arról is szó esett, hogy a kórházban továb-
bi fejlesztések folynak ezekben a hetekben is. Jó ütemben
halad a parkolóház építése, ami 600 millió forintból való-

SZEPTEMBERBEN MÁR GYEREKEK IS MEGTÖLTIK AZ ÚJ ÓVODÁT

sul meg, emellett pedig elkezdõdik a központi sterilizáló
felújítása, valamint egy új infúziós labor is elõkészítés alatt
áll. Az egyik leglátványosabb beruházás pedig a Bocskai

Román István, megyei kormánymegbízott, dr. Vinnai Gyõzõ, országgyûlési képviselõ, dr. Adorján Gusztáv, a kórház
fõigazgatója, Novák Katalin, valamint dr. Szabó Tünde, az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárai és
dr. Kovács Ferenc polgármester átvágja a nemzeti színû szalagot a Jósa András Oktatókórház területén létesített

új óvoda átadásán

utcai SZTK földszintjének felújítása lesz, ami szintén rövi-
desen megkezdõdhet.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

NYÍREGYHÁZA MEG TUDTA RAGADNI A LEHETÕSÉGEKET
EXKLUZÍV INTERJÚ KÖVÉR LÁSZLÓVAL, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉVEL

Nyíregyházának nincs szégyenkeznivalója, hiszen az or-
szág elõrehaladásához képest is nagyobb mértékben ment
elõre az elmúlt nyolc esztendõben, és a térség egyik turisz-
tikai, gazdasági centrumává vált – jegyezte meg Kövér László
a szerkesztõségünknek adott exkluzív interjújában. Az or-
szággyûlés elnöke kedden járt Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, s a Nyíregyházi Televíziónak azt is elmondta:
európai szempontból is fontos kérdés az április 8-ai hazai
választás. Szerinte ha „elhibázzuk”, akkor nemcsak mind-
azt veszíthetjük el, amit 2010 óta együtt elértünk, hanem
Magyarországot, magyar országként is elveszíthetjük.

A házelnök arról is beszélt, hogy 2002-ig kell vissza-
menni, hogy megértsük a 2018-as választás igazi tétjét.
Szerinte akkor az ország többé-kevésbé jó állapotban volt,
ám az azt követõ nyolc évben a szocialista-liberális kor-
mány két ciklus alatt gyakorlatilag lenullázta az eredmé-
nyeinket, így 2010-re csúcson volt a munkanélküliség és
az államadósság, valamint padlón hevert a magyar gaz-
daság teljesítménye.

A CSALÁDOK ÉS NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSA
– A közös munka eredménye, hogy Magyarország gazda-

sági növekedése 4 százalék fölött van, ennek is köszönhetõ,
hogy a nyugdíjasok tavaly és idén is kapnak nyugdíjprémiu-
mot, továbbá a rezsicsökkentés és minden egyéb intézkedés
révén gyakorlatilag visszaadtuk nekik a 13. havi nyugdíjak
vásárlóértékét. A családoknak olyan lehetõségeket biztosí-
tottunk az elmúlt 4 évben, ami Európában is szinte páratlan.
Komoly pénzeket fordítunk a gyes, gyed kiterjesztésére, s a
lakástámogatási rendszerre, valamint a családi adókedvez-
mények is ide tartoznak. Csak egy példa még, ha reálisan
akarjuk mérlegelni a közös teljesítményünket: 2010-ben
Görögország mellett a legrosszabbul teljesítõ országként tar-
tottak nyilván bennünket, amely a csõd felé tart, ehhez ké-
pest most a számadatok alapján is az elmúlt 28 év legjobb
négy esztendejét produkáltuk – fogalmazott a házelnök.

VÁROSUNK AZ ÁTLAG FÖLÖTT
Nyíregyházát illetõen Kövér László azt mondta, elfogult

a várossal szemben a dr. Kovács Ferenc polgármesterhez
fûzõdõ évtizedes barátsága okán, és mindig csodálta ben-
ne a konok szorgalmat, céltudatosságot. Az Önök polgár-
mestere ha egyszer valamit kitûzött magának, el is tudta
érni, akármennyi munkába is került. Szerinte ez a fajta hoz-
záállás, mentalitás a polgármesteri munkáján is meglátszik.
– Ha tárgyilagosan nézzük azt, hogy hová jutott az elmúlt
nyolc évben, nemcsak hogy nincs szégyenkeznivalója az
ország elõrehaladásához képest, hanem talán még nagyobb
mértékben ment elõre, mint az ország átlaga, mindezt sok
szám is bizonyítaná, legyen szó munkahelyteremtõ beru-
házásokról, vagy a turizmus fejlõdésérõl. Azt, hogy Nyír-

egyháza egy térség turisztikai centrumává válik, lássuk be,
kevesen gondolták volna akár 15–20 évvel ezelõtt és sok
minden más eredményt is. Mindez az itteni polgárok szor-
galmából és a helyi képviselõknek a helyes döntéseibõl is
fakad. Meg tudták ragadni azokat a lehetõségeket, ame-
lyek az ország rendbetételébõl és emelkedõ pályára állítá-
sából fakadó lehetõségek nyújtottak számukra.

A TÉT AZ EREDMÉNYEK MEGÕRZÉSE IS
A házelnök a közelgõ országgyûlési választás kapcsán

úgy fogalmazott: minden eddigi választásnak több volt a
tétje nálunk, mint egy átlagos nyugat-európai voksoláson,

aminek talán csak a gazdaságpolitikára volt kihatása. Ná-
lunk ez másképp volt majdnem ötvenévnyi kommunizmus
után. – A 2002-es választásról csak utólag derült ki, hogy
mekkora tétje volt, hiszen az addigi, 12 éves erõfeszítése-
ink mentek kárba. Ebben az értelemben a mostani is ha-
sonló, hiszen még sorolhatnánk azokat az eredményeket,
amit együtt értünk el, azokkal is, akik nem ránk szavaztak.
Ma hosszabb az eredménylista, így a választás tétje is, mint
2002-ben volt, s éljünk a gyanúperrel, hogy most is ez tör-
ténne, lenulláznák az eredményeinket. Mindezt felülírja a
világban zajló átalakulási folyamat, amelyben néhányan
úgy döntöttek, akiknek Soros György nevet, személyiséget,
arcot kölcsönzött, hogy Európát egy Európai Egyesült Álla-
mokban egyesítik egy világkormányzás megvalósítása ér-
dekében, ledózerolva az útból a nemzetállamokat. Ezt leg-
könnyebben úgy látják elérhetõnek, ha magát a lakosságot
cserélik le. A nem spontán beáramoltatás célja a nemzeti
kultúrák szétzüllesztése, amelyek még tartják magukat.

MÁR KERESIK AZ ÁLLAMI LAKÁSOKAT
Kövér László friss példát is említett. Eszerint a Soros-

hálózat egyik tagja, a Helsinki Bizottság kikérte a Minisz-
terelnökségétõl az állami tulajdonban lévõ lakások cím-
jegyzékét, amit – ahogy fogalmazott – nem vagyunk haj-
landók kiadni, mert ezt valószínûleg arra a célra használ-
nák – mint ahogy ez más nyilatkozatokból kiolvasható –,
hogy ezekbe a lakásokba migránsokat telepítsenek. Ez
egyébként az önkormányzati lakásokra is vonatkozik. –
Mindez nem fantazmagória, hiszen nyugaton a migránsok
elhelyezésére hoteleket vesznek igénybe vagy olyan la-
kásokat, amelyeket éppen a tulajdonosaik nem laknak –
nem beszélve a szociális bérlakásokról. Sokszor már elõny-
ben részesülnek a migránsok az õshonos lakossággal szem-
ben... Ha a bolgár uniós javaslat megvalósulna, akkor
holnap ide tízezer embert telepítenének be, és akkor a
családegyesítésrõl még nem is tettünk említést. Ha olyan
kormány kerülne hatalomra, mely azokból, az ellenzéki
pártokból áll, amelyek külön-külön és együttesen is csak
bábfigurák, akkor azt a politikát valósítanák meg, amit
Brüsszelbõl elõ akarnak nekik írni. Egy részük örömmel
tenné – hiszen ezt az álláspontot vallották az elmúlt esz-
tendõkben és így szavaztak az európai parlamentben –, a
másik részük pedig azért, mert nem tudna ellenállni –
mondta az Országgyûlés elnöke.

MAGYARORSZÁGOT IS ELVESZÍTHETJÜK
De vajon hogy érinthetné mindez közvetetten vagy köz-

vetlenül a nyíregyháziakat? Kövér László szerint tévesz-
me, hogy ezek a migránsok nem Magyarországra jönnek
és nem is állnának itt meg, hiszen az Európai Bizottság
tervezetei között vannak olyan elemek, és jogszabály-
alkotási kezdeményezések, hogy kötelezõ kvóta alapján
kellene visszaosztani az ott már fölöslegben felgyûlt ille-
gális migránsokat. – S ha kijelölnék nekik például Nyír-
egyházán a lakóhelyüket, s itt tudnák felvenni a segélyt,
akkor természetesen itt maradnának, arról nem is beszél-
ve, hogy azok számára, akik százezrével, milliószámra
jönnek Európa felé, Magyarország egy paradicsom ahhoz
képest, ahonnan jönnek. Ez a veszély közvetlen, és ha
április 8-án elhibázzuk, akkor nemcsak mindazt veszít-
hetjük el, amit az elmúlt nyolc esztendõben együtt elér-
tünk, hanem Magyarországot, magyar országként is elve-
szíthetjük. Egy olyan európai folyamatba illeszkedik a
magyar választás, amely bizonyos értelemben a földrész
sorsát is eldönti. Ha mi erõsítjük azt, ami Olaszország-
ban, Ausztriában történt, ha egy erõs tagja maradunk a
visegrádi négyeknek, akkor ellent tudunk állni Brüsszel és
a Soros-hálózat akaratának. Ha kiesünk ebbõl a sorból,
akkor nemcsak mi esünk el, hanem egész Európa is, de ez
nekünk kevés vigasz – mondta Kövér László.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Kövér László exkluzív interjút adott a
Nyíregyházi Televíziónak
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TELE LESZ ÚJDONSÁGGAL A HÚSVÉT A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN
Bõven tartogat meglepetést idén a húsvéti nyuszi. Az

elõrejelzések szerint hó helyett meleget, a Nyíregyházi
Állatparknak pedig Látogatócentrumot, hópárduckifutót
és megújult parasztudvart hoz, persze mindezek mellett
látható lesz a kiszsiráf és az imádnivaló jaguárkölyök is.

Lapzártánkat követõen, a tervek szerint szerdán átad-
ták az „elsõ fecskét” a Nyíregyházi Állatparkban – leg-
alábbis ami a 6 milliárd 700 millió forintos, öt pontból
álló fejlesztési csomag elsõ elemeit illeti. Elkészült a
hópárduckifutó és most már új Látogatócentrum is fogad-
ja az érdeklõdõket.

ÚJ SZERELMI „FÉSZEK”

A jelenlegi projekt egyik fõ eleme a hópárduckifutó
építése volt. A nyitott, fûtetlen építmény falaiba nagymé-
retû, biztonsági üvegezésû ablakokat helyeztek el, így

roló szekrényeket is igénybe lehet venni. Mindemellett
bõvítettük a fókamedence hátsó részét, vagyis az esti és
téli szállásukat, így lehet majd látni õket az új Látogató-
centrumból is – tájékoztatta szerkesztõségünket Gajdos
László, az állatpark igazgatója.

SÓSTÓ KAPUJA LETT
– A Látogatócentrummal egy új élményközpont jött

létre Sóstógyógyfürdõ kapujában, növelve az állatpark
attrakcióinak számát. S ezen a fõbejáraton – mivel ez
az elsõ, ami elkészült a folyamatban lévõ projektek-
bõl – mintegy szimbolikusan megnyílik egy kapu va-
lamennyi turisztikai beruházásunkhoz is. A fejleszté-
seknek pedig még koránt sincs vége. Nyárra elkészül
a Pangea Ökocentrum, de már elõkészítés alatt van
az India-ház, illetve a Jégkorszak címû interaktív ál-
latbemutató is – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

ÉPÜL A HÁTSÓ BEJÁRAT IS

Az új Látogatócentrum és hópárduckifutó megépítésével
persze nem érnek véget a fejlesztések a Nyíregyházi Állat-
parkban. Két héten belül elkezdõdik az ökológiai sétaút
építése, amelynek köszönhetõen az Ózon Hoteltõl az Er-
dei Tornapályán át is el lehet jutni a Kemecsei úton a Nyír-
egyházi Állatparkba. Ott épül ugyanis egy hátsó bejárat.

– Mindemellett a park útjait is felújítjuk, hiszen sok helyen
balesetveszélyesek, kátyúsak voltak. Ahogy ezekkel a mun-
kákkal végzünk, megnyílik a Pangea Ökocentrum, az or-
szág különleges hangulatú, tematikus állatkerti szállodája.
Bízom benne, hogy július végén már vendégeket is fog fo-
gadni. Mindeközben elõkészítés alatt van az India-ház, illet-
ve a Jégkorszak c. interaktív állatbemutatónk is, így bõven
tudunk majd új látványossággal szolgálni a látogatóinknak.

MEGÚJULT A PARASZTUDVAR IS

– Most debütálunk majd húsvétkor az új bejárattal. Per-
sze minden évben nagy izgalommal tölt el bennünket az
ünnep, hiszen bár nyitva vagyunk egész évben, de min-
dig ilyenkor van a „szezonnyitónk”, ilyenkor mutatkozunk
be az éven elõször nagy létszám elõtt. Ez a tél kicsit meg-

közvetlen közelrõl tekinthetõ meg a hópárducpár, ami
egyébként az Európai Fajmegmentési Program egyik leg-
féltettebb állata. A Nyíregyházi Állatparkban azonban
abban bíznak, hogy itt szaporodnak majd. A kifutó hason-
lít a természetes élõhelyükre, szikla és vízfelület is helyet
kapott benne.

MÉLTÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

A hópárduckifutó mellett új Látogatócentrummal is bõ-
vült a Nyíregyházi Állatpark. Ezzel most már nemcsak a be-
léptetés lesz hatékonyabb – zavartalanná válik a nagy lét-
számú csoportok fogadása, nõ a bejárat áteresztõképessége,
csökken a zsúfoltság és torlódás veszélye –, hanem többek
között értékmegõrzõ szekrényt is elhelyeztek benne, továb-
bá megvalósult az épület komplex akadálymentesítése is.

– Azt hiszem, kijelenthetõ, az új fõbejárat és Látogató-
centrum igazán méltó lett a Nyíregyházi Állatpark gyûjte-
ményéhez és rangjához. Évek óta nagyon szerettünk vol-
na már egy szép és új fõbejáratot, ami most végre a vára-
kozásokon felül sikerült is. Lehetõvé vált, hogy most már
kulturált körülmények között tudjuk fogadni a látogatókat
és persze a munkatársaink is kulturált helyen dolgozhat-
nak. Egy nagyon korszerû kerékpártárolót és kutyamegõr-
zõt is építettünk, valamint most már klasszikus csomagtá-

zavarta az életünket, nem tudjuk kitenni a növényeinket,
és a parkosítás terén is nehézségekbe ütköztünk az elhúzó-
dó tél miatt, de ugyanakkor tele lesz újdonsággal a húsvét a
Nyíregyházi Állatparkban. Teljesen megújult a nagyon köz-
kedvelt állatbemutató rendszerünk, a magyar parasztudvar.
Szép lett, nagyon különleges háziállatok érkeztek hozzánk,
de lehet már látni a kiszsiráfot, és a kisjaguárt is a mamájá-
val, valamint több majomcsalád kölykét, így azt hiszem,
van miért eljönni hozzánk húsvétkor is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A hópárducpár is új kifutót kapott

A modern Látogatócentrumban most már méltó módon tudják fogadni az ide érkezõket
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MEGÉRKEZTEK A SEUSO-KINCSEK NYÍREGYHÁZÁRA

A Seuso-kincs Nyíregyházára érkezett. A tárlat április
15-éig fogadja a közönséget, de a látogatás szigorúan re-
gisztrációhoz kötött.

A római császárkor késõi szakaszából, a IV–V. század-
ból származtatott leletegyüttes 14 darabja 68 és fél kiló,
nagy tisztaságú ezüst, tálalókészlet, dísztál, mosdáshoz
használt mély tál, hozzá kancsók, vödrök, egy amfora,
illetve illatszeres tégelyek tárolására való doboz. Kima-
gasló jelentõségû a Seuso-kincsnek az európai kultúrtör-
ténetben való jelentõsége – fogalmazott a megnyitón Var-
ga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója –,
hiszen itt a fennmaradt 10–12 nagyobb római, késõ római
ezüstkincs-leletnek az egyik legnagyobb és legértékesebb
együttesérõl beszélünk. Úgy kell elképzelni, ha csak a
súlyát tekintjük a kincseknek, akkor a harmadik helyen áll
a meglévõ leletek között. Hogyha az esztétikai megfor-
málását, a kifinomultságát, az igényességét nézzük, akkor
valószínû, hogy a legszebb.

A TULAJDONOSA ELREJTETTE

A leletegyüttes alapvetõen meghatározza a magyarság
múltját, kulturális értékeit. Seuso gazdag hadúr, tartomá-
nyi fõtisztviselõ lehetett, és vélhetõen császári szolgálat-
ban állt, kinek kincseit valószínû, hogy háborúskodás elõl
rejtette el tulajdonosa.

A TÁRLAT ÁPRILIS 15-ÉIG LÁTOGATHATÓ A MÚZEUMBAN

PANNÓNIA GAZDAGSÁGÁT JELZI

– Nagyon erõsen jelzi – folytatta Varga Benedek –,
hogy Magyarország milyen mélyen és milyen erõsen
kötõdik Európához. Több ezer éves kincsekrõl beszé-
lünk, amely amikor keletkezett, azt is jelezte, hogy ab-
ban az idõben Pannónia és a tágabb régió mennyire
gazdag, mennyire kifinomult és mennyire gazdag éle-
tet élõ régiója volt a római birodalomnak. A Seuso-kin-
cseket az 1970-es években találták meg a Balatonhoz
közeli Kõszárhegy környékén. Nemzetközi nyomozás,

mûkincspiac, aukció, New York-i sajtótájékoztató is
kapcsolódik a kincsek történetéhez, melyrõl a szakem-
berek szerint nem érdemes beszélni. A 13 milliárd fo-
rint közeli összeg csekélység ahhoz, amennyi ennek
valós és eszmei értéke.

TÖBB MINT 14 EZER REGISZTRÁLÓ EDDIG

Városunk polgármestere, dr. Kovács Ferenc a megnyi-
tón utalt arra, hogy Nyíregyháza megérdemli ezt a kiállí-
tást. Az pedig külön öröm, hogy bár sok nagyváros ver-
senyzett érte, de végül nálunk tekinthetõk meg – a turné
utolsó állomásaként – a Seuso-kincsek.

A megnyitó reggeléig 14 150-en regisztráltak a Jósa
András Múzeumban. Látogatóinak megyei vonatkozású
régészeti leletekkel is kedveskednek a kiállítás kurátorai.

– A szomszéd megyékben is reklámoztuk a kiállítást – árulta
el a Jósa András Múzeum igazgatója, dr. Rémiás Tibor. –
Hajdú-Biharban, Szolnok megyében és határon túl is. Már
most 14 ezren regisztráltak a kiállítás megtekintésére.

A Jósa András Múzeumban április 15-éig látható a kiál-
lítás, de szükséges az elõzetes regisztráció, nemkülönben
a bemutatóhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalko-
zásokhoz is. Nyíregyháza után újabb restaurálás követke-
zik, majd állandó kiállítás nyílik a Seuso-kincsekbõl a
Magyar Nemzeti Múzeumban.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Rémiás Tibor igazgató is köszöntötte a megjelente-
ket a megnyitón
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ÚJABB FITNESZSZTÁR ÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA
BÉRES ALEXANDRA HÚSVÉT UTÁN VÁRJA A MOZOGNI VÁGYÓKAT

A sonka is jólesik? A sárgatúrónak, a kaszinótojásnak
és a süteményeknek sem tud ellenállni? Most nem kell a
húsvéti ünnepeket a kalóriák számolgatásával töltenie,
hiszen április 3-án, kedden 18.00 órától Béres Alexandra
világ- és Európa-bajnok fitneszsportoló segít majd felpör-
getni az anyagcserét a Continental Arénában.

Rubint Réka februári és Katus Attila márciusi, intenzív,
ingyenes órái után újra folytatódik a Mozdulj Nyíregyhá-
za! extra. Fittvasárnap helyett Fittkedden most Béres Ale-
xandra várja majd a mozgásra vágyó nyíregyháziakat.
Persze nemcsak nõket, hanem férfiakat is!

„LEÉGETJÜK MAJD A ZSÍROKAT”
– Már nagyon sokszor jártam Nyíregyházán, a mostani

alkalmat is hihetetlenül várom, biztos vagyok benne, hogy
szuper lesz. Súlykontroll órával készülök, ami egy zsír-
égetõ jellegû edzés lesz – gimnasztikus gyakorlatvezetés-
sel. Ez nemcsak a nõknek szól, a férfiak is nyugodtan be-
állhatnak, számukra is kemény lesz. Szeretnék egy folya-
matos edzést tartani, de nem az a célom, hogy hatalmas
izomlázat okozzak, hanem hogy minden izmot átmoz-
gassunk. Nagyon készülök, nagyon várom az eseményt.
Szuper lesz a húsvét utáni evést ledolgozni!

KI KELL TÛZNI A CÉLT
– Aki szeretne egészségesebben élni, vagy ha úgy tet-

szik, életmódot változtatni, annál mindig a legfontosabb
az elsõ lépés megtétele – magyarázza Alexandra. – Erre
pedig remek alkalom lesz a nyíregyházi rendezvény, fõ-
leg így, tavasszal, hiszen lendületet adhat a folytatáshoz.

SOHA NEM KÉSÕ
– Meg kell magunkban találni az elhatározást, hogy

mi a célunk és ezt követõen már könnyebb lesz min-
den: szeretnénk lefogyni, vagy egyszerûen fittebbek,
produktívabbak lenni, jobban bírni a napot? Az idõ-
sebb korosztály nem szeretne akkora terhet tenni a
szeretteire, hogy sokszor orvoshoz kell menni, vagy
többet akar az unokákkal csúszni-mászni? Ha meg-
van a motiváció, ezt követõen érdemes kitûzni egy
idõpontot is, mikor tudunk a sportra idõt szánni. Ez
elengedhetetlen, mert különben mindig lesz valami
fontosabb. Ha ez megvan, akkor már megállíthatatla-
nok leszünk...

„MINDENKIRE BÜSZKE VAGYOK,
AKI VÉGIGCSINÁLJA”

– Mindig is az életem része volt a mozgás. Ötéves ko-
romtól sportolok, hatéves koromtól pedig versenysportolok.
Három sportágban voltam magyar válogatott, az egyik-
ben világ- és Európa-bajnok is. Már lassan 20 éve, hogy
fitneszedzõként is dolgozom, így nagyon sokféle ember-
rel és problémával találkozom. Amikor visszajelzéseket
kapok, az a munkám egyik legszebb része. Mikor látom
az elégedett tekinteteket az órámon, vagy a kedves mon-
datok, amiket kapok... Pedig alapvetõen soha nem egy
edzõn múlik a változás, hanem azon, aki végigcsinálja.
Én mindenkire büszke vagyok, aki végigcsinálja, és aki-
nek a sport a szokásává válik. Remélem, õk is tudják: ez-
zel csak nyerhetnek.                           (Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÍGY KÉSZÜL A NYERTES SÁRGATÚRÓ

A Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér
szervezésében és a Gyermekeinkért 16
Alapítvány pályázati finanszírozásával tra-
dicionális sárgatúró-készítõ versenyt tar-
tottak hétfõn a városrészben. A megmé-
rettetésre 20 nyírszõlõsi civil szervezet
vagy egyéni jelentkezõ és 12 osztály ne-
vezett be.

SÁRGATÚRÓ
Hozzávalók: 10 tojás, 1 liter tej, 3-4

evõkanál cukor ízlés szerint, 1 csipet só,
1 cs. vaníliacukor, mazsola, fahéj stb. íz-
lés szerint.
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BEMUTATJUK A GYÕZTES RECEPTET

DÍJAZOTTAK
I. Vadicskó Jánosné; II. Nyírszõlõsi Református Gyülekezet; III. Északi Eszterlánc

Óvoda Csillagszem Tagintézményének Mókuska csoport szülõi közössége. Külön-
díj: Brecska Miklósné, Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet. Közönségdíj: Bakos
Sándorné.

Elkészítés: A tojásokat jól felverjük, be-
leteszünk egy csipet sót, a cukrokat, felönt-
jük a tejjel. Közepes lángon állandó kever-
getéssel addig fõzzük, amíg megtúrósodik
és a savó fel nem jön a tetejére. Tüllbe le-
szûrjük, erõsen kinyomkodjuk, összekötjük,
hogy csinos gömb alakú legyen. Felkötve
hagyjuk kihûlni és a még benne maradt
savót kicsöpögni (kb. 1 óra).

SONKÁS SÁRGATÚRÓ
Alapanyag ugyanaz, csak a cukrot kihagy-

juk. 10–15 dkg sonkát apró kockára vágunk,
beletesszük a tojásos tejbe és azzal fõzzük.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. május 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu
címre.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ-
en 15 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. március 30.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 2 fõ beosztott mérnök, közlekedési és/vagy mélyépítési
szakterület.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).
                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 224/2017. (IX. 28.) szá-
mú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munka-
kör betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik a város fejlesztésével kap-
csolatos feladatok ellátásában. Közremûködik az önkormányzati és nem önkormány-
zati szervekkel közös pályázatok elõkészítésében. Részt vesz tervpályázatok össze-
állításában. Önkormányzati beruházásban megvalósuló fejlesztések kapcsán részt
vesz tervegyeztetéseken, szakhatósági bejárásokon és egyeztetéseken, beruházás
munkaközi koordinációin.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– építõmérnöki, vagy mélyépítõmérnöki, vagy építõüzem-mérnöki  végzettség.

Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,
– problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõkész-

ség,
– jármûvezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésé-

rõl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megis-

merhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. május 1-jével tölt-
hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-

nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. március 30.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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2018. MÁRCIUS 30.8

BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK
Mint az olvasóink elõtt is ismert, a Város-Kép

Nonprofit Kft. médiumai közül a Nyíregyházi Televízió
rendszeresen beszámol a pártok által szervezett politikai
sajtótájékoztatókról, s ezek írott változata megjelenik a
város hírportálján, a nyiregyhaza.hu oldalon is. Az ország-
gyûlési választást megelõzõen azonban – csakúgy, mint
négy évvel ezelõtt – szeretnénk teret adni a Nyíregyházi
Napló hasábjain is mindazon szervezetek hivatalosan
visszaigazolt országgyûlési képviselõjelöltjeinek, valamint
természetesen a független, hivatalos jelölteknek, akik a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es és 2-es választókerület-
ben indulhatnak a mandátumért az április 8-ai választások
alkalmával. (Azért e két körzetben, mert ezek érintik Nyír-
egyházát, illetve részben a Napló lefedettségét.) Így azt
kértük múlt héten a választási irodán leadott kapcsolattar-
tási e-mail-címeiken a jelöltektõl, hogy legfeljebb 500 ka-
rakternyi terjedelemben juttassák el hozzánk egy lapzár-
tánk idõpontja elõtt megadott idõpontig a parlamenti vá-
lasztással kapcsolatos programjuk, mondanivalójuk össze-
foglalóját, valamint egy, a jelöltet ábrázoló fényképet. Az
alábbiakban a határidõig beérkezett szövegeket és képe-
ket tesszük közzé, valamint két listát. Az egyik a megyei 1-
es, a másik a megyei 2-es választókerület hivatalos ország-
gyûlési képviselõjelöltjeit tartalmazza lapzártánk idején, a
sorshúzással kialakított sorrendben, ahogy majd a válasz-
tásnál is lehet olvasni a nevüket a szavazólapon.

Babosi György, MOMENTUM
43 éves okl. villamosmérnök vagyok. Négy

gyermekrõl gondoskodom. Itt élõ nyíregyházi-
ként képviselném városunkat az országgyûlés-
ben. Gyerekeinket szeretném itt tartani és ha-
zahozni azokat, akik már elmentek. Az elmúlt
28 év politikája a beteljesületlen álmokról szólt.
Célom, hogy mindannyian felelõs és sikeres

magyarnak érezhessük magunkat, teljesítményével bárkinek
legyen esélye kiemelkedni. Olyan társadalmat építsünk, ame-
lyet nem ideológiai harcok osztanak meg, hanem közös cé-
lok tartanak össze.

Tóth Norbert, Magyar Igazság és Élet Pártja
Tóth Norbert vagyok, a MIÉP képviselõjelölt-

je. Évtizedeket töltöttem a szociális, egészség-
ügyi szférában. Sürgõs változásokra van szük-
ség, de nem csak itt. A családok megtartó erejé-
ben, a tervezhetõ jövõképen kell dolgozni, az
oktatástól egészen a tisztességes, élhetõ mun-
kabérig, hogy ne kelljen külföldre menni, hogy

itt legyen magyar kenyér az asztalon. Ide kell hozni a tisztes
befektetõket, nem csak a nyugati országrészbe. Adórendszer,
családtámogatás, ezek mind-mind átdolgozásra szorulnak.

Lövei Csaba, Együtt – A Korszakváltók Pártja
Az Együtt Lövei Csaba önkormányzati kép-

viselõt indítja a parlamenti helyért. Õ már bi-
zonyított. Lövei Csaba a felelõsök elítéléséig
nem hagyta elkenni a NYÍRVV-nél történteket!
Lövei Csaba feljelentésére most is nyomoznak
a kórházépítés gyanús ügyeiben! Lövei Csaba
hozta nyilvánosságra az egy évig álló új bu-

szok esetét és az áron aluli ingatlaneladásokat! Lövei Csaba
tett feljelentést a Sóstó-fejlesztés ügyében! Lövei Csaba bírál-
ta az önkormányzati képviselõk közül egyedül a polgármes-
ter luxusautójának beszerzését! Személyében egy bátor nyír-
egyházit küld a parlamentbe!

Dr. Gõdény György, Közös Nevezõ 2018
Dr. Gõdény György szakgyógyszerész. Meg

kell szüntetni a szembenállást és megosztott-
ságot. A nemzetben, szabadságban és a szoci-
ális gondolkodásban olyan alapelveket kell
megfogalmazni, amivel mindenki egyet tud
érteni. A politikai döntéseket lehetõség szerint
közösen kell meghozzuk, és ennek érdekében

az állampolgárokat be kell vonni. Két dolog, ami kiemel min-
ket a mezõnybõl: soha nem akarunk politikussá válni, és le-
mondtunk a kampánypénzrõl, mert nem azért csináljuk. Cé-
lunk, hogy a megélhetési politikusok közé bekerüljenek olyan
lelkes emberek, akik valódi képviseletet kívánnak nyújtani
az õket választóknak.

Lengyel Máté, Jobbik Magyarországért Mozgalom
Lengyel Máté vagyok, történész, vállalko-

zó, Nyíregyháza szülötte. Négy évig az Okta-
tási Bizottságban, 2014 óta a Városstratégiai
Bizottságban küzdök az Önök érdekeiért. Az
elmúlt években közel 50 milliárd forint fej-
lesztési javaslatot fogalmaztam meg, amik az
Önök érdekeit szolgálták. Képviselõként a leg-

fontosabb feladatom az lesz, hogy az egészségügyi rend-
szer színvonalasabb, az úthálózat korszerûbb legyen, a kis-
vasutat újraindítsuk, és az itt élõk bérei elérjék a nyugat-
magyarországi szintet.

Csabai Lászlóné, Magyar Szocialista Párt –
Párbeszéd Magyarországért Párt

Az 500 karakter arra elég, hogy elmond-
jam: egy nyugodt, fejlõdõ európai Magyar-
országért akarok dolgozni, ahol nincs féle-
lem, ahol nincs a kormány által gerjesztett
gyûlölködés. Olyan országban akarok élni,
ahol csökken a jövedelmek különbsége, ahol
kevesebb a szegény család, ahol nincs lét-

minimum alatt élõ nyugdíjas, és ahol több pénz jut az
egészségügyre és az oktatásra. Az 500 karakter arra nem
elég, hogy a napi 10 000 karakteres kormánypropagandát
tételesen megcáfoljam. A kerítést nem bontjuk le, mi több,
az ország védelmét megerõsítjük! És a gyûlölet helyett bé-
két teremtünk!

Dr. Szabó Tünde, FIDESZ-KDNP
Nyíregyháza a lehetõségek városa és a ki-

emelkedõ tehetségek hazája. Nagy sikereket,
szép eredményeket értünk el eddig, városunk
látványosan épül, szépül, gyarapszik, de sok
még a tennivalónk. Csakis összefogással,
együtt vagyunk képesek felelõsséggel váro-
sunk jövõjéért tenni és fellépni. A közösség

erejével városunk példaértékû teljesítményekre lehet képes.
A Fidesz-KDNP nevében arra kérem Önöket, hogy folytas-
suk tovább együtt a megkezdett munkát, hogy közösen tud-
juk Nyíregyházát még sikeresebbé, még erõsebbé és még
szebbé tenni.

Dr. Szoboszlay György Csaba, Lehet Más a Politika
Dr. Szoboszlay György Csaba vagyok,

tõsgyökeres helyi lakos, a Nyíregyházi
Egyetem adjunktusa. Az LMP színeiben
azért tevékenykedek, hogy városunk élhe-
tõbb hely legyen. Elvándorló ország helyett
gazdaságilag erõs, szolidáris társadalmat
építünk fel. A korrupció felszámolásával,

a tiszta közéleti viszonyok megteremtésével nem várha-
tunk tovább. A nagy beruházásokban a helyi kis- és kö-
zépvállalkozásoknak az eddigieknél sokkal nagyobb
szerepet fogunk biztosítani. Itt az ideje, hogy az élet ne
a politikai hatalmasokról, hanem a hétköznapi emberek
érdekeirõl szóljon.

Dr. Bón Borbála,
Modern Magyarország Mozgalom Párt

A MoMa számára a nemzet épp annyira
fontos, mint a vállalkozás, a vallás, a sajtó
szabadsága. Olyan Magyarországban hi-
szünk, ahol tisztelik az emberi szabadságjo-
gokat, alkotmányos jogállam van, a szabad
vállalkozások egyenlõ esélyekkel versenyez-
nek, a magántulajdon szent, ahol az állam

kicsi, szolgáltatásközpontú, hatékony, tisztakezû, áttekint-
hetõ, becsületes. Nem a kicsi kenyeret akarjuk még kisebb
szeletekre osztani, hanem nagyobb kenyeret sütünk, ami
több szeletbõl áll.

Dr. Helmeczy László, Demokratikus Koalíció
Az itt megjelenõ 500 karakter arra sem elég,

hogy a velem kapcsolatos leglényegesebb dol-
gokról tájékoztassam Önöket. Az életem nyi-
tott könyv, és szerencsére Önök ismerik a
négy évtizedes ügyvédi tevékenységemet. Is-
merik, hogy milyen eredményeket értem el
a megyei közgyûlés korábbi elnökeként pél-

dául a tiszai árvíz és újjáépítés idején. Azt is tudják, mit
tettem az itt élõk érdekében országgyûlési, megyei és vá-
rosi önkormányzati képviselõként, valamint az MLSZ alel-
nökeként. Most az itt élõk képviseletéhez kérem támoga-
tásukat, mert számomra a megyénk mindenek elõtt való.

Dr. Vinnai Gyõzõ, Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt

Azt hiszem, nem kell bemutatkoznom, hi-
szen közel 20 éve szolgálom Önöket, mint
önkormányzati képviselõ, kormánymegbízott,
és az elmúlt két ciklusban, mint országgyûlési
képviselõ. Meg kell védenünk az országot, a
határainkat, az elért eredményeket, hiszen
2010 óta Nyíregyháza soha nem látott fejlõdés-

nek indult. Tennivaló akad még bõven. Csodát nem ígérhetek,
de nagy munkabírásomat, igyekezetemet és a szûkebb szülõföl-
dem iránti elkötelezettségemet, jobbító szándékomat az Önök
szolgálatába állítom, ha újból megtisztelnek bizalmukkal.

Cselószki Tamás, Lehet Más A Politika
Cselószki Tamás vagyok. Sokáig kerültem a

politikát, ám 2016 tavaszán mégis csatlakoz-
tam az LMP-hez. Úgy éreztem, nekem is ten-
nem kell egy jobb országért. Környezettudo-
mányok és környezetpolitika szakon végeztem
a CEU-n, 20 éve zöld civil szervezeteknél dol-
gozom. Ha az LMP kormányzati szerepet kap,

azon fogok dolgozni, hogy megyénkben indítsunk progra-
mot a lakások szigetelésére és a lakossági napenergia-hasz-
nosítás támogatására. Egy ilyen program több ezer embernek
adhat biztos megélhetést helyben.

Nagy Tibor, Magyar Igazság és Élet Pártja
Nagy Tibor vagyok, a MIÉP elnöke, Tiszaeszlár

polgármestere. Nagy bajban van az ország, gyö-
keres fordulatra van szükség. Az államadósságot
a Kádár-diktatúra vette fel, megfelelõ támogatás
esetén megtagadjuk az uzsora fizetését. Helyre-
állítjuk a történeti alkotmányt, zéró-toleranciát
hirdetünk a migrációval szemben! Mindehhez

szükség van a magyar nép támogatására, hogy elszámoltassuk a
rabló-politikusokat, rendet tegyünk a Hazában. Kérem, támo-
gassa a MIÉP-et az országgyûlési választáson!

Tóth Albert János, Közös Nevezõ 2018
A Közös Nevezõ névválasztása tükrözi a

jellegét is. A „közös” jelzõ a tömegdemok-
ráciába vetett bizalmat jelzi, azt, hogy a po-
litikai döntéseket lehetõség szerint közösen
kell meghozzuk, és ez ügyben az állampol-
gárokat be kell vonni. Saját küldetésemnek
azt tartom, hogy az egészségi helyzetük vagy

anyagi problémáik miatt nehéz helyzetbe kerülõknek olyan
támogatási rendszer álljon a rendelkezésére, ami biztos
támaszt jelent ezekben az élethelyzetekben. A különféle
korlátokkal élõk ne érezzék a társadalmi kirekesztettséget.

1-es OEVK (jelöltek)

Név Jelölõszervezet
Babosi György MOMENTUM
Balogh Artúr Magyarországi Cigánypárt
Tóth Norbert Magyar Igazság és Élet Pártja
Lövei Csaba Együtt – A Korszakváltók Pártja
Bálint József NET Párt
Dr. Gõdény György Közös Nevezõ 2018
Molnár Szilárd László Rend és Elszámoltatás Párt
Lengyel Máté Jobbik Magyarországért Mozgalom
Csabai Lászlóné Magyar Szocialista Párt –

Párbeszéd Magyarországért Párt
Szepessy Zsolt László Összefogás Párt
Tornai Mihályné A Haza Pártja
Marosi Veronika Ágnes Kell az Összefogás Párt
Dr. Szabó Tünde FIDESZ-KDNP
Vajas Károly Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Dr. Szoboszlay György Csaba Lehet Más a Politika
Dr. Bón Borbála Modern Magyarország Mozgalom Párt

2-es OEVK (jelöltek)

Név Jelölõszervezet
Dr. Helmeczy László Demokratikus Koalíció
Dr. Vinnai Gyõzõ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

és a Kereszténydemokrata Néppárt
Szántó Gábor Momentum Mozgalom
Dr. Fülöp Erik Sándor Jobbik Magyarországért Mozgalom
Cselószki Tamás Lehet Más A Politika
Treszkai Ildikó Tenni Akarás Mozgalom
Balog Evelin Elégedett Magyarországért Mozgalom
Varga Katalin Nikoletta Egyenlõség Roma Párt
Nagy József A Mi Pártunk IMA
Kóka Gábor Európai Roma Keresztények

Jobbéletéért Demokratikus Párt
Váradi György Kell az Összefogás Párt
Farkas István Magyarországi Cigánypárt
Mészáros Ferenc Független
Nagy Tibor Magyar Igazság és Élet Pártja
Rozsnyai Róbert Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Kalderál Cintia Összefogás a Civilekért Párt
File Józsefné NET Párt
Ördög Panna Összefogás Párt
Doka Jánosné Rend és Elszámoltatás Párt
Tolnai Tibor A Haza Pártja
Tóth Albert János Közös Nevezõ 2018
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TÖBB MINT 100 MILLIÓ FORINT OKTATÁSRA

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 2015-ös megala-
kulása óta kiemelt figyelmet fordít a szakképzés tartalmi
fejlesztése mellett az infrastrukturális feltételek javításá-
ra is. Saját költségvetésbõl az elmúlt két és fél évben 112
millió forintot fordítottak az iskolaépületek karbantartá-
sára és 51 millió forintot felújításokra.

Múlt héten pénteken adták át a Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma 80 millió forint értékben felújított épületét. A rekonst-
rukciós munkálatok az intézmény három épületrészében

– Tavaly év végéig 4 iskolát, 9 óvodát, 3 bölcsõdét és 3
kollégiumot újítottunk fel és már a következõ „csomag” is
elindult. Nagyon fontos, hogy jó körülményeket teremt-
sünk a tanuláshoz, hiszen a jövõnkrõl van szó! Örülök
annak, hogy az állami fenntartás, a kormány is partner,
így nem állt meg ez a fejlesztõ folyamat. Nagyon jó a kap-
csolatunk a Szakképzési Centrummal, a felújított négy
nyíregyházi iskola közül kettõ hozzájuk tartozik – a Sipkay
és a Vásárhelyi iskola is – tette hozzá dr. Kovács Ferenc
polgármester.

és az udvaron lévõ sportpályán történtek. Felújították a
homlokzatot, kicserélték a tantermek burkolatát és a nyí-
lászárókat, felújították a vizesblokkokat, és megvalósult a
kézilabdapálya burkolatának javítása is. Az Inczédy fes-
tõ, mázoló, tapétázó tanulói is hozzájárultak az intézmény
szépítéséhez; több tantermet õk festettek ki.

FOLYAMATOSAN FEJLESZTENEK

Gurbánné Papp Mária fõigazgató kiemelte, a Nyíregy-
házi Szakképzési Centrumhoz tíz tagintézmény tartozik, és
15 telephelyen mûködnek. Az idei tanévben a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium miniszteri döntésén alapuló támoga-
tás terhére négy tagintézményben is végezhettek felújítási
munkálatokat, amelynek összértéke több mint 100 millió
forint volt. Mindezek mellett európai uniós forrásokat is si-
keresen pályáztak. Ennek köszönhetõen négy iskolába ke-
rültek napkollektorok és korszerû környezetbarát techno-
lógia, jelenleg pedig a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Mû-
szaki Középiskolája és Kollégiumában energetikai korsze-
rûsítés valósul meg 200 millió forint KEOP-os forrásból.

A KORMÁNY IS PARTNER BENNE

Az átadóünnepségen elhangzott, a városvezetés is ki-
emelt figyelmet fordít az oktatás-nevelési intézmények
felújítására.

Ünnepélyes szalagátvágással adták át az épületet. Balról
dr. Kovács Ferenc polgármester, Gurbánné Papp Mária
fõigazgató és dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ

Az épület homlokzata is megújult

MOST AZ INCZÉDY ÉPÜLETE ÚJULT MEG

EGYRE KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERESÕ

Megtelt a Continental Aréna múlt hé-
ten csütörtök délelõtt. A 2. Kelet Állásbör-
ze idén is lehetõséget biztosított, hogy az
érdeklõdõ álláskeresõk személyesen jelent-
kezhessenek munkavállalónak.

Megyénk legnagyobb foglalkoztatói is
standoltak az állásbörzén, több százan is-
merkedtek a kiállító cégekkel, oktatási in-
tézményekkel. A rendezvényen a Nemzet-
gazdasági Minisztérium egyik háttérintéz-
ményének, az OFA ügyvezetõ igazgatója a

gazdasági, így a munkaerõpiaci sikerekrõl
is szólt.

– Sokan nevettek 2010-ben, amikor azt
mondtuk, hogy egymillió munkahelyet te-
remtünk 10 év alatt. Már több mint 700
ezernél tartunk! Vélhetõen – ahogy látjuk
a gazdaság fejlõdését – az ígéret teljesülni
fog – hangsúlyozta dr. Karakó László.

„VAN ÉRTELME
A PROGRAMOKNAK”

– Most 7,8 százalékos munkanélkülisé-
gi adatról beszélünk, ami 2010-ben még
20 százalék környékén volt. Ez azt jelenti,
hogy jóval több embernek van lehetõsége
dolgozni és ami ennél is fontosabb, hogy
van értelme azoknak a programoknak,
amelyeket a Kormányhivatal berkein belül
folytatunk, amelyekkel a foglalkoztatást tá-
mogatjuk, illetve segítjük a munkavállaló-
kat, hogy megfelelõ munkahelyekhez jus-
sanak – errõl már Román István megyei kor-
mánymegbízott beszélt.

(Szerzõ: Dér Vivien)

SEGÍT A FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM

Az önkormányzat is figyel arra, hogy
a foglalkoztatást segítse. Tovább- és át-
képzésekrõl is lehet szó – erre fektet
nagy hangsúlyt a Foglalkoztatási Pak-
tum, amely közel 2 milliárd forintos
forrással rendelkezik annak érdekében,
hogy Nyíregyházán ez a folyamat egy-
re inkább erõsödjön, tovább javuljon a
munkaerõpiaci helyzet – mondta el dr.
Kovács Ferenc polgármester.

NÕ A MUNKAHELYEK SZÁMA IS
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...AMIKOR A HÁZASTÁRSAK SZERETNÉNEK FÉLRELÉPNI
A BALEK LETT A HÜLYÉJE

Az Õrült Nõk Ketrece címû elõadás egyik fõszereplõ-
jeként nyáron megismerhették a nyíregyházi nézõk Fe-
hér Balázs Benõt, aki hamarosan A balek címû bohózat
rendezõjeként debütál a Móricz Zsigmond Színházban.

Bár még jócskán innen van a harmincon, de olyan ne-
ves mûvészekkel játszik együtt, mint Stohl András, Mol-
nár Piroska, Bálint András, Alföldi Róbert vagy Lázár Kati,
emellett egyre gyakrabban rendez is, például a fõvárosi
Katona József Színházban vagy a Radnótiban.

AZ ÖCCSE IS JÁTSZIK A DARABBAN

– Az itteni társulat minden tagjával találkoztam már ko-
rábban, hiszen többször jöttem Nyíregyházára egy-egy elõ-
adást megnézni – nyilatkozta lapunknak. – László Lilivel
harmadszor dolgozunk együtt, Martinkovics Mátét régóta
ismerem a Színmûvészeti Egyetemrõl, de játszik még a da-
rabban Bárnai Péter, aki osztálytársam volt, illetve az öcsém,
András is, aki színészként jövõre végez. Elsõ alkalom, hogy
konkrét anyag színrevitelére kértek fel. Nagyon örültem
ennek a mûnek, mert nem foglalkoztam még bohózattal,
ami a látszat dacára roppant nehéz, bonyolult mûfaj: hihe-
tetlen koncentráltságot igényel a színész és a rendezõ ré-
szérõl egyaránt. Az itteni társulat is nagyon érdekelt, ráadá-
sul elõször van alkalmam vidéki színházban dolgozni. A
hülyéje helyett Feydeau darabjának eredeti címéhez térünk
vissza, ami magyarul A balek. Mi nem Hamvai Kornél for-
dítását használtuk, hanem teljesen új szövegkönyvet készí-
tettünk a mûbõl. Závada Péterrel és Bíró Bencével együtt
sok mindent megváltoztattunk még Feydeau-hoz képest is,
ezért helyesebbnek tartottuk, ha a korábbi címet használ-
juk. Szerettünk volna egy izgalmasabb, mához közelebbi
verziót létrehozni. Például a századfordulós francia közép-
osztály állt korábban a központban, ám mi ennél fonto-
sabbnak tartottuk, hogy mai nyelven szólaljanak meg a sze-
replõk. A ruházatuk is a mához közelít.

A HÛSÉG FEHÉR HOLLÓ

„Örökzöld” a darab témája: a
házastársak szeretnének félrelép-
ni, ám mindenféle akadályok gör-
dülnek az útjukba: valaki épp
rosszkor érkezik, elhangzik egy
nem várt megjegyzés... Amikor
négyszemközt vannak, nagyon
õszinték és nyersek, ám amint
megjelenik még valaki, hazudoz-
nak, megjátsszák magukat, és ez
roppant nevetséges a nézõk szá-
mára. A szereplõk a megszégye-
nüléstõl félnek leginkább, mégis
részük lesz benne jócskán. Bár jó
száz éve írta a francia szerzõ a
darabját, a téma ma idõszerûbb,
mint valaha. Az elõadás fõ célja
nem annyira a közönség „nevelé-
se”, mint a szórakoztatása. A bo-
hózatnak nagyon szigorú szabá-
lyai vannak, amiket be kell tarta-
ni, mert különben mûködésképte-
lenné válik minden. Rendezõként a legfontosabb felada-
tának egy „jófajta” játékmód megtalálását tartja. A fõbb

szerepeket Rák Zoltán, Tóth Zolka,
László Lili és Bárnai Péter játsszák,
de szerepel még a darabban töb-
bek között Horváth Margit, Tóth
Károly, Puskás Tivadar vagy Szabó
Márta is. A darab központi témája
a hûtlenség. Balázs szerint egy ki-
egyensúlyozott, jól mûködõ kap-
csolat elengedhetetlen feltétele a
hûség, mert a megcsalástól jóváte-
hetetlenül sérül a kapcsolat. A sze-
replõk a mûben folyton hazudoz-
nak, ami valamilyen szinten sajnos
része az életünknek. Naivság azt
hinni, hogy a hazugság, az õszin-
tétlenség teljesen kizárható. Ezt
azonban olyan összetett kérdésnek
tartja, hogy válasz helyett inkább
rendez róla majd egy elõadást. A
francia szerzõ szerint a hûséges fe-
leségnek a férje mellett csak egy
szeretõje van. De nemcsak az asz-
szonyokról, a férfiakról is kiderül
jónéhány kacagtató történet az elõ-

adásból, amelynek premierje április 28-án lesz a nagy-
színpadon.                                  (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
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Fehér Balázs Benõ

Március 31., szombat 19.00 Don Carlos, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.30 A rózsák háborúja, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara

Április 3., kedd 19.00 Loveshake, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 A rózsák háborúja, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

Április 4., szerda 19.00 Don Carlos, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
19.30 A rózsák háborúja, Vidám „A” bérlet, Krúdy Kamara

Április 5., csütörtök 19.00 Don Carlos, Krúdy bérlet, Nagyszínpad
19.30 A rózsák háborúja, Vidám „B” bérlet, Krúdy Kamara

Április 6., péntek 17.00 Maszmók Afrikában, Bérletszünet, Mûvész Stúdió
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25
MÁRCIUS
VASÁRNAP

24
MÁRCIUS
SZOMBAT23

MÁRCIUS
PÉNTEK

26
MÁRCIUS

HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 1., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–MTK labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése

Március 31., szombat 10.00 Városi Sta-
dion, Nyuszi futás

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

SPORTÁGVÁLASZTÓ
Elsõ alkalommal rendeztek Nyíregyhá-

zán küzdõsport sportágválasztót. A cél az
volt, hogy a fiatalok megismerhessék a
különbözõ harcmûvészeti ágakat, sporto-
kat. Összesen több mint húsz egyesület
mutatkozott be. Volt kungfu, karate, ököl-
vívás, thai box és kick-box is. Az eseményt
dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtit-
kár nyitotta meg.

– Teljesen mindegy, hogy milyen sport-
ágat ûznek a fiatalok, a lényeg, hogy mo-
zogjanak. Egy-egy ilyen sportágválasztó
azért jó, mert kipróbálhatják a gyerekek

a különbözõ sportágakat, megismerked-
hetnek az alapokkal, és remélhetõleg
kedvet kapnak ahhoz, hogy késõbb edzé-
sekre járjanak. A sportnak rengeteg jóté-
kony hatása van, ezért igyekszünk min-
den feltételt megteremteni ahhoz, hogy
mindenki mozoghasson – mondta dr. Sza-
bó Tünde.

Az eseményt hagyományteremtõ szán-
dékkal indították el, és a szervezõk bíznak
abban, hogy minél több fiatal jár majd
küzdõsportedzésekre a jövõben. A sport-
ágválasztó után este K1 Gálát rendeztek,
ahol 10 mérkõzést láthatott a közönség.

GYÕZTEK A KOSARASOK
A férfi kosárlabda NB I/B-ben a Nyír-

egyháza Blue Sharks hazai környezet-
ben fogadta a Vásárhelyi Kosársuli
együttesét. Az elsõ negyed még szoros
volt, a folytatásban viszont megléptek
a cápák, és a második negyedben 11
pontos elõnyt szereztek. Lényegesen
pontosabban dobott a Nyíregyháza.
Késõbb is kézben tartotta a mérkõzést
a Blue Sharks, sõt növelte is a különb-
séget, így végül magabiztos, húszpon-
tos hazai siker született.

KÉZIS VERESÉG
A Nyíregyházi KC férfi kézilabda-

együttese Törökszentmiklóson lépett
pályára a Székács ellen. Az elsõ félidõ-
ben gyengén védekeztek a mieink, és
20 gólt is kaptak. Ezzel együtt az 55.
percben még két góllal az NYKC veze-
tett, mely a második játékrészben már
jobban játszott, de a hajrában fordítot-
tak a hazaiak, és 31:29-re gyõztek. A
Nyíregyházi KC jelenleg 28 pontjával
harmadik a tabellán, két pont hátrány-
ban a listavezetõtõl.

NÉGY KÖZÖTT
A nõi röplabda Extraligában a Fatum

Nyíregyháza hétfõn este a Vasas ellen
lépett pályára a rájátszás második mér-
kõzésén. A mieink nyerték az elsõ játsz-
mát, majd egyenlítettek az angyalföl-
diek. A harmadik és negyedik felvonás
izgalmasan alakult, de pontosabban ját-
szott a Fatum és 3:1-re nyerte a talál-
kozót, ezzel együtt 2:0-ra a párharcot.
A csapat ezzel a legjobb négy közé
jutott. A döntõbe kerülésért az Újpest
lesz a Fatum Nyíregyháza ellenfele, és
idegenben kezdõdik a sorozat április
1-jén.

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár volt az esemény fõvédnöke
BEM KUPA

A Nyíregyházi Bem József Általános
Iskola 30. alkalommal rendezte meg a
röplabda Bem Kupát. Az iskolában már
több mint két évtizedes hagyomány,
hogy minden évben megrendezik a tor-
nát, a mini röplabdafordulót 5. és 6. osz-
tályos tanulóknak, valamint a szuper
mini röplabdafordulót 4. osztályos ta-
nulóknak. A sportesemény egyben egy
országos mini leány kvalifikációs ver-
seny is volt, amelyen 16 csapat szere-
pelt. Az eseményre meghívást kapott a
kupagyõzelemmel büszkélkedõ Fatum
Nyíregyháza nõi röplabdacsapata is.
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Önkormányzati képviselõ házhoz megy.
Tóth Imre, a 10. vk. önkormányzati

képviselõje fogadóórára biztosít
lehetõséget Örökösföldön.

A 06-42/504-096-os telefonszámon
jelezhetõ az idõpont- és helyszín-

egyeztetés kérése.

ELMARAD! Az Augusztus Oklahomában címû elõadás be-
tegség miatt elmarad. A jegyek visszaválthatóak március 26.
és április 8. között a Váci Mihály Kulturális Központban.

VITÉZ LÁSZLÓ... A Burattino Bábszínház elõadása: már-
cius 31-én 16.00: Vitéz László kalandjai. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus egyház ünnepi
zenés áhítatra hívja az érdeklõdõket április 1-jén 18.00 óra-
kor az evangélikus nagytemplomba. Közremûködik  a gyüle-
kezet énekkara, dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgo-
nán.

„ÉLETMÛ VÁLOGATÁS”. Tilless Béla szobrász-, grafikus-,
festõmûvész „Életmû válogatás” címû kiállítására várják az
érdeklõdõket a Nyíregyházi Városi Galériában. A tárlat meg-
tekinthetõ: április 6-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között. Április 5-én 14.00 órától a kiállító mûvész tárlatveze-
tést tart.

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. Az Örökzöld Nyugdíjas Egyesü-
let kézimunka-kiállítása tekinthetõ meg a Városmajori Mûve-
lõdési Házban. Megnyitó: április 5-én 16.00 óra.

AZ ÉRZÉKENY PASZTELLFESTÉSZET – a Pasztellfestõk
Országos Egyesületének kiállítása a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Megnyitó: április 5-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: áp-
rilis 29-éig.

EZ IS AZ ÉN HAZÁM – D. Papp Sándor amatõr festõ kiál-
lítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyitó: április
5-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: április 22-éig.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Dél-amerikai kalandok
dr. Hajdu Zsanettal április 5-én 17.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

CSUHÉSZOBOR-KIÁLLÍTÁS. Tamaskovics Gáborné csuhé-
szobor-kiállítása a Városmajori Mûvelõdési Házban. Megnyi-
tó: április 6-án 10.00 órától.

HATÁRTALANUL MAGYARUL vers- és prózamondó ver-
seny a magyar költészet napja alkalmából, határon túli diá-
kok részvételével április 6-án 11.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban.

REJTÕ JENÕ MEGJELENÍTÉS. Petrusák János: Az utolsó
utáni szó jogán – Rejtõ Jenõ megjelenítés április 6-án 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Illyés Péter
elõadómûvész.

ÓZ A NAGY VARÁZSLÓ – táncjáték április 6-án 19.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

GOMBÓC BULI. A Gombóc Együttes gyermekkoncertje
április 8-án 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban.

MÜLLER PÉTER – Arc és Álarc címû elõadása április 9-én
18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. A látszat,
valóság, hazugság, igazság, szerelem, szeretet, boldogság áll
a középpontban.

KI NEKÜNK ARANY JÁNOS? Az Arany évforduló és an-
nak tanulságai – dr. Reisinger János irodalomtörténész elõ-
adása április 10-én 17.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

NYELVVÉDELEM. Az 52. magyar nyelv hete megyei tan-
demelõadására várják az érdeklõdõket. Nyelvvédelem–kör-
nyezetvédelem. Elõadók: dr. Kiss Ferenc fõiskolai tanár,
rektorhelyettes, dr. Minya Károly fõiskolai tanár, intézetigaz-
gató. Idõpont: április 12-én 11.00 óra. Helyszín: TIT Jurányi
Lajos Egyesülete, Országzászló tér 8., 4. emeleti konferen-
ciaterem.

„FEKETE – FEHÉR” – Pató Károly grafikusmûvész kiállítá-
sa a Nyíregyházi Városi Galériában. Megnyitó: április 12-én
17.00 órától. Megtekinthetõ: május 5-éig.

MEGHÍVÓ

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
és az Idõsügyi Tanácsa által közösen kiírt Meséld el
nekem... „Élettörténetek Nyíregyházán” címû pályá-
zat ünnepélyes díjátadó ünnepségére várják az érdek-
lõdõket április 5-én 10.00 órától a Váci Mihály Kultu-
rális Központ II. emeleti szabadidõtermébe.

AZ EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA április 3-án 10.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Mit tehetünk egészségünk
védelmében? Elõadó: Sarudy Zoltánné egészségfejlesztõ men-
tálhigiénikus szakember.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Április 3-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 6-
án 10.00: Kerekítõ.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. Jö-
vendölés a Messiásról – vetítéssel egybekötött elõadás április
3-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó:
Bálint György.

KAMASZ-TERASZ – Ki vagyok én? Beszélgetés középisko-
lás amatõr írókkal, költõkkel április 4-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Nagy Zsuka és Béres Tamás.

PORTUGÁLIA 365 + 1 KÉPBEN – Molnár Móni fotókiállí-
tása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: április 13-
án 17.00 órától. Megtekinthetõ: április 20-áig.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: április 5-én 14.00–16.00: Gyurmafigurák ké-
szítése. 7-én 9.30–12.30: Táncoló figurák készítése. 10.00:
Babaangol.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A GAZDÁK OTTHONA
Egy rövid hír adta tudtul a Nyírvidékben, hogy 1903

szeptemberében a Nyíregyházi Gazdaszövetség alap-
szabályát a földmûvelésügyi miniszter jóváhagyta. De-
cemberben megalakult a tisztikar is: elnökül a gazdák
körében nagy tiszteletnek örvendõ Paulusz Mártont, míg
alelnökökké ifj. Henzsely Andrást és Szmolár Pált, pénz-
tárossá pedig Márföldi Istvánt választották. Paulusz Már-
ton évtizedeken át tagja volt a városi képviselõ-testület-
nek, a vármegye törvényhatóságának, 1922-ben a Ti-
szántúli Mezõgazdasági Kamara alelnöki tisztségének
ellátásával bízták meg, míg 1925-ben a kormányzó kir.
gazdasági tanácsossá nevezte ki.

A gazdákat összefogó és érdekeit is képviselõ szövet-
ség 1908-ban a várostól kedvezményes áron, 8035 ko-
ronáért telket vásárolt a Szentmihályi (ma: Bethlen G.)
utcában. A Gazdák Otthona elnevezésû, közösségi cé-
lokat is szolgáló épületet a Szuchy testvérek, József és
János tervezték, valamint a felépítésük is az õ nevükhöz
fûzõdik, mint ahogy akkoriban több nyíregyházi épüle-
té is (például a Körte utcai óvoda, a Benczúr téri sza-
badkõmûves székház, a Kálvin téri Liptay-ház). Az épít-
kezéshez 1908 õszén kezdtek hozzá és a következõ év
tavaszán már át is adták rendeltetésének a tekintélyes
megjelenésû, de szerényen díszített épületet.

Itt rendezte be a Gazdaszövetség a hivatalos helyisé-
geit, ahol például az év eleji cselédszerzõdtetések is tör-
téntek, de itt találtak méltó helyet a hétvégi közösségi

összejöveteleiknek, valamint a báloknak, sõt nevezetes
lakodalmak színhelyéül is szolgált. A tirpák gazdák Beth-
len G. u. 24. sz. alatti otthona 1949-ben a Dolgozó Pa-
rasztok és Földmunkások Országos Szervezetének, majd
az utód szakszervezeteknek a tulajdonába és kezelésé-
be került. Azóta mûködött itt mûvelõdési ház mozival,
szálloda, ma pedig bérleményként egy szórakozóhely-
nek ad helyet.

A tirpák gazdák utódai a 2000-es évek elején moz-
galmat indítottak a jogos tulajdonuk visszaszerzéséért,
mindmáig hiába...
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