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ÚTHÁLÓZAT.
Folyamatosan fejlesztik
az úthálózatot Nyíregy-
házán. A Rövid és a Tó
utcákban például jelen-
leg az elõkészítõ mun-
kálatok zajlanak.LENGYEL KAPCSOLAT
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KÉSVE ÉRKEZETT A NAPLÓ

Tisztelt Olvasóink! Nyomdai gép mûszaki meghibásodása miatt a Nyíregyházi
Napló múlt héten megjelenõ számát késve tudtuk postaládájukba eljuttatni, amiért
ezúton is elnézésüket és megértésüket kérjük. Lapunk a jövõben is minden héten
pénteken jelenik meg. Ha a terjesztéssel kapcsolatban bármilyen észrevételük, prob-
lémájuk lenne, keressenek minket bizalommal a 06-42/411-883-as telefonszámon,
vagy írjanak e-mailt az info@nyiregyhazitv.hu címre. Köszönjük, hogy hétrõl hétre
velünk tartanak!

Tisztelettel: Nyíregyházi Napló szerkesztõsége

Rubint Rékával népszerûsíti a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. a fürdõket és ezáltal közvetetten a megyeszékhe-
lyet, akit a Forbes 2017-ben a 10. legbefolyásosabb
magyar nõnek választott a médiában. A népszerû
fitneszsztár egy éven keresztül lesz a fürdõ arca. Az
együttmûködésnek köszönhetõen Réka több videót
készít majd itt, feltûnik a város rangos eseményein és
tervek szerint Alakreform edzést és tábort is tart majd
Nyíregyházán.

Rubint Rékát lenyûgözte a Parkfürdõ. Ezért is dön-
tött úgy, hogy legújabb videóját itt veszik fel. A fit-
neszsztár közben azt is elárulta, hogy megállapodott
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel és õ lesz a fürdõ hivata-
los arca. – Boldogan fogadtam el a felkérését, mert
nagyon szereti az egész családunk a szép és kellemes
helyeket, ahol lehet fürödni, idõt eltölteni. Egyébként
is napimádó vagyok, imádom a jó idõt, hiszen nyári
jegy vagyok, a rák csillagjegyében születtem. Közel

áll a szívemhez most már ez a helyszín is. Ha meg-
épül a 4 csillagos szálloda Sóstón, akkor Alakreform
tábort is szeretnék szervezni Nyíregyházára – fogal-
mazott Rubint Réka.

 
KITÛNNI A KÍNÁLATBÓL

550 magyar fürdõ csábítja a vendégeket az ország-
ban, a kínálat széles és nehéz kitûnni. A Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. ezért úgy döntött, az egyik legismertebb ma-
gyar sportladyt kérik fel, hogy népszerûsítse a szabolcsi
megyeszékhelyet és a kiváló, gyógyvizes fürdõit. – Ru-
bint Réka nagyon sok rendezvényen is meg fog jelenni
Nyíregyházán. Itt lesz például a VIDOR Fesztiválon, va-
lamint július 28-án Alakreform edzést tart a fürdõben,
úgyhogy nagyon szoros kötõdés lesz közte és a város
között egy éven keresztül – tette hozzá kérdésünkre
Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési
vezetõje.

KARBANTARTÁSOK ÉS FÜRDÕNYITÁS

Egyébként a strandnál már gõzerõvel készülnek a nyitás-
ra. Elbontották az 50 méteres medence sátorfedését, ez má-
jus 19-én, szombaton fogadja majd újra a vendégeket. Jövõ
héten szerdán és csütörtökön (még az ünnepi hosszú hét-
vége elõtt) karbantartási munkálatok miatt az Aquarius Él-
ményfürdõ és a Hotel Fürdõház*** wellness részlege zárva
lesz. Ugyanez érvényes szintén május 16-17-én az Aquarius
fürdõgyógyászat gyógyvizes medencéire, így a súlyfürdõ,
gyógyvizes gyógymedence fürdõ és a víz alatti csoportos
gyógytorna szolgáltatásaik az említett két napon nem lesz-
nek elérhetõek. A többi kezelésfajta ezen idõszak alatt is
zavartalanul igénybe vehetõ. Az említett idõszakban vala-
mennyi medencében teljes vízcserét végeznek, valamint a
szûrõ- és vízkezelõ eszközök cseréje, karbantartása is meg-
történik. Nyitás mindhárom esetben május 18-án, pénte-
ken, a szokott idõpontokban. Június 2-án pedig már a Park-
fürdõ is kinyit és kezdõdhet a csobbanós nyár!

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Képünkön még csak a kamerának mutatja a gyakorlatot Rubint Réka, ám a nyitást követõen majd
„élesben” is megmozgatja a nyíregyháziakat. A múlt héten készült felvétel is segít abban, hogy or-
szágszerte megismerjék a minõségi, ötcsillagos fürdõinket. A fotó tanúsága szerint a család is elköte-
lezett lett Nyíregyháza iránt, hiszen az ideiglenes víziszínpadon Réka mellett ott mozog a lánya, Lara
is, akinek szintén mérhetõen óriási a népszerûsége a közösségi médiában.
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CSÚCS VOLT A NYÍREGY-
HÁZI KOLBÁSZ (IS)

Lengyelország immár évek óta az egyik
potenciális küldõterülete a Nyírségnek,
amely a színvonalas fürdõ- és gyógyszol-
gáltatásai mellett sok egyéb lehetõséget
is kínál az idelátogatóknak. Így volt ez az
elmúlt héten Rzeszówban is, ahol a TDM
munkatársai Nyíregyháza turisztikai att-
rakcióit és ízeit népszerûsítették. A pros-
pektusok mellett mázsaszámra fogyott a
kolbász, de vitték a lengyelek a szabolcsi
füstölt húsokat, a szörpöket és a lekváro-
kat is...

A lengyel alkotmány ünnepén nemcsak
városnapot tartottak az elmúlt héten
Rzeszówban, hanem megemlékeztek a
Nyíregyházával élõ több mint két évtize-
des testvérvárosi kapcsolatról is. A hivata-
los delegáció tagjaként részt vett az ese-
ményen dr. Kovács Ferenc polgármester
és dr. Ulrich Attila alpolgármester, akik
megkoszorúzták Tadeusz Kosciuszko tá-
bornok szobrát, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. munkatársai pedig városunk
turisztikai attrakcióit népszerûsítették, a he-

nyelvû prospektusainkat is. Nagy élmény
volt látni, hogy a standunk elõtt azok a
családok, akik már jártak nálunk és pozi-
tív élményeik voltak a városról, ajánlgat-

KULISSZÁK MÖGÖTT
A Nyíregyházi Televízió stúdiójának

kulisszatitkaival ismerkedtek meg a Jó-
kai Mór Református Általános Iskola 2/a
osztályos tanulói. Médiasuli programunk
keretében Miló Mihály operatõr a ka-
merák használatát és a hangvezérlõt is
megmutatta az érdeklõdõ nebulóknak.

BASELBEN A CANTEMUS
Európai kórusfesztiválra indult a

Cantemus Gyermekkar. A svájci Ba-
selben adnak koncertet. Ezt követõen
Dél-Koreába készül az énekkar. Au-
gusztus közepén pedig már „itthon”
lesz dolguk, hiszen Nyíregyházán ren-
dezik meg a Cantemus Kórusversenyt.

ÉRETTSÉGI
A ballagásokat követõen ismét mat-

rózblúzt és öltönyt öltöttek a végzõ-
sök, hétfõn reggel a magyarral meg-
kezdõdtek az  érettségi vizsgák, amik
kedden a matematikával, szerdán a
történelemmel folytatódtak. Képünk a
Vasvári Pál Gimnáziumban készült.

WESSELÉNYIS GYAKORLAT
Wesselényis diákok az Erasmus+

programnak köszönhetõen 3 hetes
szakmai gyakorlaton vehettek részt
Portugáliában, Braga városában. Mind-
emellett látogatást tettek Portóban, va-
lamint Lisszabonban, és az Atlanti-óce-
ánt is megcsodálhatták.

ISKOLÁBA JÁRNI JÓ
Képzõmûvészeti pályázatot hirde-

tett az iskola témakörében a Nyíregy-
házi Tankerületi Központ. A beérkezett
anyagokból 100 alkotást választottak
ki, amelyekbõl a Váci Mihály Kulturá-
lis Központ aulájában nyílt kiállítás. A
tárlat május 18-áig tekinthetõ meg.

SZENT FLÓRIÁN
Szent Flórián napján a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság munkatársai meg-
koszorúzták a tûzoltók emléktábláját.
Az ünnepségen a tûzoltók bátor és
hõsies helytállása elõtt tisztelegtek a
megjelentek.

ÖRÖKZÖLDEK A TÉREN
Örökzöldeket és évelõ növényeket

telepítettek a NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársai a Hõsök terén. A platán-
fák alá árnyéki évelõ kecskefüvet ül-
tettek, a járda melletti területet na-
gyobb növésû örökzöld cserjék és fél-
cserjék díszítik.

ÚJ KERÉKPÁRTÁROLÓ
Kerékpártárolót állítottak fel a

NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai
lakossági kérésre a repülõhíd mellett,
a Dugonics utcán. A kertvárosi fedett
kerékpártároló járdalapos burkolatot
kapott és 8 kerékpár elhelyezésére al-
kalmas.

lyi termelõkkel közösen. Mindeközben a
színpadon is egymást váltották a fellépõk,
köztük a szintén nyíregyházi RE-flex tánc-
iskola növendékei.

JÓL ISMERNEK MINKET

A két város testvérvárosi kapcsolatának
köszönhetõen a nyíregyházi faházat felke-
resõk elõtt nem volt ismeretlen a szabol-
csi megyeszékhely – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügy-
vezetõje.

– Rzeszówban a helyi termelõk sóstó-
hegyi szörpökkel, lekvárokkal, füstölt hú-
sokkal és csípõs kolbásszal is népszerûsí-
tették Nyíregyházát. Ezek keletjét pedig mi
sem bizonyítja jobban, minthogy az utób-
biból egy nap alatt egy mázsa fogyott el.
Elvittük az állatpark oroszlánját, és lengyel

ták helyettünk is Nyíregyházát olyanoknak,
akik még nem ismerik a szabolcsi megye-
székhelyet.

TURISZTIKAI MEGÁLLAPODÁS

Nyíregyháza nemcsak kitelepült Rze-
szówban és népszerûsítette turisztikai att-
rakcióit, hanem háttértárgyalások is folytak.

– A promóciós és külkapcsolatokért fe-
lelõs osztály vezetõjével megállapodtam
abban, hogy Rzeszów 150 autóbuszán
Nyíregyházát népszerûsítõ spotok, videók
és slide-ok kerülnek levetítésre, illetve még
ebben a hónapban 50 darab nagy plaká-
tot helyezünk ki a buszmegállókba és je-
len leszünk Rzeszów város Facebook-ol-
dalán is – tájékoztatott az ügyvezetõ.

ÍZELÍTÕT KAPNAK A VÁROSNAPON

A lengyel-magyar delegáció hamarosan
újra találkozik, hiszen újratelepítésének
265. évfordulóját ünnepli május 18-án és
19-én Nyíregyháza. Erre pedig meghívást
kapott a lengyel delegáció, sõt egy ottani
12 fõs médiacsoport is. Bízva abban, hogy
hazatérve saját élményeiket, tapasztalata-
ikat megosztva még többen érkeznek majd
Nyíregyházára a nyári fõszezonban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TUDATOS KAMPÁNY
– A lengyel már hosszú évek óta az

egyik legfontosabb küldõpiaca Nyíregy-
házának. Idén is tudatosan felépített
kampánnyal készülünk arra, hogy ez
így is maradjon, és akár még többen
látogassanak el hozzánk. Néhány nap
múlva lengyel újságírókat fogadunk
majd Nyíregyházán, de a közeljövõben
bemutatkozunk Bielsko-Bialában és
Krakkóban is – hangsúlyozta.

Dr. Kovács Ferenc polgármester élõ
interjút adott a lengyel televízió stábjának
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JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ ÚT-JÁRDA-

Nemrég startolt el a Területi infrastrukturális fejleszté-
seknek köszönhetõen megvalósuló lakóutcák fejlesztése,
útfelújítása, járdafelújítása, kerékpáros létesítmények ki-
vitelezése címû projekt.

Több sóstógyógyfürdõi földútból lesz aszfaltos út, bõ-
vül a város kerékpárút-hálózata, valamint utca-, járda- és
kerékpárútszakaszok is megújulnak – többek között a
Jósavárosban is. A városrész önkormányzati képviselõje,

csomag befejezési határideje augusztus vége. Nagyon sok
helyen tudunk felújításokat végezni, illetve új utakat is
építeni. Például Sóstón a Magdolna, Borbála, Vénusz,
Anna, de a Csiha Kálmán utca is ilyen; ott földutak voltak.
Lesz egy új kerékpárutunk is, a Korányi Frigyes utca végé-
tõl a Mogyoró utcáig, ami Sóstóhegyet kapcsolja majd be
a kerékpárút-hálózatba.

Közel 1,9 milliárd forint pályázati forrásból valósulnak
meg a beruházások városszerte, a munkálatok augusztus
végére mindenhol elkészülnek.

MUNKÁLATOK HELYSZÍNEI
Lakóutcák fejlesztése (földútból aszfaltos):
A  Mária utcában  jelenleg a meglévõ pályaszerke-

zet bontása és az útalap építése zajlik. A kivitelezés
hossza: 183 m.

A  Csiha Kálmán utcában  már a teljes pályaszerke-
zet megépült, jelenleg a szikkasztóárkok profilozása
zajlik, majd a közvilágítási hálózat kiváltását követõ-
en aszfaltburkolatot kap és várhatóan május 18-áig
elkészül. A kivitelezés hossza: 323 m.

További helyszínek:
Vénusz utca, Borbála utca, Magdolna utca, Kriszti-

na utca, Anna utca.

UTAK FELÚJÍTÁSA:
A  Sóstói út és Szindbád sétány (Kemecsei felüljáró –

Berenát utca). A munkálatok május 4-ére befejezõdtek.
A  Rövid utcában  jelenleg az elõkészítõ munkálatok

folynak. A kivitelezés hossza: 225 m. A Tó utcában szin-
tén az elõkészítõ munkálatok zajlanak (szegélybontás,
padkanyesés, növényirtás). A kivitelezés hossza 1125 m.

További helyszínek:
Bocskai u. (Hunyadi u. – Inczédy sor között) városi

szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi út közötti sza-
kasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor – Toldi
u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. – Dózsa György
u. között), Meggyes utca (41. sz. fõút – Varázs utca kö-
zött), Körte utca, Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi
út között), Kosbor u.

JÁRDÁK, KERÉKPÁRUTAK FELÚJÍTÁSA:

Korányi Frigyes utca (Garibaldi utca – Kalevala sétány
közötti szakasz); Eperjes utca (Ószõlõ utca – Korányi Fri-
gyes utca között).

A kivitelezés hossza: Korányi Frigyes utca 1320 m; Eper-
jes utca 465 m. Jelenlegi állás szerint a Korányi és az Eper-
jes utcákon a járdaburkolat építése elõrehaladott állapot-

ban van, járdaalap megerõsítése és lokális szerkezetcse-
rék elkészültek, közmû szerelvény szintbehelyezések után
aszfaltozásra kerülnek.

Deák F. u. (Arany J. u. – Széchenyi u. között páratlan ol-
dal), Pazonyi téren (Korányi F. u. – Hunyadi u. között), a
Stadion utcai járdáknál, a László utca – Inczédy sor terüle-
ten (Bocskai utcától a Belsõ körútig) elõreláthatóan a 7-ei
héten elkezdõdnek a járdaburkolat-felújítási munkálatok.
A kivitelezés hossza: Deák Ferenc utca 480 m; Stadion ut-
cai járdák: 1215 m; Pazonyi út  (Aldi – Közigazgatási határ
közötti kerékpárút). Jelenleg a bontási munka, a padkanye-
sés és a humuszolás zajlik. A kivitelezés hossza: 3000 m.

További helyszínek:
Városmajor utca, Család u. (Szalag u. – Pazonyi út kö-

zött), Bocskai u. (Hunyadi u. – Inczédy sor között páratlan
oldal), Sarkantyú u. (Kossuth u. – Epreskert u. között), Ep-
reskert u. 54–60. elõtt, Körte u. 51–59. elõtt, Nagykállói
út (Butykai u. – Benkõ I. u. között).

Halkóné dr. Rudolf Éva szerkesztõségünk kérdésére el-
mondta, elégedettséggel tölti el, hogy a fejlesztéseket a
lakosok igényeihez tudják igazítani.

– A közelmúltban gyalogos-átkelõhelyet adtunk át az
Eperjes utcán, a Gádor Béla utca mindkét oldalán felújí-
tották a járdát, korábban a Lengyel utcai járda is megújult
és most tovább folytatódik a fejlesztés. Sõt, hamarosan
elkezdõdhet a Korányi Frigyes utca komplex felújítása is,
valamint egy új körforgalom segítheti majd a közlekedést
a Csaló köz és a Korányi Frigyes utca sarkán.

MÉG TARTANAK A MUNKÁLATOK

A Korányi Frigyes utcán a Garibaldi utcától a Kalevala
sétányig újul meg a gyalog-kerékpárút, mintegy 1320 méter
hosszan. Az Eperjes utcán pedig 465 méter hosszan fej-
lesztenek. A városvezetés és a kivitelezõk is kérik a lako-
sok türelmét; a munkálatokat igyekeznek szakaszosan
végezni, hogy minél kisebb fennakadás legyen a közleke-
désben – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester helyszí-
ni szemlével egybekötött sajtótájékoztatóján. – Az egész

-KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSI PROGRAM

ELEKTROMOS AUTÓK ÉRKEZTEK A HIVATALBA
 
Két elektromos gépjármûvel gazdagodott a megyei kor-

mányhivatal. Az autók átadásán az is elhangzott: nyár
végéig tíznél is több e-töltõállomást helyeznek üzembe
Nyíregyházán.

 
A kétezres évek elején virágzott fel az elektromos au-

tók használata, leginkább a magas üzemanyagár miatt.
Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztérium kez-
deményezésére 2016-ban létrejött egy 100 százalékban
állami tulajdonban álló e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Kft., amelynek elsõdleges küldetése, hogy olyan gépjár-
mûveket forgalmazzanak, melyek nem károsak a környe-
zetünkre és biztonságosak is.

 
NYÁR VÉGÉRE LESZNEK
TÖLTÕÁLLOMÁSAINK

Ez a cég ugyanakkor a magyarországi töltõállomások
kiépítésében is nagy szerepet vállal, így Nyíregyházán is.
Dr. Ugron Gáspár, a cég ügyvezetõ igazgatója elmondta:

nél és így 71 önkormányzat 200 töltõpontot kap idén. Az e-
Mobi is több mint 300 elektromosautó-töltõ állomást léte-
sít, köztük nyár végéig tíznél is többet itt, Nyíregyházán.

 
SEGÍTI A GÉPJÁRMÛPARK MEGÚJULÁSÁT IS

A töltõállomások mellett egy kormányzati elektromos-
autó-flotta projektet is elindítottak, ennek keretében ön-
kormányzatok, szervezetek és oktatási központok is hasz-
nálhatják a tisztán elektromos autókat. Román István, a 
megyei kormányhivatal vezetõje a szerdai, próbaúttal egy-
bekötött átadáson azt mondta: –  A két gépjármû közül az
egyik a Környezetvédelmi Fõosztályra kerül – szimboli-
kusan is nagyon jó helye lesz ennek a jármûnek –, a má-
sik pedig a Nyíregyházi Járási Hivatal postájára. Azt re-
mélem ettõl a fejlesztéstõl, hogy a várható jó tapasztala-
tok alapján továbbiakat is be tudunk szerezni. Nagyon
fontos ugyanis a gépjármûparkunk megújítása is – fogal-
mazott a megyei kormánymegbízott.

  (Szerzõ: Horváth Kíra)

–  Az ország átjárhatóságát biztosítandó több száz
elektromosautó-töltõ állomás telepítése valósul meg, hogy
egy országos hálózat jöjjön létre. Ennek egyik fontos ré-
sze, hogy az önkormányzatok pályázhattak a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium jóvoltából az e-Mobi Nonprofit Kft.-

A hétfõi helyszíni szemlén Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselõ és dr. Kovács Ferenc polgár-

mester a kivitelezõ képviselõjével

Ráfért már a felújítás erre a sokak által használt
szakaszra is

Friss, részletes útinformációk az építkezésekrõl a
nyiregyhaza.hu oldalon olvashatók a közlekedés

tervezhetõsége érdekében.

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE:
Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között).
A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. – Mogyoró utca

közötti szakaszán létesülõ gyalog-kerékpárút lehetõsé-
get biztosít a településrész, valamint Jósaváros/Korányi
kertváros közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kiala-
kítására.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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VÁROSNAP A CSALÁDOK ÉVE JEGYÉBEN
ÚJ KÖNTÖSBEN A SZELEKTÍV SZOMBAT: NYÍREGYHÁZA ÜNNEPÉT GAZDAGÍTJA

Rendhagyó programmal jelentkezik az idei Város-
napok: jövõ pénteken a szokásos, protokolláris prog-
ramok futnak az újraalapító õsök elõtti tisztelgés je-
gyében (ünnepi közgyûléssel, értéktáras rendez-
vénnyel), másnapra viszont beköltözik a Kossuth térre
a X. Szelektív Szombat. Így a Térségi Hulladék-Gaz-
dálkodási Nonprofit Kft. népszerû, jubileumi esemé-
nye jelenti majd az aktivitást – több, különbözõ kor-
osztálynak szóló koncerttel.

Nem akármilyen dicsõség érte az önkormányzati cég
hagyományos eseményét tavaly: 2017 õszén Országos
Marketing Gyémánt-díjjal ismerte el a Magyar Marketing
Szövetség a Szelektív Szombatot. Pontosabban magát a
THG-t, amely kitalálta, megszervezte és évek óta sikere-
sen mûködteti a környezetvédelem jegyében. A kerek év-
fordulóra a közgyûlés döntése alapján a nagyrendezvé-
nyek listájának része lett, s a városnapi eseménysorozatot
díszíti – ám a jellege megmaradt.

JÁTÉKOS TANULÁS

– Továbbra is egy jó hangulatú, családi-környezetvé-
delmi, vetélkedõs napra számítson mindenki, melynek
során a szelektív hulladékgyûjtés helyes gyakorlatának el-
mélyítése a cél a szebb és élhetõbb város érdekében –
jelezte kérdésünkre Petró Árpád, a cég ügyvezetõje. – Az
épített és természetes környezet megóvása fontos célunk,
s ennek része az, hogy megtanítjuk a városlakókat a sze-
lektív hulladékgyûjtés helyes gyakorlatára, lecsökkentve
ezzel távlatilag a vegyes hulladék mennyiségét. Ez min-
dig egy nagyon élvezetes, játékos nap, melynek során a
családok 11 játékos állomáson mutathatják be tudásukat
ezen a fontos területen, s egy standdal az NHKV, tehát a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelõ Zrt. is részt vesz.

ADOTTAK A KERETEK A VÁROSBAN

Egyébként a nyíregyháziak ebben a tekintetben is
folyamatosan jól vizsgáznak: általában az országos él-
mezõnyben vagyunk a szelektív hulladékgyûjtés terén.
Mindezt segíti az önkormányzat cége: 2002 óta van-
nak úgynevezett „zöldszigetek” a városban, a bio-

hulladékot 2004-tõl szállítják el, zsákos szelektív gyûj-
tés már 13 éve létezik, 2012-ben kinyitott a Kerék ut-
cai Hulladékudvar is, 2015-tõl pedig a szelektív hul-
ladékgyûjtés 240 literes merev falú, sárga/kék színû
hulladékgyûjtõ edény segítségével történik – így iga-
zán adottak a keretek, ha valaki a mindennapokban
szeretne tenni tudatosan lakóhelye és tágabb környe-
zete tisztaságáért. A cég egyébként tavaly egy másik
elismerést is kapott: a City Hungarytól a Holnap váro-
sáért-díjat, melynél a „Hulladékért virágot” akciót
emelték ki követendõ példaként, ami Magyarországon
unikum. A cél végsõ soron ugyanaz: a magasabb élet-
minõség elérése, amelyhez a Szelektív Szombat is
nagyban hozzájárul.

 
KÖRNYEZETTUDATOS IDÕTÖLTÉS,

NYEREMÉNYEKÉRT

– Kilenckor van a regisztráció kezdete a Kos-
suth téren, és egészen fél háromig lehet jelent-
kezni a versenyre, melyre családokat várunk,
azaz legalább egy felnõttet egy gyermekkel.
A 11 állomásból négy „kötelezõ” játék van
és összesen legalább hatot kell teljesíteni,
minél több pontot összeszedve a menet-
levélre. Érdemes, mert a do-
bogós nyeremények között
üdülési utalvány, laptop és
kerékpárvásárlási utal-
vány is van. Iskolák, óvo-
dák is „versenyeznek”,
a családi regisztrációk
során kiderül, hogy
mely intézmények de-
legálták a legtöbb
embert, s a gyõztes
sulik, ovik 50-50
ezer forintos
sportszer-, illet-
ve játékvásárlá-
si utalványt
kapnak – sorol-
ta az ügyvezetõ.

MONUMENTÁLIS MEGLEPETÉS: TORTA A VÁROSLAKÓKNAK
A 2016-os hagyományokat folytatva, idén is megsütik a

város tortáját, amit az érdeklõdõ városlakók is megkóstol-
hatnak majd jövõ héten szombaton, a Kossuth téren.

Két évvel ezelõtt, egy 1200 szeletes óriástorta készült a
Tirpák Fesztiválra, a tavalyi Városnapon egy 13 méter
hosszú és összesen 1000 adagos kenyérlángos, idén pe-
dig újra az édesszájúaknak kedveznek a szervezõk: a
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Ven-
déglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiumának 15 cukrász tanulója süti meg a
monumentális meglepetést, egy ezerszeletes tejszínes-
meggyes prószatortát.

MÁR HAGYOMÁNY

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hagyományt te-
remtett azzal 2016-ban, hogy most már minden évben
elkészít valamilyen különlegességet, amit aztán az érdek-
lõdõ városlakóknak szolgálnak fel. Az idei Városnapon is
a régi hagyományokat kívánják feleleveníteni, ezzel együtt
a tirpákokhoz és a népi szokásokhoz igazodni, így új kön-
tösbe bújtatva megsütik az ezerszeletes tejszínes-meggyes
prószatortát.

IGAZI CSEMEGE

A hozzávalókat látva, igazi csemegében lesz része an-
nak, aki jövõ héten szombaton megkóstolja a város tortáját:
tésztája a korszerû táplálkozásnak megfelelõen kukoricada-
rából készül. Közel 500 tojást, 30 kg lisztet (ennek fele kuko-
ricaliszt), 18 kg meggylekvárt és 30 liter tejszínt használnak
fel hozzá, tetejét pedig ropogós kukoricapehellyel díszítik.

FRISSEN KERÜL AZ ASZTALRA
– Jövõ héten csütörtökön már megkezdjük az elõ-

készületeket, de a torta maga szombaton fog összeáll-
ni, hiszen szeretnénk frissen az asztalra tálalni. 25
cukrász tanulónk vesz részt az elkészítésében, 15 ven-
déglátós diákunk pedig a felszolgálásban segédkezik
majd – tudtuk meg a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumától.

A város tortáját jövõ héten szombaton 15.30-kor dr. Ko-
vács Ferenc polgármester közremûködésével vágják majd
fel és osztogatják az érdeklõdõk között a Kossuth téren. 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016-ban a Krúdy kedvenc tortája nevet kapta

a város tortája

SZTÁRVENDÉGEK A SZÍNPADON

A nap egyébként valóban színesnek, szórakoztatónak
ígérkezik, hiszen az állomások között lesz szelektáló ver-
seny, labirintus, lengõteke petpalackos bábukkal, és a
mobilapplikációról ismert Szelekt-Ákos ügyességi játéka
is szerepet kap.

A színpad pedig szinte minden korosztály számára tar-
togat majd kellemes idõtöltést: fellép többek között az Alma
Együttes, Opitz Barbi, Kasza Tibi, valamint Korda György
és Balázs Klári is. Részletek a plakátokon és a nyiregy-
haza.hu oldalon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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REZSICSÖKKENTÉS: MÉG MINDIG FOLYTATÓDIK
A kormány márciusban döntött arról, hogy a hideg idõ-

járásra tekintettel 12 ezer forinttal csökkenti a magyar
családok fûtési költségeit. Több olvasónk azonban jelez-
te: a napokban kézhez kapott számlán még mindig nem
látható a jóváírás és azok sem jutottak a plusz 12 ezer
forinthoz, akik esetleg fa, szén vagy elektromos áram
mellett melegednek. Kinek és mikor jár a rezsicsökken-
tés? Ennek jártunk utána.

A téli rezsicsökkentés már javában tart, a jóváírásából
3,2 millió földgázfogyasztó és 650 ezer távfûtéses háztar-
tás automatikusan részesül – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs
Fõosztálya. Tehát nekik a szolgáltató minden esetben au-
tomatikusan levonja a 12 ezer forintos támogatást. Elõfor-
dulhat azonban, hogy vannak olyanok, akik még mindig
nem látják a jóváírást. Ez amiatt fordulhat elõ, hogy a szám-
la/számlák korábban keltek. Õk így késõbb, a következõ
postázásnál kapják majd meg a jóváírást. A gázszolgálta-
tótól azt az információt kaptuk, hogy aki nem akar várni
és már most szeretné igénybe venni a jóváírást, annak nem
kell mást tennie, mint telefonálni, vagy személyesen befá-
radni az ügyfélszolgálatra, és helyben jóváírják neki az
összeget.

MINDEN MAGYAR HÁZTARTÁSNAK

A kormány téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntése
a földgáz egyetemes szolgáltatásra, a távfûtésre, a szociá-
lis célú tüzelõanyagra (1072/2018. (III. 9.) Korm. határo-
zat), valamint a kiépített gázhálózattal nem rendelkezõ

településekre (1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat) vonat-
kozik, mivel kiemelten fontosnak tartják, hogy a  téli re-
zsicsökkentésben minden magyar háztartás részesüljön –
tudtuk meg.

KÉRNI KELL A KÖZÖSSÉGEKNEK
– A fogyasztói közösségek 2018. május 31-éig kérhetik

a korábbiakban jóváírt juttatás összegének (24 000 vagy
120 000 forint) és a lakásszám alapján járó 12 000 forint
különbözetének jóváírását. Az érintett fogyasztói közös-
ségeket a szolgáltató külön levélben értesítette a fenti ki-
egészítõ juttatás jóváírásához szükséges lépésekrõl és el-
küldte a juttatás igénylését megkönnyítõ, kitöltendõ for-
manyomtatványt. A fenti rendelet szerinti kiegészítõ jutta-
tás a lakásszövetkezetek részére is jár, abban az esetben,
ha 2018. május 31-éig benyújtják igényüket a szolgáltató
felé – hangsúlyozták.

HA FÁVAL FÛTENEK...

Hogy mire számíthatnak azok a családok, akik nem
földgáz vagy távfûtés mellett melegednek, õk számíthat-
nak-e a 12 000 forintos rezsicsökkentésre, azzal kapcso-
latban már a Belügyminisztérium Kommunikációs Fõosz-
tályához kellett fordulnunk.

Mint megtudtuk, az elõzményekhez tartozik, hogy szo-
ciális tüzelõanyag-program 2011 óta mûködik. Ez az öt-
ezer lakosúnál kisebb településeken élõket segíti a rezsi-
csökkentésben. A megítélt támogatás mértékének ismere-
tében az önkormányzatok döntik el, hogy kiket részesíte-
nek támogatásban: tûzifát, illetve szenet vehetnek, amit a

saját rendeleteiknek megfelelõen ingyenesen osztanak el
a rászorulók között.

– A kormány a 2017/2018-as fûtési szezonban négy-
milliárd forinttal 2255 kistelepülést támogatott, a téli re-
zsicsökkentés keretében pedig újabb egymilliárd forint
kiegészítõ támogatást biztosít szociális tüzelõanyag vásár-
lására. Vagyis aki fával fût, az ilyen módon kaphatja meg
a „téli rezsicsökkentést”. (Továbbra is az önkormányza-
tok döntik el tehát saját rendeletük alapján, hogy kinek jár
a támogatás is.)

A kiépített gázhálózattal nem rendelkezõ települések
közül pedig 279 település részesül támogatásban annak
érdekében, hogy az érintett önkormányzatok lakott ingat-
lanonként 12 000 forint összegû pénzbeli támogatást nyújt-
hassanak – magyarázta a Belügyminisztérium Kommuni-
kációs Fõosztálya.                          (Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE IS

A Nemzeti Közmûvek földgázszolgáltatója, az NKM
Földgázszolgáltató Zrt. 2018. március 21-én az egye-
di gázmérõvel fûtõ társasházak/lakásszövetkezetek ré-
szére az alábbi összegeket írta jóvá a jogosult fogyasz-
tói közösség földgázfolyószámláján:

– a 20 m3/h alatti gázmérõvel rendelkezõ egyete-
mes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közös-
ség esetében összesen 24 000 forintot,

– a 20 m3/h vagy a feletti gázmérõvel rendelkezõ
egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói
közösség esetében összesen 120 000 forintot.
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MICSODA? ÉLETEKET MENTÕ KAMIONOS?
NYÍREGYHÁZI AZ ORSZÁG LEGNÉPSZERÛBB KAMIONOS VLOGGERE

Mit eszik egy kamionos? Hogyan lehet pótkocsin zu-
hanyozni? Milyen veszélyei vannak ennek a szakmának,
és mi történt azon a calais-i napon, amikor megjelentek
a migránsok? Egy kamionos, aki 156 kilóról fogyott le,
parkolókból félmaratonokat fut, és úton-útfélen megál-
lítják egy közös képre. A nyíregyházi Dajka László, vagy
ahogy a YouTube világa ismeri, ST22Lacika kamionozik,
sportol és életeket is ment.

Havi szinten több mint másfél millió videómegtekintés,
és tucatjával érkezõ levelek, valamint elismerések utcán,
boltban, éttermekben vagy éppen a hentesnél. Dajka Lász-
ló – ST22Lacika – jelenleg Magyarország legnépszerûbb
nemzetközi kamionsofõrje, aki videóiban mesél arról,
hogyan zajlanak a határátlépések, milyen különbözõ fel-
építményekkel tolatni és hogyan lehet 156 kilóról napi 13
órányi munka mellett, rövid idõ alatt lefogyni. Legfõbb
célja a kezdõ és tapasztalt sofõrök segítése, munkájuk,
hétköznapjaik könnyítése, de közben a videóiban egyre
többször jelennek meg saját gondolatai és világszemléle-
te is. Õ ugyanis egy amatõr sportoló és szakács is, aki
nem titkolja, nagyon lentrõl építette fel az életét...

KICSAPONGÓ ÉLETET ÉLT

Lacika a kamionozás elõtt kicsapongó életet élt, és ha-
mar felélte a megkeresett pénzét, ami késõbb játékszenve-
déllyel is párosult. Túlsúlyos lett, egészségtelen életmódot
folytatott, adósságai keletkeztek, és sokan ezért el is fordul-
tak tõle, mígnem teljesen feje tetejére állt az élete: elkez-
dett kamionozni, majd sportolni, és minden megváltozott.

KITÁRULT ELÕTTEM A VILÁG

– Mivel kicsapongó életet éltem, a családom mindig
megpróbált jó útra terelni. Végelkeseredésükben úgy gon-
dolták, ha már ennyire szeretek csavarogni, menjek el
kamionosnak és akkor talán jobb útra térek – emlékezett
vissza a vlogger. – Elõtte persze semmi közöm nem volt
ehhez a szakmához, nem is tudtam, hogy a kamionos élet
mirõl szól. Végül belevágtam és bár kalandos út vezetett
odáig, de aztán 2008-ban kitárult elõttem a világ.

PARKOLÓBÓL INDULT

– Rájöttem, hogy hihetetlen, mi mindenbõl maradtam ki
és a parkolótól meddig el lehet jutni biciklivel. Innentõl
kezdve hordtam is magammal a kerékpáromat. Hétvégente
azonban teljesen elzárkóztam az emberektõl, senkivel nem
akartam kapcsolatot tartani, és belevágtam a futásba is. Mi-
lyen telhetetlen az ember! Elõször csak 5-10-15-20 kilo-
métereket futottam, de mindig többet és többet akartam,
végül félmaraton lett belõle. Igazából ebbõl jött a videózás.
Nem voltam kommunikatív, annyira elzárkóztam minden-
kitõl, hogy azt sem tudtam, hogyan kell beszélni az embe-
rekkel. De a követõimnek valahogy mégis megtetszett, hogy
van egy kamionos, aki 15 órán át dolgozik, de aztán meg-
áll a parkolóban, és elkezd futni. Sokat.

A TÖBBSÉG ROSSZUL ÉL
– A kamionosok többsége nagyon egészségtelenül

él. Sokan nem tudnak fõzni, konzerveken élnek, el-
híznak, és mivel estére elfáradnak, teljesen kimarad a
mozgás az életükbõl. Én a videóimban ezt mutatom
meg, hogy lehet másként is csinálni. 5 órát alszok,
fõzök, sportolok, és készítem a videóimat.

– Én rengeteget kaptam a videóim által. Sok mosolygós
embert, akik azt mondják, hogy erõt adtam a hétköznapjaik-
hoz és ki tudtak törni. Volt, aki egy betegségbõl, családi prob-
lémából, vagy éppen öngyilkosságból. Rengeteg levelet ka-
pok, sokszor csak nézek ki a fejembõl, mert nem tudom, hogy
mit válaszolhatnék. Emlékszem, hogy egyszer Szlovákiából
írt nekem egy fiú. Elmesélte, hogy karácsonykor semmit nem
tudott a fa alá tenni, pedig kisgyereke is volt. Aznap bolyon-
gott az interneten és véletlenül rátalált a videóimra. Annyira
megérintették ezek a mondanivalók, hogy változtatni akart és
a következõ karácsonykor már ajándékkal köszönte meg ne-
kem, hogy sikerült kitörnie. Nem érzem, hogy nagy dolgokat
tennék, de mégis örülök, hogy ennyi embernek tudok adni
valamit. Úgy tûnik, az én életem is jó úton halad, saját vállal-
kozásom lett és a magam fõnöke vagyok. Természetesen ka-
mionosként...                                  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÉGY JÓT!

– Lett egy mániám, méghozzá maga a 22-es szám.
Ez onnan ered, hogy mániákusan mindenhol ezt lát-
tam. Elkezdtem tankolni, 222 liter lett. Életemben elõ-
ször, mikor futottam édesapámmal gyerekként, a 22-
es rajtszám volt rajtam. Úgy gondoltam, ez a szám
akar valamit tõlem. Addig a nevem Lacika volt, majd
ST22Lacika lett. Hittem benne. Elkezdtem interneten
utánaolvasni, hogy mi lehet ez a szám és így jutottam
el a karmához: tégy jót és jó dolgok történnek veled.
Azt mutatta meg nekem, hogy tanítsam az embereket,
mert nekem ez a dolgom. Elkezdtem így élni az élete-
met és valahogy tényleg minden jobb lett.

Lacika dolgozott kamionosként Spanyolországban, Ang-
liában, Hollandiában és többek között Németországban
is. Mivel azonban nagyon egyedül volt, és nem találko-
zott szinte senkivel sem, vett egy biciklit és elkezdett ke-
rékpározni.

Lacika munka közben...

...és sportolóként
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása 2+2 területen a tel-

jes eljárás szabályai szerint és 1 területen a tárgyalásos eljárás szabályai szerint
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása kap-

csán a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak megis-
merése érdekében lakossági fórumot tart 2018. május 17. (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon Veres István városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a mellékelt
táblázatban megjelölt területekre elkészített módosítási javaslatokról.
A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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DR. GAJDOS LÁSZLÓ: 60 ÉV KIHAGYÁS UTÁN,
80 ÉVESEN KEZDETT EL VERSENYSZERÛEN ÚSZNI

„A JÖVÕ NE AGGASSZON, A JELEN LEGYEN FONTOS”

A nyíregyházi dr. Gajdos László, a Nyíregyházi Ta-
nárképzõ Fõiskola egykori oktatója fiatal korában sok-
szoros bajnok volt. Aztán hirtelen elrepült hatvan év
az életébõl és 80 évesen döntött úgy, újra úszni fog.
Tanár úr pedig edzett és dolgozott, méghozzá kemé-
nyen. Mindez pedig meghozta számára a sikert: az V.
Duna Kupa Nemzetközi Szenior Úszóversenyen kor-
osztályában, 50 méter pillangón, újra aranyérmet szer-
zett.

Vajon milyenek leszünk nyugdíjasként mi, ’80 után szü-
letett Y-osok, vagy az internetkorba belecsöppenõ Z-sek?
Hogy telnek majd idõskori éveink, mennyi marad meg
jelenlegi, viszonylag nagy energiaszintünkbõl, munkaked-
vünkbõl, tenni akarásunkból? Bírunk-e sétálni, kirándul-
ni, élvezni az életet? Ezek a kérdések pörögtek a fejem-
ben, miközben az 1938-ban született, dr. Gajdos László-
hoz igyekeztem. A válaszokra azonban nem kellett soká-
ig várnom. Az ajtóban egy sportos, láthatóan kitûnõ egész-
ségnek örvendõ, túlzás nélkül, talpig úriember fogadott.
Még így, 80 évesen is...

80 ÉVNYI TÖRTÉNET

Újságíróként az ember sokféle interjúalannyal találko-
zik. Van, aki megszeppenve kezd el nyilatkozni, van, aki
kitér a kérdések alól, és szerencsére olyanok is akadnak,
akik mesélnek, maguktól, sokat. Ráadásul mindezt élmény
is hallgatni. Az utóbbiba tartozik dr. Gajdos László is, aki-
vel beszélgetésünk során 1938-tól jutottunk el a második
világháborún, majd a forradalmon át egészen 2018-ig, az
aranyéremig. A történet pedig, ami mögötte van, hiába
ölel fel 80 évet, higgyék el, nem semmi.

„EGYÉB BESOROLÁST KAPTAM”

– 1938. január elsején születtem Nyíregyházán, átél-
tem a második világháborút is – kezdte a beszélgetést. –
Itt jártam általános iskolába, alsó tagozatba 1944 és 1948
között, majd jött az államosítás és felsõ tagozatban már
osztályozták az embereket: munkás, paraszt, értelmiség,
vagy egyéb. Én az egyéb kategóriába tartoztam. Rosszul
éreztem magam, valami sikerélményt kellett keresnem.
Nyíregyházán itt akkor már élénk sportélet folyt és egy
testvérpár meg is teremtette az úszósportot. Sajnos azon-
ban abban az idõben, a városban még nem volt fedett
uszoda, ezért csak tavasztól õszig tudtunk úszni a Bujtoson
vagy Sóstón. Akkor sok tehetséges sportoló volt, de azért
nem tudtak tovább fejlõdni, mert nem volt lehetõségük
arra, hogy egész évben gyakorolhassanak. Nekem azon-
ban szerencsém volt...

DELFIN LÁBTEMPÓ A KEDVENCE

– Mivel egyéb besorolást kaptam, így Nyíregyházán
nemigen vettek fel sehova. Nyolcadik után, mivel ked-
vet kaptam az úszáshoz, úgy gondoltam, ezzel elõtérbe
lehet kerülni. Édesanyám döntött és beíratott a debrece-
ni Református Kollégium Gimnáziumába. Ez igazából egy
menedék volt, hiszen nagyon sok olyan ember járt oda,
aki máshová nem mehetett. Ott már volt egy fedett me-
dence, ami a nagyközönség rendelkezésére állt és mi is
ott edzettünk. A fiúk meglepõen tapasztalták, hogy én
mindig legyõztem õket. 15-16 éves lehettem, amikor el-
kezdett divattá válni a delfin lábtempó. Megpróbáltam,
megszerettem. Mivel sportoltam, nem tudtam annyit ta-
nulni. Nem voltam osztályelsõ, mert hetente háromszor
vízben úsztunk, heti kétszer tornaterembe jártunk, ezért

el is határoztam, úszó leszek. Érettségi elõtt azonban volt
egy nagy versenyem, amin lázasan kellett teljesítenem.
Hazajöttem Nyíregyházára és azt tanácsolták, pihenjek
fél évet.

„58 ÉVE A FELESÉGEM...”

Tanár úr végül 1956-ban leérettségizett és bár sok ba-
rátja disszidált külföldre, ahogy õ mondja, neki esze ágá-
ban sem volt elhagyni az országot. Megismerkedett
ugyanis egy „vívó kisleánnyal”, aki most már 58 éve a
felesége, és a családjától sem akart távol lenni. Érettségi
után szakmát tanult, az úszás pedig abbamaradt az éle-
tében. 1962-ben szakközépiskolában kezdett el tanítani
– a Kossuth gimnáziumban megalapították a szakközép-
iskolát –, közben lediplomázott, és végül 1983-tól már a
Tanárképzõ Fõiskola oktatója lett, 21 éven keresztül,
nyugdíjazásáig.

BETEGSÉG MIATT ABBAHAGYTA

– Nyugdíjazásom után kaptam egy olyan betegséget,
amibe illik belehalni, de nekem sikerült meggyógyulnom
– folytatta. – Évente kétszer tüdõgyulladást kaptam és az
immunrendszerem is rossz állapotba került. A sportot
abba kellett hagynom, de a sportszerû életmódot nem.
Az egész családom erre lett beállítva. Én úsztam, a fele-
ségem vívott, a fiam (Gajdos László, a Nyíregyházi Ál-
latpark igazgatója) súlyt emelt – akkor ez a sport leg-
alább olyan színvonalon volt az országban, mint most
az úszás –, a lányom pedig (az Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola oktatója) félmaratonokat fut, még most is.
Én voltam egyébként a súlyemelõ szakosztály szakveze-
tõje. Volt 10 elsõ osztályú versenyzõnk, ebbõl kettõ, az
ifj. Gajdos László és Molnár Miklós járták a világot és
ahol megjelentek, gyõztek is. A fõiskolán aztán az úszó
szakosztály vezetõje lettem. Az orvosaim mindent meg-
tettek, hogy meggyógyuljak, és szerencsére sikerült is.

Dr. Gajdos László

HÁROM ÉVE ÚJRAKEZDTE

– A betegségem miatt 2015-ig különösebben nem is
sportoltam. Amikor aztán én is elkezdtem internetezni,
megtudtam, hogy Nyíregyházán mûködik szenior úszó
szakosztály (Vasvári Zoltán tanár úr alakította). Gondol-
tam egy nagyot, megbeszéltem a családdal, hogy mit szól-
nának hozzá, ha egészségvédelmi céllal megpróbálnék
újra úszni, és támogattak. Megkerestem Vajda Ildikó ta-
nárnõt, aki felvállalta, hogy az egyetem uszodájában fog-
lalkozik velem (elrendezte, hogy ingyen járhassak úszni),
az iskola pedig biztosította a magasan kvalifikált edzõt,
maga Ildikó tanárnõ személyében. Elkezdtük az úszást.
Fél év után arra gondolt az edzõm, hogy megpróbálhat-
nánk versenyezni. Megkerestük Vasvári Zoltánt, aki be-
vett a csapatba és keményen dolgoztunk.

ÜZENET A SZÉPKORÚAKNAK
– Azzal, hogy vállaltam ezt az interjút, üzenni sze-

retnék a korombelieknek. Kétféle embert ismerek.
Akinek már fájnak az ízületei, vagy akinek fognak. A
víz csodálatos közeg. Egészségvédelmi célokkal min-
denkinek nyugodt lelkiismerettel tudom ajánlani. Ez
ízületkímélõ. Hogy valaki idõsebb korában hozzá fog-
jon versenyezni, azt már nem ajánlom mindenkinek,
ugyanis ahhoz feltételek kellenek: kell egy úszómúlt
– 78 éves voltam, amikor 60 év kihagyás után elkezd-
tem úszni –, kell egy olyan család, aki ezt elviseli –
hetente háromszor úszom, kétszer csinálok száraz
edzést –, kell egy magasan kvalifikált edzõ, aki azt
tudja, hogy mit bír el egy idõs ember szervezete, és
persze kell egy terhelhetõ szervezet.

Tanár úr is bevallja, ritka, hogy valaki 78 éves korában,
hatvan év kihagyást követõen kezd el úszni és 2 és fél év
után sikerül felkapaszkodni azok közé, akik 30 vagy 40
éve ezt csinálják. Neki azonban sikerült: 50 méter pillan-
gón, újra aranyérmet szerzett.

„MINDIG CSAK A MÁT TERVEZEM”

– Balga ember az, aki 80 éves korában tervez. Amikor
felébredek, és úgy érzem, rendben vagyok, mindig csak
azt a napot tervezem meg. Amíg élek és tudok és lehet,
szeretnék úszni, az eredménytõl függetlenül. Nem máso-
kat akarok legyõzni, hanem önmagamat. Beugrom a víz-
be, megteszek mindent, amit lehet, a többi már nem rám
tartozik. Nekem egyébként sem kell semmi mást csinál-
nom, csak úszni, minden egyebet megcsinál helyettem a
családom. Hogy mi tanár úr ars poétikája? A nekem sza-
valt saját versében, azt hiszem, minden benne van.

„Hogy mi az élet értelme?
Kérdezed, hogy mi az élet értelme? Ha én ezt tud-
nám, azonnal az aranyos füleidbe súgnám.
De nem tudom, ezért elmondom, hogy én ezt hogyan
gondolom.
A jövõ ne aggasszon, a jelen legyen fontos.
A jövõ majd eljön, õ nagyon pontos, ráérsz majd ak-
kor aggódni miatta.
De te mit gondolsz, szíved-lelked, legjobb tudásod
szerint, a többi nem dolgod.
S ha hited van, az mindig és mindenben segít.”

Kevés olyan 45 és 70 év közötti férfi él Nyíregyházán,
akit tanár úr ne tanított volna a Kossuthban vagy a Bánki-
ban. Mindannyian szeretettel gondolnak rá!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálko-

dási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályá-
zat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIR-
DETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat fenti
idõpontokig nyújthatóak be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.
nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy te-
lefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Közgyûlése
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SOHA NEM LÁTOTT ÉRDEKLÕDÉS AZ UTAZÁSI IRODÁKBAN
Kalandvágyó, aki imádja a hegyet és a természetet?

Esetleg a városi pörgés vonzza, netán a homokos tenger-
part? Busszal utazna, autóval, hajóval, vagy inkább a fel-
hõk felett, repülõvel? Összegyûjtöttük az idei utazási tren-
deket...

A nyaralás megtervezését nem lehet elég korán meg-
kezdeni. Persze, a pihenésrõl nem mindenkinek egy óce-
ánparti, jachton napozós, pálmafás kép jut eszébe, sokkal
inkább az, hogy egy kicsit távol legyen az otthonától, és
ha csak néhány napra is, de el tudja engedni a munkahe-
lyi feladatokkal járó stresszt. Bár még jó pár napot alud-
nunk kell a naptári nyár beköszöntéig, sokan már azt sem
várták meg, hogy a hó felolvadjon az utakról és a fákon
megjelenjenek az elsõ bimbók. Januárban megkezdõdtek
a foglalások az utazási irodákban, méghozzá nem is akár-
milyen mértékben. Vannak olyan desztinációk és idõsza-
kok, amelyekre már nincsenek is szabad helyek.

ILYEN MÉG NEM VOLT

– Januárban és februárban feltûnõen magas volt az elõ-
foglalások száma. Ilyen mértékût még nem tapasztaltam,
pedig közel 20 éve a turisztikában dolgozom – hangsú-
lyozta Asztalos Zoltánné, a Nyírség utazási iroda ügyve-
zetõje. – Hogy lehet-e idén éppen emiatt last minute akci-
ókra számítani, egyelõre még számunkra is rejtély. Nem
tudjuk, hogy alakulnak a következõ hetek, csak azt látjuk,
óriási az érdeklõdés az utak iránt.

MAGASAK A HORVÁT ADÓK

– A debreceni repülõtér közelségét mi is érezzük, hi-
szen az idén is kedveltek az onnan induló charter járatok
és utak: Costa Bravára, Török Riviérára, Bulgáriába,
Zakynthosra, vagy éppen Egyiptomba. Idén Korzikára fel-
tûnõen erõs volt a jelentkezés, de nagyon nagy az igény
az isztambuli utakra is. Svájc és Horvátország iránt viszont
kicsit visszaesett az érdeklõdés. Az utóbbi esetében per-
sze nem mellõzendõ, hogy nagyon magasak lettek az ot-
tani adók.

NEM FÉLNEK AZ UTASOK

– Ebben az évben feltûnõen nem kérdezte meg senki
sem, hova érdemes elindulni, van-e migránshelyzet vagy
terrorveszély, pedig tavaly minden második utas ezek fe-
lõl érdeklõdött. Azt érzékeljük, hogy elõre kigondolt úti
céllal és idõponttal térnek be hozzánk.

EMELKEDTEK AZ ÁRAK

– Irodánk, mint tour operátor szervezõ iroda, sok iskolá-
val van kapcsolatban. Õk 2017-ben adták be az idei évre
vonatkozó pályázati igényüket. Helyzetüket nehezíti, hogy
januárban megjelent egy olyan rendelet, miszerint csak 13
évnél fiatalabb autóbusz szállíthatja a diákokat. Feltétel,
hogy este 11órakor kell legkésõbb megérkezniük a szállás-
ra és hajnal 4-kor indulhatnak csak el. A busz korára is van
kikötés, így csak Euro 4, Euro 5-ös autóbusz alkalmas az
iskolai csoportok szállítására. Ebbõl adódik, hogy közel 80-
100-120 forinttal emelkedtek a kilométerárak is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

VEZET BULGÁRIA ÉS TÖRÖKORSZÁG

– Még mindig nagy az érdeklõdés a buszos tengerparti
nyaralások iránt. Bulgária egyértelmûen tavalyhoz képest
emelkedõ tendenciát mutat, a Török Riviéra pedig vezetõ
szerepet vett át. Azt látjuk, hogy az utasok többsége kö-
zép árkategóriájú szállásokat választ. A szezonnak pedig
nem lesz vége szeptemberben, hiszen sokan vannak, akik
õszre tervezték be a pihenést.

KEDVEZNEK A HOSSZÚ HÉTVÉGÉK

– Egyértelmûen kedveznek a hosszú hétvégék a tu-
rizmusnak és ezt érezzük mi is. Nyíregyházáról is na-
gyon sok autóbusz indul el ezeken a napokon egy-
egy környezõ országba. Most pünkösdkor hét busz is,
Csíksomlyóra, Toscanába, Rómába, és többek között
Prágába is.

Fotó: Isztambul
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MEGERÕSÍTETT, KÖZÖS HÉTVÉGI SZOLGÁLAT
 
Májustól szeptemberig újra megerõsített, közös szol-

gálatot látnak el a rendõrök, a polgárõrök és a közterü-
let-felügyelõk Nyíregyháza nyolc frekventált területén
péntek és szombat éjszakánként. A fokozott jelenlét cél-
ja a lakosságot zavaró jogsértések megelõzése és a szó-
rakozó fiatalok biztonságának megõrzése.

 
Az elmúlt hét végén a rendõrség, a polgárõrség és a

közterület-felügyelet immár negyedik éve kezdte meg
közös akciósorozatát a nyíregyházi éjszakában. Pénteken
és szombaton a megyeszékhely nyolc pontján: turisztikai
centrumokban, lakótelepeken és szórakozóhelyek környé-
kén közel 30 ember dolgozik megerõsített szolgálatban.
A fokozott jelenlét célja a lakosságot zavaró és a szubjek-
tív biztonságérzetet hátrányosan befolyásoló jogsértések
megelõzése, illetve a szórakozó fiatalok biztonságának
megõrzése.

 
EREDMÉNYES EGYÜTTMÛKÖDÉS

Dr. Illés László, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság ve-
zetõje szerkesztõségünknek elmondta, a különbözõ terü-
leteken általában egy polgárõr páros járõrözik, a rendõr-

ség biztosítja számukra az autós járõrszolgálatot, akiket
indokolt esetben közvetlenül tudnak riasztani, és azonnal
a segítségükre sietnek. Mindeközben a közterület-felügye-
lõk a belváros közbiztonságára ügyelnek, emellett a köz-
pontjukban lévõ térfigyelõ kamerákkal segítik a munkát.

Az elmúlt évek közös szolgálatának tapasztalatai nagyon
kedvezõek, volt több tettenérés is garázda cselekmény
során, de fontos, hogy Nyíregyházán folyamatosan csök-
ken az ilyen jellegû bûncselekmények száma.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

KITELEPÍTETTEK: INGATLAN ÉS FÖLD IS JÁRHAT?

tek száma. Adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz,
hogy azokat az intézetben az irányadó jogszabályban
meghatározottak alapján kezeljék, és az ügy elõmozdítá-
sa érdekében – amennyiben feltétlenül szükséges – az
uniós intézmények felé továbbítsák. Hangsúlyozta: a köz-
vetlen érintettség nem feltétel: azon kitelepítettek egye-
nes ági leszármazottai is beadhatják a kérelmüket, akiktõl
mezõgazdasági jellegû ingatlant vettek el.

TÖBB TÍZEZER ÉRINTETT

Az érintettek száma több tízezerre tehetõ, hiszen 1945
után kétszázezer magyart telepítettek ki a mai Szlovákia
területérõl.

– Fontos tudni, hogy elsõ körben azoknak van esélyük
kárpótlásra, akiktõl 1948. február 25. után, a kommunista
hatalomátvételt követõen kobozták el javaikat. A törvény-
nek azonban van egy olyan jogi értelmezése is, mely sze-
rint a kárpótlás kiterjeszthetõ az 1948. február 25. elõtti
károsultakra is.

KÁRPÓTLÁST VÁRNAK

– A kárpótlás módját illetõen a megtámadott szlovák
törvény alapján fõszabály szerint az államnak az elkob-

Még mindig nincs vége a kálváriának: továbbra is vár-
ják a második világháború után a volt Csehszlovákiából
kitelepített magyarok (vagy leszármazottaik) jelentkezé-
sét, ugyanis kárpótlásukra jogorvoslatot akar elérni a Ki-
sebbségi Jogvédõ Intézet.

A Benes dekrétumok következtében, aki magyarnak
született, de Csehszlovákiában élt, megfosztották állam-
polgárságától, vagyonát elkobozták, és közülük kétszázez-
ret erõszakkal kitelepítettek. Kilencvenezret Csehország-
ba az elûzött szudétanémetek helyére, száztízezret pedig
a mai Magyarországra. Mint már korábban is írtunk róla,
az õ kárpótlásukat szeretné elérni a Kisebbségi Jogvédõ
Intézet, mely vállalta, hogy felderíti, Magyarországon vagy
más európai országokban hány olyan felvidéki származá-
sú „Benes-károsult” él, akik ezt igényelhetik.

FOLYAMATOS AZ ÉRDEKLÕDÉS

– Habár az Európai Bizottság már 2016-ban elismerte a
jogsértés tényét, azonban továbbra sem hajlandó megin-
dítani a kötelezettségszegési eljárást Szlovákiával szem-
ben – tájékoztatta szerkesztõségünket Csóti György, a Ki-
sebbségi Jogvédõ Intézet igazgatója. – 2018. február 8-án
már az Európai Ombudsman Hivatalához nyújtottunk be
beadványt. A kárpótlással kapcsolatos érdeklõdés egyéb-
ként folyamatos, mind a mai napig érkeznek hozzánk
megkeresések. Eddig közel 2500-an kerültek be az adat-
bázisunkba.

VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET

Továbbra is várják azoknak a jelentkezését telefo-
non (+36-1/798-6530), e-mailben (jogvedo.intezet@
kji.hu) vagy az irodában személyesen, ügyfélfogadási
idõben (1052 Budapest, Vármegye utca 7. II/2., mun-
kanapokon 10.00 és 15.00 óra között), akiknek a má-
sodik világháború elõtt mezõgazdasági jellegû ingat-
lanjuk volt a mai Szlovákia területén, szlovák állam-
polgársággal vagy állandó lakóhellyel azonban nem
rendelkeznek.

Az igazgatótól megtudtuk, nyilatkozatot már nem kell
kitölteniük az érintetteknek, elegendõ csupán az alábbi
adatokat megadniuk: név (érintett vagy kapcsolattartó),
lakcím, telefonszám, e-mail-cím, kitelepítés/elkobzás idõ-
pontja, földbirtok helye és nagysága, valamint az érintet-

zott földterületet kell visszaadnia, ugyanakkor a törvény
6. §-a felsorolja azokat az eseteket, amikor erre nincs
lehetõség. Ilyenkor az érintett csereingatlant vagy pénz-
beli kárpótlást kaphat. Természetesen a részletekrõl min-
denkit tájékoztatni fogunk, amint az ügy ebbe a fázisba
kerül. A Kisebbségi Jogvédõ Intézet igyekszik mindent
megtenni, hogy az ügy mihamarabb lezáruljon. Minden
érintettet szeretnénk biztosítani arról, hogy nem adjuk
fel, folytatjuk tovább a küzdelmet: minden uniós fóru-
mot igénybe veszünk, ha kell, az Európai Bíróságig is
elmegyünk. Ez a folyamat sajnos évekig eltarthat. Az
egyenes ági leszármazottak azonban elõbb-utóbb szá-
míthatnak a jogorvoslatra.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EMLÉKEZÉS SZOMBATON

A Felvidék 1947 Egyesület május 12-én emlékezik
a kitelepítés és deportálás (szomorú) eseményeire,
9.30-kor a Városháza falán lévõ emléktáblánál, 10.30-
kor pedig az Északi temetõben lévõ síremléknél. Vár-
nak minden érdeklõdõt.

Forrás: police.hu (éjszakai felvétel)

Fotó: illusztráció
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Május 12., szombat 19.00 A balek (A hülyéje), E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

Május 14., hétfõ 9.30 A dzsungel könyve, Szundi bérlet, Nagyszínpad
13.30 A dzsungel könyve, Manócska bérlet, Nagyszínpad
19.00 A balek (A hülyéje), Hevesi bérlet, Nagyszínpad

Május 15., kedd 14.00 A dzsungel könyve, Szende bérlet, Nagyszínpad
17.00 Mûvészasztal Csabai Lászlóval, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Május 16., szerda 9.30 A dzsungel könyve, Frakk bérlet, Nagyszínpad
13.30 A dzsungel könyve, Vidor bérlet, Nagyszínpad
19.00 A balek (A hülyéje), Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

Május 17., csütörtök 19.00 Don Carlos, Vasvári bérlet, Nagyszínpad

Május 18., péntek 19.00 A balek (A hülyéje), Déryné bérlet, Nagyszínpad

A MESEAUTÓBAN A NÕK CSAK A PÉNZÉRE „HAJTANAK”?
Hamarosan meglesz a jogosítványa Gulácsi Tamásnak,

így még hitelesebben játszhatja el a Meseautóban a bank-
igazgatót, aki sofõrnek adja ki magát, hogy megtudja,
önmagáért szeretik-e.

Nem könnyen tud Tamás idõt szakítani a vezetésre, hi-
szen miközben a Móricz Zsigmond Színház több elõadá-
sában játszik, nagy erõkkel készülnek a Meseautó címû
musical comedy bemutatójára, ami augusztus 18-án lesz
a teljesen megújult Szabadtéri Színpadon Szente Vajk ren-
dezésében.

– Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy óriási érdek-
lõdés elõzi meg a premiert, szinte egy nap alatt elkeltek a
jegyek. Persze mi, színészek valamennyien olyanok va-
gyunk, hogy ha néhány ember foglalna csak helyet a né-
zõtéren, s nem közel ezer, akkor sem spórolna egyikünk
sem az energiájával. Játszottunk már korábban a Szabad-
térin, én például a Hairben szerepeltem; csöppet sem tar-
tok attól, hogy nem a megszokott kõszínházban lépünk
fel. A Meseautó tulajdonképpen egy szerelmi történet.
Szûcs János bankigazgatót alakítom benne, aki kiábrán-
dult, mert úgy érzi, a nõk a pénzére „hajtanak”, az embe-
ri oldalát nem látják meg. Megismerkedik Kovács Verá-
val, akirõl szeretné megtudni, önmagáért értékeli-e. Meg-
beszéli autószalon-tulajdonos barátjával, cseréljenek fog-
lalkozást kis idõre a lány megtévesztésére a jelenlétében.
Ebbõl mindenféle bonyodalmak keletkeznek...

VAJK ÉDESAPJÁNÁL TANULT

Mint Tamástól megtudtuk, Szente Vajk az olvasópró-
bán kimondottan visszafogott, természetes játékmódot kért
tõlük ebben az elõadásban, mert koncepciója szerint a
történet humorát ezzel lehet majd a leghatásosabban ki-
emelni. Elõször dolgozik Vajkkal, de már nagyon várta a
találkozást. Amikor középiskolás volt, a neves színész-ren-
dezõ édesapja indított Békéscsabán egy színi stúdiót, ahová
mindketten jártak, szerepeltek is együtt, bár Vajk a legelsõ
csoporttal kezdett. Érdekes, hogy a szalontulajdonost ját-
szó Rák Zoltán is tagja volt ennek a körnek, ha kicsit ké-
sõbb kapcsolódott is be a munkába. Tamás konkrétan nem
volt még olyan szituációban, mint az általa játszott dús-
gazdag férfi, de tapasztalt már olyat, hogy valaki nem tud-
ta elkülöníteni a színészt a magánembertõl, ha találkozott
vele. Szerencsére az ilyesmi hamar tisztázódik.

Nem is volt még annyi pénze, mint Szûcs Jánosnak,
teszi hozzá mosolyogva. Nagyon szeret táncolni, ez so-
hasem jelentett gondot számára. A balettõl a néptáncig
mindenfélét tanult hajdan. Ebben a zenés darabban nem

Jenei Judit és Gulácsi Tamás az Illatszertárban

lesz erre a képességére szükség, az énekesire annál in-
kább: lesznek duettjei, de szólója is.

KAPTAK EGY „MESEAUTÓT”

– Mindenféle kihívásban volt részem az évad során a
színházi elõadásokban – folytatta.  – A kék pék címû me-
sedarabban én voltam a címszereplõ. A Koltai M. Gábor
rendezte Asszony asszonynak farkasa színészileg különö-
sen nagy feladat volt. A Herceget játszottam, aki elcsábít-
ja Biancát. A Rózsák háborújában ügyvéd voltam. Az Il-
latszertárt nagy örömömre a kaposvári osztályfõnököm,

Mohácsi János rendezte. Ezt hamarosan bemutatjuk majd
a Pécsi Országos Színházi Találkozón is. Önálló produk-
ciót is készítettünk Arany János tiszteletére, az Arany-met-
szést, ami szintén nagyszerû feladat volt. A nyáron tízna-
pos csendtáborban veszek részt, ahol lehetõségem lesz
kicsit elvonulni a világ zajától. Tavaly nem tudtunk nász-
útra menni a feleségemmel, Kosik Anitával. Ha nyerne a
beadott pályázatunk, most nyáron Londonba utaznánk, s
ott elõadásokat néznénk. A mi „meseautónk” egy 25 éves
Hyundai Pony, amin Anita családjának három férfitagja
megtanult már vezetni. Ha megszerzem a jogosítványom,
nagy túrákat tehetünk majd.            (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)



AKTUÁLIS

2018. MÁJUS 11. 13

VÉGET ÉR A FÛTÉSI SZEZON: KEVESEBB VOLT A HÕFELHASZNÁLÁS
Hivatalosan május közepéig tart a fûtési szezon, de a

szokatlanul meleg tavasznak köszönhetõen már a 16 ezer
nyíregyházi távfûtéses lakás mindegyikében kérték a szol-
gáltatás leállítását. A 2017-2018-as fûtési szezon idõjá-
rása összességében enyhébb volt a tavalyinál, így keve-
sebb volt a hõfelhasználás is.

Az idén tavasszal a kemény hideg miatt igencsak fel
kellett tekerni a fûtést a lakásokban, de a mostani nyarat
idézõ meleg napokban ez már csak emlék. A hivatalos
fûtési idõszak szeptember 15-étõl május 15-éig tart, de a
jó idõ beköszöntével már április 8-ától folyamatosan ér-
keztek a fûtéslemondások, már sehol sem kérik a szolgál-
tatást. A téli hónapok hõfelhasználása az elõzõ évinél ke-
vesebb volt, az idén február volt a leghidegebb 0,5 Celsi-
us-fokos átlaghõmérséklettel. A szokásos tél után viszont
egy igen fagyos kora tavaszi idõszak következett. A
Nyírtávhõ Kft. folyamatos fejlesztéseinek köszönhetõen a
távhõhálózat a vártnak megfelelõen üzemelt, a kisebb hi-
baelhárítási munkálatok nem okoztak üzemszünetet.

KEZDÕDIK AZ ELSZÁMOLÁS

A 2017-2018-as fûtési szezon elszámolása hamarosan
megkezdõdik, jó hír, hogy a 12 ezer forintos téli rezsi-
csökkentést már az áprilisi számlákban jóváírták. Joó Lász-
ló, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje elmondta, május 15-én
olvassák le a költségosztókat, majd az elszámolásokat
megkapják a lakóközösségek, és nyolc napjuk lesz az el-

fogadásukra. Amennyiben megfelelõnek tartják, júliusig
bocsátják ki a számlákat, majd augusztusban várható a
végelszámolás. Nyíregyházán a távhõszolgáltatás már több
mint 50 éve üzemel, emiatt a nyári hónapokban szüksé-
ges a rendszeres karbantartás és modernizálás. Most fo-
lyik egy beruházás, mely során az Ibolya utcai magasépí-

tésû távhõvezetékeket a Szegfû utcára, a földbe költözte-
tik. Egy 400 millió forintos pályázat segítségével 24 új
hõközpontot építenek a következõ fûtési szezonig. A szo-
kásos karbantartási munkákat pedig ütemezetten végzik
majd.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

SZABLYAVÍVÁS A KOSSUTH TÉREN

Ötödik alkalommal rendezték meg múlt héten Nyír-
egyházán a Magyar Kard Napját. Az idei ünnepség kö-
zéppontjában a Magyar Honvédség fennállásának 170
éves jubileuma áll.

A Kossuth téren a Simonyi Óbester Magyar Szablyaví-
vó Iskola tartott bemutatót. A történelmi kardforgatást, azon
belül is a katonai szablyavívást ismertették meg az érdek-
lõdõkkel. Hitvallásuk szerint a magyar szablya nemzeti
kincsünk, forgatásának ismerete nemzeti kultúránk része.

KARRIERNAP LESZ KEDDEN
 

A Nyíregyházi Egyetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztályá-
val együttmûködve 2018. május 15-én (kedden) 10.00
és 15.00 óra között rendezi meg  13. Karriernapját
(állásbörzéjét)  az intézmény „A” épületében. Az ese-
mény belépõdíj nélkül látogatható.

 
A több mint húsz hazai kiállító, több tucat állásaján-

lattal, tanácsadással, tájékoztatóval várja a vendégeket.
Próbainterjúkon és karriertanácsadáson is részt vehet-
nek a vendégek, a színpadon szakmai elõadásokkal, be-
szélgetésekkel, cégbemutatókkal kívánnak a szervezõk
segíteni, tanácsot adni az álláskeresõ fiataloknak és a
munka világába visszatérni vágyó idõsebbeknek is.

TEHETSÉGEKET DÍJAZTAK

Az elmúlt héten ünnepélyes keretek között köszöntöt-
ték a Nyíregyházi Szakképzési Centrum „Szakképzés Ifjú
Tehetségeit”. Az intézmény 35 tanulója vett részt orszá-
gos szakmai versenyen, ebbõl három tanuló elsõ helye-
zést ért el, de a többiek is kiemelkedõen teljesítettek, mint
azt a múlt héten részletesen megírtuk.

A SZAKMÁK SZTÁRJAI A NYÍREGYHÁZIAK

A közelmúltban zárultak le az országos szakmai ta-
nulmányi versenyek döntõi, köztük a XI. Szakma Sztár
Fesztivál Budapesten, amelyet több hónapon át zajló
válogató versenyek elõztek meg. A Nyíregyházi Szak-
képzési Centrumból közel háromszáz diák indult el a
megmérettetéseken és a legeredményesebben szereplõ
tanulókat ünnepélyes keretek között ismerték el. Nyír-
egyházáról került ki az ország legjobb autószerelõje, víz-
ügyi technikusa és nõi szabója. De többen értek el do-
bogós helyezést. 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményei-
ben már készülnek a következõ versenyekre, céljuk mi-
nél több kiemelkedõ szakmai tudással rendelkezõ diák
képzése. (Késõbb a Város-Kép Kft. különbözõ médiafelü-
letein be is mutatjuk a legsikeresebb diákokat.)

(Szerzõ: Kanócz Rita)

A rendezvényen beszédet mondott  Jászai Menyhért al-
polgármester  is. – Ennek a hagyománynak az ápolása em-
lékeztet bennünket a város katonai hagyományaira, érté-
keire és arra, hogy ezen hagyományokat ápolnunk és to-
vább adnunk kell az utánunk jövõ generációk számára. Ezért
is került be a Nyíregyházi Települési Értéktárba a magyar
szablyavívás, a Borsodi Vívórendszer. Elismerve ezzel azt
a munkásságot is, amelyet a Magyar Szablyavívó Iskola és
a nyíregyházi Simonyi Óbester Szablyavívó Iskola vezetõi,
tagjai és növendékei kifejtettek az elmúlt években nemzeti
hagyományaink õrzése, ápolása érdekében.

A Kossuth téren bemutatkozott a Debreceni Honvéd
Táncegyüttes is, majd könyvbemutatót és tárlatmegnyitót
tartottak a Városházán. A kiállítás katonai tárgyai és fegy-
verritkaságai a Magyar Honvédség fennállásának 170 éves
jubileumához kötõdnek. A kiállítás kiemelt tárgya  Lázár
Vilmos ezredes, aradi vértanú díszszablyája volt!

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az Ibolya utcán a magasból a földbe kerülnek a távhõcsövek

Gurbánné Papp Mária fõigazgató gratulál egy díjazott-
nak Jászai Menyhért alpolgármester társaságában

Kísérõprogramok: (Bessenyei aula, nagyszínpad)
10.00 Megnyitó, köszöntõbeszédek. 10.30 Karrierépí-
tési elõadás és kerekasztal a kiállító cégek képviselõi-
vel  és munkaerõpiaci szakértõkkel. Téma:  Karrier –
szakma – duális képzés – diploma. 11.30 Elõadás: a
LEGO Manufacturing Kft. bemutatása. 12.00 Elõadás:
Marketingkommunikáció – Mire figyeljen az álláskere-
sõ? Modern online karrieroldalak. 12.30 A kiállító  cé-
gek elõadásai, bemutatkozások. 13.00–14.00 Termé-
szettudományos Show – fizikakísérletek. 15.00 Zárás.

Folyamatos programok a Bessenyei aulában: pró-
bainterjúk, karrier-tanácsadás; nemzetközi ösztöndí-
jak, Erasmus+ és Campus Mundi ösztöndíjak; duális
képzési sarok (tájékoztatók, beszélgetések); katonai
bemutatók, toborzás; idegennyelvi tesztek kitöltése,
nyelvtanulási tréning; LEGO-bemutató, játékok, nye-
remények; Önéletrajz-írási tanácsadás, játékok; jogi
tanácsadás (munkajogi tájékoztatás); mentálhigiénés
tanácsok; karrierépítési tanácsadás.
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4MÁJUS
PÉNTEK

3MÁJUS
CSÜTÖRTÖK3MÁJUS

CSÜTÖRTÖK

4MÁJUS
PÉNTEK

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 13., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Békéscsaba nõi röplabdadön-
tõ 4. mérkõzés közvetítése
Május 13., vasárnap 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–Cegléd labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése

Május 11., péntek 18.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Békéscsa-
ba nõi röplabdadöntõ 4. mérkõzés
Május 12., szombat Bem iskola, Medi-
Ball bajnokság
Május 12., szombat 15.00 NYVSC pá-
lya, Nyíregyháza Spartacus–Eger nõi
labdarúgó-mérkõzés
Május 13., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Cegléd
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

SIKER LIGNANÓBAN
Hatházi Dóra újabb sikert ért el, ez-

úttal az Energy Standard Cup úszóver-
senyen Olaszországban, Lignanóban.
A nyíregyházi úszóhölgy egy arannyal
és egy bronzéremmel tért haza a nem-
zetközi viadalról. Hatházi Dóra 200
pillangón mindenkit maga mögé utasí-
tott, ezzel pedig a magyar válogatott
lány tagjai közül egyedüliként sikerült
nyernie. A nyíregyházi versenyzõ még
egy bronzérmet is bezsebelt, a 4x100-
as váltó tagjaként.

HÉT ÉREM
Szarvason rendezték az Aerobik Di-

ákolimpia Döntõjét, melyen „A” és „B”
kategóriás nyíregyházi versenyzõk sze-
repeltek kiemelkedõen! Hat nyíregyhá-
zi általános iskolából jutottak be az
országos döntõbe, ahol kiváló helye-
zéseket értek el. Idén összesen hét ér-
met szereztek a sportolók. Bajnok lett
az Eötvös gyakorló, az Apáczai iskola
egy-egy csapata, de jól szerepeltek a
Kodály, a Móra, a Jókai és az ibrányi
Árpád Fejedelem iskola tanulói is.

ELISMERÉS
Miniszteri elismerésben részesült Sze-

kér Lászlóné, a Vasvári Pál Gimnázium
testnevelõje a sport területén végzett ki-
emelkedõ szakmai tevékenysége elisme-
réseként. Szintén díjat kapott Jávorszki
György a Sipkay középiskolából a ko-
sárlabda sportágért tett munkájáért.
Kerezsi Endre-díjban részesült Bartha
Dénes, a Zrínyi gimnázium testnevelõje
és Eszterházy Miksa-díjat kapott id. Szé-
kely Zoltán. Mindketten a kézilabdában
alkottak maradandót.

DÖNTÕ
Fantasztikus játékkal 3:1-re legyõzte

a címvédõ Békéscsabát a Fatum Nyír-
egyháza a nõi röplabda Extraliga dön-
tõjében. Mivel az elsõ találkozót a
Linamar-BRSE nyerte, így a nyírségiek
sikerükkel egyenlítettek a három nyert
meccsig tartó párharc során. A két csa-
pat harmadik mérkõzésén, Békéscsabán
3:0 lett a végeredmény a hazai együttes
javára, így 2:1-re a BRSE vezet. A csa-
patok pénteken ismét a Continental Aré-
nában randevúznak 18 órától.

BRONZ A GYMNASIADÉN

MOSOLYT AZ ARCRA

kában, taekwondóban és tornában. A
Gymnasiade a középiskolásokat minden
sportágban megmozgató nemzetközi egyé-
ni és csapatverseny-sorozat, amelyet 1974
óta (1990-ig kétévente, 1990 és 2016 kö-
zött négyévente, majd 2016-tól ismét két-
éves terminussal) rendeznek. Tizenegy or-
szág volt már házigazda. A fiatalok 2009-
ben még négy, a 2016-os trabzoni viada-
lon viszont már tizenkét sportágban vetél-
kedtek. Ez a szám idén Marrákesben, a 17.
Gymnasiadén tizenhatra bõvült. A marok-
kói világjátékokon 46 ország több mint
2600 versenyzõje vett részt.

A világjátékon a magyar sportolók ered-
ménye: 6 arany, 13 ezüst és 8 bronz, utób-
biból egyet a tehetséges nyíregyházi golfo-
zó szerzett.

Závaczki Bálint harmadik lett
Marokkóban

SEGÍTETT A SZPARI NÕI CSAPATA

Szirovicza Réka Szigetszentmiklóson él
és Csepelen focizik. A mindössze 12 éves
lány olyan tehetséges, hogy rendszeresen
a 16 évesek között játszik. A foci az, mely
megszépíti a napjait, ugyanis nagyon ne-
héz helyzetben van. Édesanyját már koráb-
ban elveszítette, így édesapja neveli, utób-
bi azonban egy komoly baleset következ-
tében kórházba került, jelenleg Miskolcon
kezelik. A kislány õt látogatta meg pénte-
ken a nagymamájával, és megkeresték
Makay Robint, hogy – ha csak néhány órá-
ra is – próbáljanak mosolyt csalni a kislány
arcára. A Nyíregyháza Spartacus nõi csa-
patának vezetõedzõje azonnal igent mon-
dott, így délután Réka ellátogatott az együt-
tes edzésére. Egy Szpari-mezt és labdát is
kapott ajándékba, a csapat pedig jelezte:
bármikor szívesen látják a jövõben is!

– Nagyon ügyes játékos, a lányok nagy
szeretettel fogadták. Örömmel segítettünk,
és remélem, kicsit szebbé varázsoltuk Réka
napját – mondta Makay Robin, a Szpari nõi
csapatának vezetõedzõje.

Rékának sok erõt, kitartást kívánunk, bí-
zunk abban, hogy a foci segít neki a ne-
hézségek legyõzésében, reméljük, édesapja

hamarosan meggyógyul és elhagyhatja a
kórházat!

Szirovicza Réka boldogan viselte
a Szpari mezét

A Marokkóban megrendezett 2018-as
Gymnasiade (középiskolások világjátéka)
szép magyar sikereket hozott. A 68 fõs
delegáció tagja volt Závaczki Bálint nyír-
egyházi golfozó is, aki ebben a sportág-
ban egyedüliként képviselte Magyarorszá-
got. A háromnapos verseny végén Bálint a
dobogó harmadik fokára állhatott!

– A pálya 6230 méter hosszú volt. A si-
vatagos éghajlatnak megfelelõen a hajnali
igen hûvös napkezdet után délutánra 28 fok
körül volt árnyékban. Jó szolgálatot tett a
bagben kötelezõ tartozék, az 50 faktoros
naptej. A versenyre két gyakorlónapon volt
lehetõség felkészülni. Erre nagy szükség is
volt, hiszen pályarajz hiányában az elsõ
nap szinte vakon kellett teljesíteni a szaka-
szok nagy részét. Az elsõ versenynap olyan
volt, amikor minden összejött, ráadásul tel-
jes szélcsendben lehetett golfozni. Az elsõ
nap után az elsõ helyen álltam -2-es ered-
ménnyel, ekkor minden remekül sikerült.
A második versenynapon erõs szél fújt, és
két rossz ütõválasztás következtében +2-
es teljesítményt értem el, mellyel a harma-
dik pozícióban álltam, és ezt meg is tud-
tam tartani a végéig, így bronzérmet sze-
reztem. Jól sikerült a verseny, csak két olyan
francia golfozó  elõzött meg, akik két év-
vel idõsebbek nálam – mondta Závaczki
Bálint.

Az utolsó csoportban fej-fej mellett ját-
szottak a versenyzõk. Hogy milyen szoros
volt, arról tanúskodik az is, hogy a befejezõ
napon mindhárman hendikepet javítottak.

A 68 fõs magyar küldöttség 44 sportoló-
ja tíz sportágban képviselte hazánkat:
aerobikban, birkózásban, golfban, csel-
gáncsban, karatéban, országúti kerékpáro-
zásban, ökölvívásban, ritmikus gimnaszti-
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IDÉZZE VISSZA VELÜNK A BALLAGÁSOK LEGSZEBB PILLANATAIT

Az elmúlt két hétvégén még a ballagásoké volt a fõ-
szerep a középiskolákban, hétfõn azonban már meg-
kezdõdtek az érettségi vizsgák.

A www.nyiregyhaza.hu weboldalon, a galéria me-
nüpont alatt, valamint a hellonyiregyhaza.hu oldalon

még vissza tudják idézni a ballagások legszebb pilla-
natait, hiszen fotós kollégáink ott voltak több mint egy
tucat ünnepségen. Az érdeklõdõknek jó képnézege-
tést, az érettségizõknek pedig sok sikert kívánunk!
Képünk a Mûvészeti Szakgimnáziumban készült.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A MÉLYGARÁZSBAN

2018. május 7-étõl július 15-éig a Korzó mélygará-
zsában és a lehajtórámpa elõtti közúton felújítási és
javítási munkákat végeznek.

A munkavégzés ideje alatt a mélygarázs üzemsze-
rûen fog mûködni, de módosított forgalmi renddel,
csökkentett parkolóhelyekkel, valamint  május 2-ától
a mélygarázs részleges lezárásával. Forgalmirend-vál-
tozásra kell számítani mind a mélygarázsba történõ
behajtáskor és a mélygarázs teljes területén.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormány-

zati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. május 15., 16.00 óra.
Helyszín:  Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,

Egészségház I. em.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. május 15., 16.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,
Fidesz iroda.

KERÁMIAKIÁLLÍTÁS. Gyarmati Judit keramikus kiállítása
látható hétköznapokon 8.00–16.00 óráig a Butykai Közössé-
gi Ház és Szabadidõ Központban.

ÜNNEPELD A KÖZÖSSÉGED! A Móricz Zsigmond könyv-
tár, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a Móricz Zsig-
mond Olvasókör kapcsolódása a Cselekvõ közösségek – ak-
tív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 pro-
jekthez május 7–13-áig a könyvtár kamaratermében.

CSALÁDI NAP a Család Éve jegyében május 11-én a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. 9.30: Találkozás a Böjte Csaba
Szent Ferenc Alapítványa Érmihályfalvi Iskolaotthona lakói-
val. 10.00: Kerekítõ. Ölbeli játékok 0–4 éves korig. 11.00:
„...mindig költõ, illetve író akartam lenni” – író-olvasó talál-
kozó. Vendég: Nógrádi Gábor író. 14.00: Mesés mindentbele!
Csiporka és más kismesék – zenés mesés délután. Vendég:
Molnár Ágnes meseíró. 16.30: H(arcok) Tollba fojtott igazsá-
gok. Illyés Péter beszélgetõpartnerei Onderó Szilárd és Kokas
Bálint, akik versben mondják el! A könyvtár elõtt egész nap
népi játszótér és kézmûves foglalkozások, a Nagyhalászi
Eszterlánc Kézmûves Egyesület közremûködésével.

BRINGA PIKNIK. A Bringa Sziget szervezésében Bringa
Piknikre várják az érdeklõdõket Nyíregyháza–Tokaj között.
Start: Nyíregyháza, Kossuth tér, május 12-én 10.00 órakor.
Gyülekezõ és Bringa Ovi: 8.00 óra. Cél: Tokaj, Fesztiválkat-
lan. Programok: Kóstolja meg Hegyalját Tokajban. Kerék-
páros bemutatók. Takáts Eszter és Zenekara – koncert.

NYÍREGYHÁZI MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE május 12-én
10.00–14.00 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban. Hasz-
nált és új lemezek eladása és cseréje. A belépés díjtalan!

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: május 12-én 10.00: Babaangol. 16-án 14.00:
Az erdõ madarai – rajzfoglalkozás. 17-én 14.00–16.00: Üd-
vözlõkártya készítése.

ORSZÁGOS BRAILLE OLVASÁSVERSENY május 12-én
10.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban, a Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
rendezésében.

SÉTA. A Cukorbetegek Országos Szövetsége figyelemfel-
keltõ szándékkal országos sétát szervez minden városban,
ahol cukorbeteg egyesület mûködik. A séta nordic walking 
botokkal történik. A cukorbetegek számára a gyógyszeres
kezelés mellett a mozgás a legfontosabb. Erre próbálják fel-
hívni a cukorbetegek figyelmét a sétával. Idõpont és hely-
szín: május 12-én 14.00 órai kezdettel körbesétálják a Bujtosi-
tavat. Csatlakozik a sétához Kovács Kriszta, a Nyíregyházi
Televízió bemondója. Minden résztvevõnek megmérik a vér-
cukrát.

ÖRÖM A ZENE – amatõr zenei tehetségkutató május 12-
én 14.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

RONGYBABAKÉSZÍTÉS. Gyógyfüves tradicionális rongy-
baba készítése Homoljak Viktória art- és babaterapeuta ve-
zetésével május 15-én 11.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA rendezvénysorozat. Május 15-én
14.00: Az európai orvoslás és a természetes gyógymódok ta-
lálkozási pontjai. Elõadó: dr. Lipóczki Imre fõorvos. Helyszín:
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház díszterme.

KÖTETBEMUTATÓ. Szóló szõlõ, mosolygó alma, csengõ
barack – kötetbemutató május 16-án 10.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vendég: Gálik Margit meseíró.

SENIOR ÖRÖMTÁNC május 16-án 11.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

20. TÖRTÉNELMI ELÕADÁSSOROZAT. A Deák Ferenc
Akadémia Egyesület elõadássorozata – „Legújabb kutatási
eredmények a magyar történelembõl”. Az erõszak neve: Pé-
ter Gábor – május 16-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadó: dr. Müller Rolf.

HANGVERSENY. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangver-
senyére várják az érdeklõdõket május 16-án 19.00 órától a
Vikár Sándor Zeneiskolában. Közremûködik: Fátyol Rudolf
hegedûmûvész.

PÜNKÖSDI PAPÍRRÓZSA KÉSZÍTÉSE május 17-én 10.00
órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Kézmûves foglalko-
zás keretében a pünkösdi papírrózsa készítése mellett a pün-
kösdhöz kapcsolódó népszokásokról is hallhatnak az érdek-
lõdõk, a foglalkozást vezetõ Egymásért – Családok Egyesüle-
te tagjaitól.

TÁNCDAL ÉS MAGYAR NÓTA mûsor Rozsnyai György
énekes szervezésében, május 26-án 14.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban. Fellép 7 megyei kötõdésû elõadó-
mûvész. Érdeklõdni: 20/525-3165.

LIZINKA. A Burattino Bábszínház elõadásai: május 12-én
16.00: Lizinka. 13-án 10.00: Farkas és róka... Helyszín: Kor-
zó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Május 14-én 11.00 órára várják az
érdeklõdõket a Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B Megyei Le-
véltára Reformáció MNL projektrészének zárórendezvényére.
Köszöntõt mond: dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Em-
lékév miniszteri biztosa, dr. Rácz György, az MNL fõigazga-
tó-helyettese, Kovács Eleonóra, az MNL projektvezetõje. Pro-
jektbemutatók: Dr. Laczlavik György: Az MNL OL forrásfel-
táró munkája. Henzsel Ágota, Kujbusné dr. Mecsei Éva, Nagy
Dóra: Reformációs programok Nyíregyházán. Helyszín: a le-
véltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

IRODALMI SÉTA. „Porba hullott gyöngyszem” – vetélke-
dõvel egybekötött irodalmi séta Nyíregyháza belvárosában
május 14-én 14.00 órától. Gyülekezõ: a Móricz Zsigmond
könyvtár elõtti téren.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Május 15-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
18-án 10.00: Kerekítõ.

PAVERPOL-FOGLALKOZÁS Sz. Nagy Tímeával május 15-
én 10.00–14.00 óráig a Városmajori Mûvelõdési Házban.
Belépõjegyes, jelentkezni: 42/434-002.

ÚJRA LESZ FÕHE FESZTIVÁL
18. alkalommal szervezik meg a Nyíregyházi Egye-

temen a  FÕHE Fesztivált. Idén három- helyett négy-
napos lesz a rendezvény, és az igényeket figyelembe
véve három külföldi fellépõt is várnak a szervezõk. Itt
lesz egyébként sokak mellett Majka & Curtis, Horváth
Tamás, a Delta, valamint ByeAlex és a Sleep is.

A május 17–20. között megrendezendõ fesztiválon
a koncertek mellett számos más program is várja az
érdeklõdõket, lesz foci- és röplabdabajnokság, valamint
stand up comedy is szórakoztatja majd az érdeklõdõ-
ket. A fesztiválra a belépõket online elõvételben is meg
lehet vásárolni, de természetesen a helyszínen is lesz
rá lehetõség, viszont ha valaki bérlettel szeretné meg-
látogatni a rendezvényt, igyekeznie kell, hiszen már
kevesebb mint száz darab maradt. Az eseményre idén
is 15 000 látogatót várnak. (Részletek: nyiregyhaza.hu)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

HELYTÖRTÉNET

2018. MÁJUS 11.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/686-5553, 70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 500

Terjeszti: Lapposta, lapterjesztõ Kft.
Terjesztési reklamáció: info@nyiregyhazitv.hu

telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

„A KÖZIGÉNYEKNEK MINDENEKBEN MEG-
FELELÕ VÁRMEGYEI KÖZKÓRHÁZ LÉTESÍTÉSE

VÉGLEGESEN ELHATÁROZTATIK”
Így foglalták jegyzõkönyvbe 1894. május 9-én a me-

gye és a város vezetõi, hogy a honfoglalás millenniumát
egy nagyszabású építkezéssel is emlékezetessé teszik. A
város vállalta a megfelelõ terület biztosítását, míg a me-
gye az építési és beruházási költségek elõteremtését. A
közkórház helyéül a Kállói utca végén levõ területet je-
lölték ki, amely korábban ótemetõ, malomhely és a fõ-
gimnáziumi ifjúság játszótere volt. A következõ év végén
már a tervpályázatokat is elbírálták, ám a gyõztes ifj.
Bobula János építésszel és a kivitelezõ Barzó és Vojtovits
építkezési vállalkozókkal csak 1898 elején kötötték meg
a szerzõdéseket.

A közkórház alapkövét 1898. május 14-én tették le a
vármegyei alispán elnöklete alatt mûködõ kórházépítõ
bizottság és az építõ vállalkozók jelenlétében. Mikecz
János alispán elõbb a várostól ünnepélyesen átvette a kór-
háztelket, majd a már elhelyezett alapkõre tett ütéssel
jelezte annak letételét. Ezt követõen rövid beszéd kísére-
tében szintén az alapkõre mért kalapácsütést Bencs László
polgármester, dr. Jósa András vármegyei fõorvos és dr.
Kállay Rudolf, a nagykállói közkórház fõorvosa. Az ün-
nepséget „kedélyes villásreggelivel fejezték be”.

Már javában folyt az építkezés, amikor 1898. szep-
tember 10-én meggyilkolták Erzsébet királynét. Egy hó-
nappal késõbb már arról döntött a vármegye törvényha-
tósága, hogy több más intézkedés mellett a közkórházat

az elhunytról nevezi el. Egy évvel késõbb a királyi enge-
dély is megérkezett a névadáshoz.

Közben elkészítették a kórházi alapszabályokat és meg-
választották a közkórházi bizottság tagjaiul Kállay And-
rást, Haas Mórt, dr. Meskó Lászlót, Geduly Henriket,
Verzár Istvánt, Somogyi Gyulát, gróf Dessewffy Dénest,
Ferlicska Rudolfot, Borbély Gáspárt, Görömbey Pétert,
dr. Mezõssy Bélát és Propper Sámuelt. A 150 beteg ellá-
tására szolgáló, pavilon rendszerû közkórház 1899. no-
vember 15-én nyitotta ki kapuit. Azóta többször átépítet-
ték, bõvítették, korszerûsítették, a nevét is megváltoztat-
ták, de a mai napig a „szenvedõ emberiség gyógykeze-
lése és ápolása végett áll fenn”.


