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108
SUGÁRTERÁPIA.
Még tavaly októberben
átadták a Jósa András
Oktatókórház új Onkoló-
giai Tömbjét, mostanra
pedig már befejezõdött a
tesztüzeme is.

KÖZÖSSÉGI RENDÉSZEK.
Közel egy éve dolgozik
hét rendõr a közösségi
rendészeti projektben
Nyíregyházán. Munkájuk
eredményét számos
köszönõlevél jelzi...

13
NEM MEDENCE!
Már két hónapja bugyog-
nak, csobognak a szökõ-
kutak városszerte.
Olyanok is akadnak
azonban, akik szeretnének
megfürödni bennük, ez
viszont szigorúan tilos!

„KLASSZ HELY...”.
Sokan voltak kíváncsiak
múlt hét csütörtökön és
pénteken a szabolcsi
megyeszékhely standjaira
a szlovákiai testvérváro-
sunkban, Eperjesen.

Több mint 800 millió forintot fordítanak idén nyáron
Nyíregyházán útfelújításra, út- és járdaépítésre. 35 utcát
újraaszfaltoznak, 11 földút és 6 útalapos út szilárd bur-
kolatot kap, 2 utcában új járda épül, 9 helyszínen pedig
helyreállítják a meglévõ járdafelületet. A munkálatokat
hétfõn Nyíregyháza polgármestere is megtekintette.

A NYÍRVV az utak karbantartásához 2014-hez képest
200 tonnával több, összesen 1500 tonna meleg aszfaltot
használ fel. A helyreállítási munkákra ebben az évben a
tavalyihoz képest csaknem 15 millió forinttal több önkor-
mányzati forrás, bruttó 80 millió forint áll rendelkezésre.

SAJÁT ERÕBÕL

– Ez a harmadik év, hogy a város a saját erejébõl 800
millió forintot tud fordítani útfelújításra, járda- és útépítés-

FOLYTATÓDIK AZ ÚTFELÚJÍTÁSI, ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM
re, amit még jó néhány évig folytatni is szeretnénk, mert
ezen a területen nagyon nagy a lemaradás – mondta a
helyszíni szemlén dr. Kovács Ferenc polgármester. Hoz-
zátette, míg tavaly 20 utcában 65 millió forint értékben
végeztek munkálatokat, most 35 utcán 80 millió forintból
tudnak utat felújítani.

A legnagyobb felületû javítás idén nyáron a Malom ut-
cát érintette, ahol 1076 négyzetméteren kapott új burko-
latot az útszakasz, de jelentõs felületet érintett az útjavítás
a Szabadság téren is, illetve a Bocskai utca 63–69. sz.
házak elõtti területen. A kátyúzás ott csaknem 300 lakó-
nak teszi kényelmesebbé a közlekedést.

Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója azt mondta, a nyári útjavítási programban a 35 kö-
zül 17 helyszínen már befejezõdtek a munkálatok, a tel-
jes helyreállítás az idõjárástól függõen elõreláthatóan jú-
nius végéig tart. /3.

Évtizedes problémát orvosolt az
önkormányzat az Arany János
utcai körforgalom megépítésével.
A város által elnyert és megvalósított
projekt nemcsak a balesetveszélyes
csomópont átalakítását tartalmazta,
hanem egyebek mellett a Csaló köz és a
Garibaldi utca megújítását, illetve az
Érkert bekapcsolását is a kerékpáros
hálózatba. A fejlesztések, felújítások ezzel
nem állnak meg nyáron sem, részletek
lentebb és a 3. oldalon.

BIZTONSÁGOS KÖRFORGALOM
A VÍZTORONYNÁL

Fotó: Városháza Sajtószolgálat

NEKÜNK ADTAK IGAZAT!
A Kúria szerdán szóban kihirdetett ítéletével hatályon kí-
vül helyezte a Nyíregyházi Törvényszék kártérítést meg-
állapító másodfokú, jogerõs ítéletét, azaz dr. Helmeczy
Lászlónak, Nagy Miklós jogi képviselõjének érvelését nem
fogadta el a bíróság. Egyúttal helyben hagyta a Nyíregy-
házi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elsõ fokon, még
2012-ben hozott ítéletét. Ezáltal Nagy Miklósnak, a Nyír-
egyházi Televízió volt fõszerkesztõjének, az általa indí-
tott munkaügyi per kapcsán több millió forintot és annak
kamatait kell visszafizetnie a Város-Kép Nonprofit Kft.-
nek. További fellebbezésnek helye nincs.

A polgármester helyszíni szemlén
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SZENZÁCIÓ: AFRIKAI ELEFÁNT!

JÚNIUS 22., HÉTFÕ

HATÁRTALANUL
A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általá-

nos Iskola 7. osztályosai, a „Határtala-
nul” program keretében, bejárták a Fel-
vidéket. A történelmi emlékek megte-
kintése mellett, Galántán megkoszorúz-
ták Kodály Zoltán szobrát és megtekin-
tették azt az épületet, ahol 7 évet élt.

JÚLIUSRA KÉSZ A RAVATALOZÓ

Afrikai elefánt született a Nyíregy-
házi Állatparkban. A kis elefánt egész-
séges, a látogatók már láthatják is a ki-
futóban.

Kwanza, a 16 éves nõstény elefánt 2 év-
nyi vemhesség után minden komplikáció
nélkül hozta világra kicsinyét. A Nyíregy-
házi Állatparkban már született korábban
afrikaielefánt-bébi, 2007-ben, de õ nem itt
fogant, a most világra jött kis elefánt szü-
leinek násza viszont itt, Sóstón, a látoga-
tók szemei elõtt zajlott. A kis elefánt meg-
váratta gondozóit, hiszen június 15-ére
várták, de csak június 19-én este látott
napvilágot Magyarország második
afrikaielefánt-borja. Az elefántbébi meg-
születése igazi szenzáció.

EURÓPÁBAN AZ ELSÕ

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark
igazgatója büszkén mesélte, hogy a pici az
elsõ, idén Európában született afrikai elefánt.
Ez sem véletlen, hiszen csak kevés helyen

tartanak afrikai elefántot, így a szaporulat is
kevés. Az állatpark dolgozói nagyon büsz-
kék a picire, de a mamára is, hiszen példás
anyuka, szoptatja, gondozza a kicsinyét.

Az elefántbébit az állatpark munkatár-
sai megpróbálták megmérni, de ez még
nem sikerült, hiszen a mama annyira óvja
kicsinyét, hogy nem tudták tõle kölykét el-
választani. Az újszülött súlyát 70–100 ki-
logramm közé becsülik, és már azt is tud-
ják, hogy fiú. Ha az anya továbbra is így
gondoskodik a kis elefántról, mint az elsõ
napokban, a gondozóknak különösebb te-
endõjük nincs. A kis elefántnak nemsoká-
ra nevet is adnak. Ehhez a látogatók segít-
ségét kérik majd, tõlük várják az ötleteket,
hogyan nevezzék el a kis ormányost.

SZIESZTA AZ ÁLLATPARKBÓL
A Nyíregyházi Televízió Szieszta

címû mûsorának nézõi is láthatják a kis
jövevényt, hiszen a péntek 18.25 és
19.30 órától látható mûsor a Nyíregy-
házi Állatparkból jelentkezik, ahol ez-
úttal a „díszlet” a Viktória ház lesz.

A terveknek megfelelõ ütemben ha-
lad az Északi temetõ központi ravata-
lozójának felújítása. Július elsejétõl már
itt is van lehetõség a temetési szertar-
tás lebonyolítására.

Szerzõ: Sipos Marianna

Június elején kezdõdtek el az Északi te-
metõ központi ravatalozójának karbantar-
tási munkálatai. Közel 2 millió forintot for-

dítanak a szertartás-
tér rendbetételére
és a homlokzat ki-
javítására. A ravata-
lozóban több mint
10 éve nem történt
változás, így idõ-
szerûvé vált a re-
konstrukció. Róka
Zsolt, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Me-
gyei Temetkezési
Vállalat igazgatója

lapunknak elmondta: javítási munkákat vé-
geztek az ajtókon, falakon, a padlózaton
és a ravatalozóasztalon is. Újabb kiülõ ré-
szeket készítenek a szertartástérben, mind-

ezek mellett a homlokzat is megújul. Róka
Zsolt hozzátette, kicserélik a lámpateste-
ket és a színekben is lesz egy kis változás.

VESZÉLYES PADOK

Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy
zajlik az Északi temetõben a sírhelyek
mellett illegálisan kihelyezett, balesetve-
szélyes padok feltérképezése. A napokban
hívják majd fel a figyelmét az érintettek-
nek, hogy távolítsák el ezeket a sírkertbõl.
Hozzátette: amennyiben a hozzátartozók
nem bontják le az ülõalkalmatosságokat,
a temetõ munkatársai teszik azt meg. Ezt
követõen, ha 15 napon belül nem kerül-
nek elszállításra a padok elemei, meg-
semmisítik azt.

Róka Zsolt arról is tájékoztatott, hogy a
Borbányai temetõben is zajlanak munkála-
tok jelenleg. Folytatódik a területrendezés
és az urnafal kialakítása is a sírkertben.

A cégvezetõ szerkesztõségünknek el-
mondta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat 2015-ös tervei között
két nagyobb fejlesztés is szerepel. Egyik a
Pazonyi út felõli kerítés cseréje, valamint
parkolók kialakítása.

JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

VILÁGHÍRÛ MÛVÉSZ
Ritka eseménynek lehettek tanúi a

Beszélõ hangszerek címû sorozat nézõi,
hallgatói a Bencs Villában. A Mester és
tanítványa c. mûsorban Balogh Kálmán
világhírû cimbalommûvészt, illetve Fe-
kete Krisztián cimbalomtanárt és növen-
dékeiket fogadta a Sóstói úti intézmény.

JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

VIRÁGPIRAMIS
Virágpiramist építettek a NYÍRVV

munkatársai a Rákóczi utcán, a sárga
dombház mellett. A régi, évek óta hasz-
nálaton kívüli szökõkút hasznosítását a
városlakók kérték, melyet a NYÍRVV egy
25 négyzetméteres, négyemeletes virág-
piramissá alakított át.

JÚNIUS 19., PÉNTEK

„NE BÁNTS!”
Kiállítással hívta fel a figyelmet Nyír-

egyháza belvárosában a munkahelyi sze-
xuális zaklatás és pszichoterror elleni küz-
delemre a RÉV Alapítvány, a „Ne bánts!”
kampánya keretében. A januárban indí-
tott programban ingyenes pszichológiai
tanácsadással segítik az érintetteket.

JÚNIUS 20., SZOMBAT

SZLOVÁK VENDÉGEK
A Szlovák Köztársaság Katonai Szövet-

sége Nagymihályi Klubja a Múzeumok Éj-
szakáján meglátogatta nyíregyházi part-
nerét, a Fegyveres Erõk és Rendvédelmi
Szervek Nyugdíjas Klubját. A találkozó-
nak a múzeumfalu adott otthont, mely-
nek szépsége meglepte a vendégeket.

JÚNIUS 21., VASÁRNAP

MOTOROS NAP
Motoros napot szervezett a Nyíregyhá-

zi Óriáskerék Motoros Egyesület, ahol a
biztonság volt a középpontban. Az Esély
Centrumban kialakított tanpályán min-
denki kipróbálhatta, hogy mennyire tud
motorozni, hogyan reagál egy vészhely-
zetre, de elméleti oktatást is hallhattak.

JÚNIUS 22., HÉTFÕ

SZÉKELYFÖLD MADÁRTÁVLATBÓL
Dr. Fodor István, csíkszeredai osztály-

vezetõ fõorvos Székelyföld madártávlatból
c. fotókiállításának megnyitóját és dr. Csiby
Károly, egyetemi tanár Az idegen és a csil-
lagösvény c. regényének bemutatóját tar-
tották a Móricz Zsigmond könyvtárban. A
kiállítás július végéig tekinthetõ meg.

JÚNIUS 24., SZERDA

KÖSZÖNTÉS
Hetvenedik születésnapja alkalmából

az országos rendõrfõkapitány nevében
köszöntötte Seres József nyugállományú
határõr dandártábornokot, a Nyírbátori
Határõr Igazgatóság volt vezetõjét Farkas
József r. dandártábornok, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye rendõrfõkapitánya.

Róka Zsolt igazgató

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ tájékoztatja a lakosságot,

hogy július 1-jén (szerdán), a Köztisztviselõk Napján
a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
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A NYÍRVV tájékoztatja a Nyíregyházán közlekedõ-
ket, hogy az elkövetkezendõ napokban elõreláthatóan
az alábbi helyszíneken számíthatnak útburkolat-helyre-
állítási munkálatokra: június 29-én (hétfõ) burkolatma-
rási munkák lassítják a közlekedést az Ady Endre, a Do-
bos és a Széchenyi utcákon, valamint a Vay Ádám kör-
úton. Június 30-án (kedd) aszfaltozzák az Ady Endre, a
Dobos és a Széchenyi utcákat, valamint a Vay Ádám
körutat, valamennyi útszakaszon forgalom- és sebes-
ségkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedõknek.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Mint címoldalunkon beszámolunk róla: Nyíregyházán
a nyári útjavítási program során a meleg aszfaltos, tartós
útjavítási technológiával 35 utcát, összesen 15 600 négy-
zetméteren állít helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft. Ám nem-
csak javításra, hanem építésre is komoly forrásokat fordít
a városvezetés idén is.

SZILÁRDULÓ KÜLTERÜLETEK

Az engedélyezési eljárást, majd közbeszerzést követõ-
en augusztusban kezdõdhetnek el az útépítési munkák
Nyíregyházán, mely során 11 földút és 6 útalapos út, 7
kilométer hosszúságban kap szilárd burkolatot. Az építé-
sek elsõsorban a külterületi városrészeket érintik, melyek
az elmúlt évek során benépesültek, egyre forgalmasabbá
váltak. Az útépítések során a Vay Ádám körúton található
Univerzum üzletház mögötti parkolót is leburkolják. A
munkálatok elõreláthatóan november közepére fejezõdnek
be, tervezett költségük meghaladja a 600 millió forintot.

ÚJ JÁRDÁK IS ÉPÜLNEK

A megyeszékhelyen a járdaépítési program is folytató-
dik. Két utcában, a 4-es Huszárok útján, valamint a Korá-
nyi Frigyes utca–Mogyoró utca közötti szakaszon 1,6 kilo-
méter hosszúságban új járda épül, és további 9 helyszínen,
3,5 kilométer hosszúságban helyreállítják a meglévõ járda-
felületeket. A munkálatok az engedélyezési eljárást és köz-
beszerzést követõen a tervek szerint augusztusban kezdõd-
hetnek el, és õsszel fejezõdnek be. A járdaépítésekre közel
155 millió forintot fordít az önkormányzat 2015-ben.

KEVESEBB FÖLDÚT, ÚJ JÁRDÁK

A KÁTYÚZÁS IDEI HELYSZÍNEI:

Tallér u., Sóstói út (Kemecsei út–Fürdõ u.), Erdész u.,
Lenke u., Csalogány u., Belsõ krt., Gádor Béla u., Alkot-
mány u., Csillag u., Nádor u. 99.; Ráday u., Kalevala sé-
tány, Árok u., Stadion u., Herman Ottó u., Arany János u.–
Toldi u. csomópont, Ív utca, Hõsök tere–Bercsényi u.,
Malom u., Fürdõ u.–Berenát u. csomópont, Tõke u., Vö-
rösmarty köz, Jósa András u. parkoló, Szántó Kovács Já-
nos u., Bocskai u. 63–69. elõtt, Rózsa u., Róka u., Szabad-
ság tér, Ady Endre u., Vay Ádám krt. buszöböl, Széchenyi
utca buszmegálló, Dobos u., Népkert u., Szalonka u. vége,
Epreskert u.

Hétfõn átadták az Arany János utcai körforgalmat.
Az eddig veszélyes közlekedési csomópont sok bal-
eset helyszíne volt, ezért is tartotta fontosnak a város
vezetése a probléma megoldását. A körforgalom épí-
tése idén januárban kezdõdött, és része volt a „Nyír-
egyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjai-
nak fejlesztése” elnevezésû projektnek.

Szerzõ: Mikita Eszter

Január második felében közmûvezeték-kiváltási mun-
kálatokkal kezdõdött meg az Arany János utca–Kígyó utca–
Szarvas utca csomópontban a körforgalom építése. A ve-
zetékrendszer elhelyezése után a meglévõ útburkolat fel-
bontása, a körgyûrû kialakítása, szegélyezés és aszfalto-
zás valósult meg. A felújítást megelõzõen még jelzõtáb-
lákkal szabályozták a forgalmi rendet, a meglévõ burko-
latok állaga leromlott, a csomópont közlekedésbiztonsági
szempontból kedvezõtlen volt. Az elkészült fejlesztés a
régi kettõ helyett már négy ponton segíti a biztonságos
gyalogos átkelést a keresztezõdésben, két ágon ezen felül
gyalog-kerékpárutat is kijelöltek.

JELENTÕS TÁMOGATÁSSAL

A beruházás a „Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú
belterületi útjainak fejlesztése” címû pályázat részeként,
közel 395 millió forint uniós támogatással jött létre. Mind-
ezek mellé az önkormányzat több mint 42 millió 900 ezer
forint önerõt és plusz forrást is nyert a megvalósításhoz,
amelyek következtében a támogatás mértéke 88 száza-
lékra nõtt. A projekt célja a Garibaldi utca, a Csaló köz,
illetve az Arany János utca út- és járdaburkolatainak fel-
újítása, illetve a Szarvas utca– Arany János utca–Kígyó utca
csomópontjának körforgalmúvá történõ alakítása volt.

RÉGI ÁLOM VÁLT VALÓRA

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármestere az átadáson azt mondta, régen vártak a nyír-

ELKÉSZÜLT AZ ARANY JÁNOS UTCAI KÖRFORGALOM
egyháziak erre a körforgalomra, hiszen a helyén sok halá-
los kimenetelû baleset történt. A polgármester kifejtette,
már 2012 januárjában beadták azt a pályázatot, aminek
lezárásaként most átadhatták a körforgalmat.

Móré Gusztáv, mûszaki ellenõr kifejtette, teljes mér-
tékben használható a körforgalom, amelynek megtörtént
az átadás-átvétele. Ennek pedig a környék lakói is nagyon
örülnek. Dr. Hagymási Józsefné az Arany János utcán la-

kik ötven éve. Mint elmondta, a csomópontban mindig
problémát jelentett a közlekedés, sok ütközést, halálese-
tet láttak az itt élõk.

TÖBB PARKOLÓ

A felújítás során a kivitelezõ NEV-ÚT Kft. az Arany János
utcán 22 parkoló helyett a közterület két oldalán 31 állást

alakított ki, a Szarvas utcán további nyolc segíti a parkolást.
A projektben kialakított buszmegállókhoz padokat helyez-
nek ki, õsszel pedig faültetés történik a körforgalomnál.

HOSSZABB KERÉKPÁRÚT

Kiépült a Szarvas utca mentén korábban csak a Ke-
reszt utcáig meglévõ gyalog-kerékpárút folytatása a

Vécsey közig, ezzel az Érkertet is bekapcsolva a város
kerékpáros közlekedésébe.

A Kereszt utca és a Kígyó utca közötti szakaszon a
gyalog-kerékpárút a Szarvas utca keleti oldalán, míg
a Vécsey utca–Vécsey köz közötti szakaszon az utca
nyugati oldalán halad. Ezen projekt részeként újult
meg a múlt évben átadott Csaló köz és a Garibaldi
utca is.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Tormássi Géza önkormányzati képviselõ a városlakók körében

HÉT ELEJI MUNKÁLATOK
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SUGÁRTERÁPIÁS KEZELÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
Még tavaly októberben átadták a Jósa András Okta-

tókórház új Onkológiai Tömbjét, mostanra pedig már
befejezõdött a nagy teljesítményû, csúcstechnológiás
gépek beállítása és tesztüzeme is. Az új környezetben
így megkezdõdhettek a sugárterápiás kezelések.

Évente 1000–1200 új beteget látnak el a nyíregyházi Jósa
András Oktatókórház Onkoradiológiai osztályán a csaknem
400 visszatérõ, folyamatos kezelésben részesülõ páciens

egyházán, hiszen az új épületben még nem, a régiben pe-
dig már nem volt lehetõség a terápiára. Annak érdekében,
hogy az átmeneti idõszakban is megfelelõ ellátást kapja-
nak a betegek, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjá-
nak Onkológiai Tanszékére irányították át a pácienseket.

BETEGSZÁM-NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ

Mostanra azonban már elkezdõdhettek a sugárterápiás
kezelések Nyíregyházán is. Jelenleg csökkentett beteg-
számmal dolgoznak az újon-
nan beállított gépeken, júni-
us 30-ától azonban már az
összes igényt el tudja látni a
sugárterápiás team.

Dr. Adorján Gusztáv, a
megyei kórházak és egyete-
mi oktatókórház fõigazgató-
ja érdeklõdésünkre elmond-
ta, most már a szomszédos
megyeszékhelyre csak azok-
nak kell átjárni, akik ott
kezdték el a terápiát. Hoz-
zátette, ez fokozatos betegszám-növekedést vonhat majd
maga után a nyíregyházi kórházban.

SEMMELWEIS-NAP
2015. július 1. Semmelweis-nap, ami az egészség-

ügyi és az egészségügyben dolgozóknak munkaszüne-
ti nap lesz. Szünetelni fog a városi fogászati röntgen, a
védõnõi alapellátás és a hajléktalanok háziorvosi ellá-
tása. A központi orvosi ügyelet munkaszüneti napra
vonatkozóan biztosítja a betegellátást.

mellett. Ezért is jelentõs mérföldkõ a hazai egészségügy tör-
ténetében, hogy a Jósa András Tömbkórház Projekt része-
ként felépült új Onkológiai Tömbben minden feltétel adott
lett a 21. századi színvonalú betegellátáshoz.

MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTOS ESZKÖZPARK

Az új, több mint másfél milliárd forintos eszközpark üzem-
be helyezése, a régi bunker és az ott lévõ berendezések
szétszerelése egy másfél hónapos, átmeneti idõszakot je-
lentett. Eddig a sugárterápiás kezelések szüneteltek Nyír-

Dr. Adorján Gusztáv
fõigazgató

Eötvös Cirkusz 2015! – Új szuper produkció!
95 éves jubileumi LEGENDA címû gálamûsor

Eötvös Cirkusz – a manézs örök csodája minden nemzedéknek!
NYÍREGYHÁZA, a BUJTOSI VÁROSLIGET TERÜLETÉN

július 1-jétõl július 5-éig

Az Eötvös Cirkusz 2015. évi  új mûsora a LEGENDÁK
világába kalauzolja el Önöket.
Idei mûsorunkban több legendás történet jelmezében
mutatunk be fellépõ mûvészeket:
Rómeó és Júlia, Oroszlánkirály meséje igazi vadálla-
tokkal, oroszlánokkal, Mary Poppins és az állatsereg-
lete, Szépség és a Szörnyeteg, Esmeralda története a
Notre-Dame-ból, a Vadnyugati Hatosfogat. Idei tur-
nénk során láthatják Magyarország legnagyobb utazó
állatkertjét, melyben 120 állatot tekinthetnek meg. 70
idomított állat a porondon: zebra, dromedár, kengu-
ru, rénszarvas, mosómedve, láma, páva, tarajos sül,
sas, amerikai bagoly, papagáj, borz, póni, pelikán,
leguán, krokodil, óriás kígyó, armadillo, szamár, teve,
birka, kecske, nagy sörényes fehér oroszlán, rózsaszí-

nû tigris, bengáli tigris stb.
Egy igazi csemege a cir-
kuszt szeretõ közönségnek. Felnõtteknek és gyermekeknek egy-
aránt sok újdonságot, meglepetést mutatunk be a LEGENDA
címû új szuper produkciónkban.  
Továbbá a gyermekek Madagaszkár leghíresebb mesefigurái-
val is találkozhatnak és Steven bohóc legújabb bohózatait lát-
hatják.
A világhírû Eötvös Cirkusz, a Családok cirkusza, 2015-ös éva-
dában sok újszerûséggel lepi meg a kedves közönséget!!!

JUBILEUMI KEDVEZMÉNY:
Szerdán: KETTÕT FIZET – NÉGYET KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!

A többi napra a kedvezményes kuponok érvényesek!!!
Infóvonal: 06-30/401-9507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös Cirkusz

Cirkuszpénztár nyitva: 10.00–18.00 óráig
Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a mûvészek mindennapjait. Betekintést
nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fõs társulat életérõl!
Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak!

ELÕADÁSOK:
Hétköznap: 19.00 órakor
Szombat: 16.00 és 19.00 órakor
Vasárnap: 16.00 órakor

ÚJABB DEFIBRILLÁTOR
Életmentõ készüléket helyeztek üzembe kedden

a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Az
oktatási intézmény vezetésének már régi terve volt
a defibrillátor beszerzése, hiszen a diákok és taná-
rok létszáma megközelíti a 600-at, és egy kislány
korábbi rosszulléte is megerõsítette õket ebben.

Márk Attila Olivér, a Kölcsey Ferenc Gimnázium
igazgatója elmondta, a készüléket közel félmillió fo-
rintért tudták megvásárolni Hadobás István, a Köl-
csey DSE elnökének segítségével, hiszen 90 száza-
lékban a TAO-s pályázati forrásokból, 10 százalék-
ban pedig a gimnázium alapítványának jóvoltából
lett meg a pénz. Az intézményben az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság igazgatója a gép használa-
táról és az újraélesztés teendõirõl tartott tájékoztatót
a pedagógusoknak és a mûszaki munkatársaknak,
hogy ha szükség van rá, be tudjanak avatkozni, amíg
a mentõk megérkeznek.

NYÍREGYHÁZA ÉLEN JÁR

Csikós Péter, az egészségügyi alapellátás igazgató-
ja kiemelte, Nyíregyháza jó helyzetben van a város
defibrillátoros lefedettségében, országosan is élen já-
runk, immár 22 helyen van újraélesztõ készülék a me-
gyeszékhelyen. Ez azért is fontos, mert nemcsak az
adott intézményben, hanem annak környezetében is
életet lehet vele menteni.
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Idén 11 turnusban, közel 1000 nyíregyházi iskolás
töltheti a nyári vakáció egy részét a város szigligeti
gyermeküdülõjében. A nyíregyházi lakcímmel rendel-
kezõ gyerekek egy-egy hetet táborozhatnak a Balaton-
nál. A diákok kedvezményesen üdülhetnek, 230 tanu-
ló nyaralását pedig további 10 ezer forinttal támogat-
ja Nyíregyháza.

Szerzõ: Mikita Eszter

A Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanulói a múlt héten
táboroztak, hétfõ reggel hat órakor pedig a második tur-
nus indult útnak. Az Evangélikus Kossuth Lajos iskolából

BALATONI NYARALÁS TÁMOGATÁSSAL
szesülõ, tartósan beteg, vagy nagycsaládos gyermek nya-
ralását 10-10 ezer forinttal támogatja Nyíregyháza önkor-
mányzata. Rentkó Anna már tavaly is nyaralt a szigligeti
táborban és nagy izgalommal várta az idei utazást. A di-
áklány azt mondta, nagyon jó lehetõség ez a nyaralás,
hiszen együtt lehet a barátaival, az osztálytársaival. Jó prog-
ramok várnak rá az egy hét alatt. Anna azt mondta, fan-
tasztikus, amikor 100 diák egyszerre élvezi a nyaralás pil-
lanatait a tábor udvarán.

SZÍNES PROGRAMOK

A szigligeti gyermeküdülõ több éve van Nyíregyháza
tulajdonában. Az elmúlt években jelentõsen felújította a
Városüzemeltetés, és több ezer kisdiák tölthette ott vaká-
ciója egy részét, ami jelentõsen megkönnyítette a szülõk
helyzetét. Dr. Hudákné Fábián Nóra, szakmai koordiná-
tor öt éve táborvezetõ. Tapasztalatai azt mutatják, a szü-
lõknek óriási segítség az, hogy a nyári szünidõ alatt kü-
lönbözõ táborozási lehetõségekkel segíti õket a város.

MEGISMERIK MAGYARORSZÁGOT

A táborvezetõ lényegesnek tartja azt, hogy a gyerekek
megismerhetik Magyarországot és utazhatnak a nyári szü-
netben. A tábor hat napja alatt színes programok várnak a
gyerekekre: ellátogatnak a sárvári élményfürdõbe, Keszt-
helyre, Tihanyba, részt vesznek dzsiptúrán és badacsonyi
hajókiránduláson. A kulturális programok mellett fürdõ-
zésrõl és esti szabadidõs elfoglaltságokról is gondoskod-
tak a szervezõk.

92 diák ült autóbuszra, hogy egy hetet eltöltsenek a bala-
toni üdülõben. A hat nap 30 ezer forintba kerül, de több
mint 230, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban ré-

Az elsõ turnus diákjai már élményekkel tértek haza

A Bujtosi-tó tórészletei közé szivattyút helyeztek el a
NYÍRVV Kft. munkatársai, hiszen évek óta problémát je-
lentett, hogy a víz idõrõl idõre elöntötte az átjárót. A szer-
kezetnek köszönhetõen, gyalog és kerékpáron is használ-
ható lesz esõs idõben az összekötõ szakasz.

ESÕBEN IS JÁRHATÓ

TÖMÖREBB DEBRECENI

A Magyar Közút munkatársai rétegtömörítési munkákat
végeztek a Debreceni út kivezetõ szakaszán. A munkála-
tok befejezése a hét végére várható.

2015. június 12-én nagyszabású záró-
konferenciát tartottak Nyíregyházán, a Me-
gyeházán a „Competency  Centres  for 
Cross-border  Cooperation” elnevezésû
projektrõl, amely a Magyarország–Szlová-
kia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program keretében
(HUSKROUA/1101/041) valósult meg.

A Türr István Képzõ és Kutató Intézet
(TKKI), mint fõkedvezményezett és partne-
rei – Nagykapos és Vidéke Társulás (Szlová-
kia, Nagykapos), Unio-Traian Vuia Szakkö-
zépiskola (Románia, Szatmárnémeti), II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõisko-
la (Ukrajna, Beregszász) – 2014. január el-
sején indították el a programot. Ennek célja
volt a határokon átívelõ együttmûködés erõ-
sítése, az egész életen át tartó tanuláshoz
való hozzáférés javítása, a munkaerõpiacra
való visszatérés elõsegítése,  továbbá – a fel-
nõttképzés és a gazdaság közötti együttmû-

ködés fejlesztésére – a ré-
giók közötti kompeten-
cia-központok hálóza-
tának létrehozása.

A projekt Magyaror-

szágon a TKKI Közép-Duna Menti Igazga-
tóság Kecskeméti Irodájának irányításával
indult, majd 2014 decemberében a projekt
vezetése átkerült a szakmai megvalósítást
addig is végzõ Nyíregyházi Igazgatóságra.

A projekt keretében a régiókban 4, egy-
másra épülõ képzés valósult meg. Ezek sa-
játossága, hogy a már meglévõ tananyago-
kat a partnerországok jellemzõinek figye-
lembe vételével fejlesztették ki, ezáltal le-
hetõséget teremtve a „határon átívelõ tudás”
megszerzésére.

Végül negyvenhárman kaptak Falusi ven-
déglátó végzettséget igazoló OKJ-s és
Europass bizonyítványt.

A projektben nagy hangsúlyt kapott az
oktatói és hallgatói mobilitás megvalósítá-
sa, amelynek során az egyes országok Falu-
si vendéglátó képzésében részt vevõ hall-

gatói „forgószínpad-szerûen” minden part-
nerhez eljuthattak.

A projektben egy magyar-angol nyelvû
tanulmány is készült „Hagyományos roma
mesterségek a határ menti régiókban” cím-
mel, a négy régió kutatóinak munkája
alapján.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

A betöréses lopások egy része a nyári idõszakban
történik, amikor sokan hosszabb ideig nincsenek ott-
hon – ezt mutatják rendõrségi statisztikák. A szakem-
berek szerint ma már az is elõsegítheti a bûncselek-
ményt, hogy sokan közösségi oldalakra írják ki, hogy
egy-két hétig nyaralnak.

– Nyáron a nyitott ajtók, ablakok, a nyaralás miatt üre-
sen hagyott lakások jó lehetõséget nyújtanak a betörõk-
nek. A következõ tanácsok betartása jelentõsen csökkenti
a szezonális betörések, besurranások kockázatát – figyel-
meztet Fülöp Gergely rendõr õrnagy.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság szóvivõje elmondta: a nagy melegben sokan éjszaká-
ra is nyitva hagyják ajtóikat, ablakaikat. Ezt használhatják
ki a betörõk, akiknek egy szúnyogháló nem állja útját, és
akár abba a szobába is bemászhatnak, amelyben a tulaj-
donos alszik. A rendõrség bûnmegelõzési szakemberei azt
tanácsolják, ha mindenképpen nyitott ablak mellett alsza-
nak, védjék ráccsal ablakaikat, az ajtókat pedig akkor is
zárják kulcsra, ha otthon tartózkodnak! A különálló helyi-

NEHEZÍTSÜK MEG A BETÖRÕK DOLGÁT!
ség, például kamra, garázs ablakát, ajtaját is megfelelõ
módon zárják! Az ablakok védelmét növelheti betörésvé-
dõ fólia vagy erõs redõny is.

NE POSZTOLJUK A TÁVOLLÉTET!

A nyaralási szezonban
kiürülõ lakások biztonsá-
gáért is vannak tenniva-
lók. Legjobb, ha közel-
ben lakó rokonok vagy
megbízható szomszédok
rendszeresen odafigyel-
nek. A postaládát min-
denképpen érdemes pár
naponta kiüríttetni vala-
kivel, hogy a felhalmo-
zódó újságok, levelek ne
hívják fel a hívatlan lá-
togatók figyelmét a házi-
ak távollétére. A nyílás-

Az oldalt összeállította:
Sipos Marianna

zárókat biztonsági zárral kell felszerelni. Nyaralás elõtt
nem tanácsos mindenkinek a tudomására hozni, hogy a
lakás hetekig üresen fog állni. Egyre többen osztják meg a
közösségi oldalakon nyaralási terveiket ismerõseikkel, ez-
zel azonban a betörõk is visszaélhetnek. A lakásbelsõkrõl
megosztott fotókból pedig az is kiderül, hogy mit lehet
ellopni, van-e a házban riasztó, az állapotjelentések és
nyaralási fotók pedig árulkodnak a lakó távollétérõl.

Fülöp Gergely rendõr õrnagy azt is javasolja, ha tehet-
jük, ne hagyjunk nagy értékeket a lakásban. Az ékszere-
ket helyezzük széfbe vagy biztonságos helyre, a készpénzt
pedig a bankba. Arra az esetre, ha mégis bekövetkezne a
baj, érdemes elõre lefényképezni értékeinket, hiszen a
fotók nagyban megkönnyíthetik a rendõrség munkáját az
eltulajdonított tárgyak azonosításában. A szóvivõ arra fi-
gyelmeztet: legyünk elõvigyázatosak, amit csak lehet, te-
gyünk meg értékeink védelme érdekében.

Fülöp Gergely sajtószóvivõ

A Svájci–Magyar Együttmûködési Programnak kö-
szönhetõen 2012. szeptember 1. és 2016. május 31.
között összesen több mint 1,5 milliárd forintból való-
sul meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
valamint a rendõrség vagyonkezelésében lévõ egyes
ingatlanok energetikai korszerûsítése, köztük a megyei
rendõr-fõkapitányságé is.

A projekt során három, a Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal és hat, a rendõrség vagyonkezelésébe tartozó
ingatlant rehabilitálnak az energiahatékonysági elõírások
szerint. A felújításban érintett rendõrségi épületek a Bu-
dapesti Rendõr-fõkapitánysághoz, a Szabolcs-Szatmár-

MEGÚJUL A RENDÕRSÉG ÉPÜLETE
lási és Állampolgársági Hivatalnak Balassagyarmaton, Bics-
kén és Debrecenben lesznek felújításai.

FELÚJÍTÁSRA SZORUL

Magyarországon a biztonság területén mûködõ szerve-
zetek által használt épületek nagy része korszerûsítésre,
illetve energiahatékonysági elõírások szerinti felújításra
szorul – tudtuk meg a Belügyminisztérium tájékoztatójá-
ból. Az ott dolgozók eredményes munkavégzése érdeké-
ben szükséges a szervezetek épületfelügyeleti berende-
zéseinek korszerûsítése is. Ennek érdekében több épület-
ben megvalósul a tûzjelzõ rendszer, valamint a szellõzõ-
rendszer kiépítése. A fejlesztés keretében sor kerül továb-
bá hõszigetelésre, tetõkorszerûsítésre, az elektronikus rend-
szerek, valamint a fûtési és használati melegvíz-rendszer
korszerûsítésére is. A beruházás stratégiai célja a felújítá-
sok révén a munkavállalók munka-, valamint az ügyfelek
elhelyezési körülményeinek javítása, hozzájárulva ezzel
a közösség biztonságérzetének növeléséhez.

TÖBB MINT KÉTSZÁZMILLIÓ

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság épületében is gõzerõvel folynak a munkálatok, me-
lyet a nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, a nyír-
egyházi székhelyû Rózsaép Kft. végez. A Bujtos utcán lévõ
épületegyüttes felújítására a másfél milliárd forintos pá-
lyázati forrásból 209 968 500 forint jut.

Bereg Megyei Rendõr-fõkapitánysághoz, valamint a Vas
Megyei Rendõr-fõkapitánysághoz tartoznak. A Bevándor-

Közel egy éve dolgozik hét rendõr a közösségi ren-
dészeti projektben Nyíregyházán. Munkájuk eredmé-
nyét számos köszönõlevél jelzi, melyek azt bizonyít-
ják, hogy elérte célját a program célkitûzése.

– A közösségi rendészet projekt több éve jött létre Ma-
gyarországon, a megvalósítását a Svájci Fejlesztési Alap
támogatta. A program lényege, hogy a közösségi rendé-

KÖZÖSSÉGI RENDÉSZEK A KÖZÖSSÉGÉRT
Nyíregyházi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõje.
Négy kísérleti városban indult el a feladatrendszer, köz-
tük Nyíregyházán, ahol a körzetekben hét rendõr dolgo-
zik sikeresen. Ezt bizonyítják a köszönõlevelek, a meg-
duplázódott felkérés a bûnmegelõzési elõadásokra, nyug-
díjasklubokba, ifjúsági szervezetekhez, iskolákba, óvodák-
ba látogattak el, és részt vettek a Csellengõ-akciókban.

BÍZNAK A FOLYTATÁSBAN

A közösségi rendészet egyéves tesztidõszaka július else-
jén lezárul, de a Nyíregyházi Rendõrkapitányság bízik ab-
ban, hogy az õszi programokba újra bekapcsolódhatnak.

FORDULJANAK FELÉJÜK BIZALOMMAL

A Nyíregyházi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ-
je arra biztat mindenkit, hogy lakókörnyezetét érintõ ész-
revételeivel, problémáival, javaslataival forduljon bizalom-
mal zónájának CPO-jához (közösségi rendészükhöz), hogy
Nyíregyháza közbiztonságának erõsítéséért, az itt élõk
nyugalmának biztosításáért közösen is tehessenek!

Elérhetõség: Nyíregyházi Rendõrkapitányság. Cím:
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 1–5. Postacím: 4401 Nyír-
egyháza, Pf. 196. Telefon: +36-42/524-600. E-mail:
nyhazacpo@szabolcs.police.hu.

Ezzel a címmel, az országos közlekedésbiztonsági kam-
pány részeként, figyelemfelhívó akciót tartott a Ferenc kör-
út és a Korányi Frigyes utca csomópontjában a megyei
rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és a
balesetmegelõzési bizottság. A nagy forgalmú kereszte-
zõdésben kikapcsolták a közlekedési lámpákat, az arra
közlekedõ autósokat, kerékpárosokat és gyalogosokat a
rendõrök és a polgárõrök karjelzésekkel irányították. Az
akció lehetõséget biztosított arra, hogy a forgalomban részt
vevõk karjelzések alapján is gyakorolhassák a szabályos
és biztonságos közlekedést. A statisztikák szerint a halá-
los közúti balesetek 40 százalékában érintettek a kerék-
párosok és a gyalogosok, ezért az egész évet átölelõ kam-
pány célja, hogy a rendõrség – együttmûködve a közleke-
dés résztvevõivel – csökkentse a balesetek bekövetkezési
kockázatát és erõsítse a partnerségen alapuló biztonságos
közlekedést.

VIGYÁZZ RÁM!

szeti filozófiát a klasszikusan reagáló magyar rendõrsé-
gen is meg tudják honosítani – mondta el a Nyíregyházi
Televízió Híregyháza címû mûsorában dr. Illés László, a

ÚJ AUTÓK A POLGÁRÕRSÉGNEK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság két személygépkocsit adományozott kiemelt stratégi-
ai partnerének, a megyei polgárõr süzövetségnek. A szol-
gálatból kivont, de mûszakilag felkészített Skoda Fabiát
és Suzuki Swiftet Farkas József r. dandártábornok, megyei
rendõrfõkapitány Nyíregyházán adta át Somogyi János-
nak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárõr Szövet-
ség elnökének. A jármûvek Barabás és Nyírparasznya, il-
letve a települések környékének közbiztonságát fogják
erõsíteni.
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UTAZÁS KULTÚRA

TÁROGATÓ-SZÓ SÓSTÓN

 
Sokan voltak kíváncsiak múlt hét csütörtökön és pén-

teken a szabolcsi megyeszékhely standjaira a szlová-
kiai Eperjesen, ahol a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit
Kft. Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai látnivalóit nép-
szerûsítette. A TDM munkatársai kiadványokkal és
konkrét csomagajánlatokkal várták az érdeklõdõket.
 
Szerzõ: Bruszel Dóra
 
Alig néhány héttel ezelõtt számoltunk be arról, hogy az

Európa Ifjúsági Fõvárosa programsorozathoz kapcsolód-
va, 2015. június 5–7. között Nyíregyháza kulturális és tu-
risztikai ajánlatát ismerhették meg az érdeklõdõk Kolozs-
váron. Kis szünet után most pedig egy újabb kitelepülésen
van túl a szabolcsi megyeszékhely: Erdély történelmi köz-
pontjától 450 kilométerre, Nyíregyházától pedig 160 ki-
lométerre, a szlovákiai testvérvárosban, Eperjesen mutat-
kozhattunk be. Az érdeklõdés itt sem maradt el.

 
„Gyönyörû a nyíregyházi fürdõ, Sóstó, az állatpark,

minden évben ellátogatok Nyíregyházára, mert nem
lehet vele elégszer betelni” – mondta el Vali Brusstol.
   
Az eperjesi kitelepülés elsõ napján, már kora délután

sokan voltak kíváncsiak a nyíregyháziak standjára. Az ér-
deklõdõk megismerhették a megyeszékhely látnivalóit,
fotózkodhattak a Helló Nyíregyháza! falnál és megkóstol-
hatták három tájegység pálinkáit is. De emellett volt bõ-
ven karfiol, káposzta, kecskesajt és mangalicakolbász – a
helyi termelõk portékáiból is válogathattak az eperjesiek.

 
ERÕSÖDIK A KÉT VÁROS KAPCSOLATA

A program Kossuth Lajos emléktáblájának megkoszo-
rúzásával vette kezdetét a helyi evangélikus kollégium-
ban. A delegáció tagjai, dr. Kovács Ferenc polgármester,
Németh Zsolt, a Magyar Parlament Külgazdasági Bizott-
ságának elnöke és Szesztay Ádám fõkonzul az intézmény
épületében megtekintették azt a tudományos könyvtárat
is, ahol nemcsak Kossuth Lajos, hanem Nyíregyháza egy-
kori evangélikus vallású, jogot végzett polgármesterei is
átvehették diplomájukat.

A rendezvényt a delegáció tagjainak sajtótájékoztatója
nyitotta meg. Andrea Turcanová, Eperjes polgármestere azt
mondta, bízik benne, hogy Nyíregyháza és Eperjes kap-

„KLASSZ HELY EZ A NYÍREGYHÁZA”
csolata a jövõben még tovább fog erõsödni, és lehetõség
lesz arra, hogy minél többször találkozzanak is.

 – Éppen most beszéltem a kollégámmal, és mondtam
neki, hogy Nyíregyháza és Eperjes a mostani találkozásá-
val egy nagyon jó és új dolgot alkot, hiszen erõsítjük kap-
csolatainkat. Bízom abban, hogy ez csak az elsõ év, ezt
még továbbiak is fogják követni, hiszen nagyon jó hangu-

NÉMETH: KÖZELEBB LESZ EPERJES
Németh Zsolt, a Magyar Parlament Külgazdasági Bi-

zottságának elnöke az eseményen bejelentette:
– A két kormányfõ személyesen állt a mögé a terv

mögé, hogy 2018-ra készüljön el a Miskolc–Kassa au-
tópálya. Az elkövetkezendõ években egy nagyon ko-
moly infrastrukturális fejlõdés elõtt áll a magyar–szlo-
vák határszakasz, és ez nemcsak a határ mentén élõket
fogja érinteni, mivel ez egy Miskolc–Kassa–Eperjes au-
tópálya lesz. Ráadásul kiderült, hogy legkésõbb 2017-
tõl megkezdõdik a Lengyelországig terjedõ R4-es autó-
pályának a megépítése is. Ez a testvérvárosok számára
gazdasági téren egészen egyedülálló lehetõséget hor-
doz magában – tette hozzá.

FÕKONZUL: LEESETT AZ ÁLLAM
– A génjeimben vannak a nyíregyházi emlékek, hi-

szen onnan származom, ezért is különösen kedves szá-
momra a két város együttmûködése. Már nagyon régen
jártam a szabolcsi megyeszékhelyen, de áprilisban én
is elmehettem oda az eperjesi csoporttal, az új polgár-
mester asszonnyal, és az az igazság, hogy a szlovák
vendégekkel együtt nekem is leesett az állam, hogy
milyen klassz hely ez a Nyíregyháza. Azt hiszem, büsz-
keséggel mondhatják el magukról, hogy egy olyan ki-
tûnõ városban is, mint Eperjes, meg tudják állni a he-
lyüket. Ha itt körülnézünk a nyíregyháziak standjánál,
akkor láthatjuk, hogy óriási az érdeklõdés a megyeszék-
hely iránt. Eperjes lakói jönnek, nézik, keresik Nyír-
egyházát, és remélem, hogy fizikailag is egyre többen
és többen fognak elmenni oda – mondta el érdeklõdé-
sünkre Szesztay Ádám fõkonzul.

A képen balról jobbra: Szesztay Ádám, Ján Hudacky, a
szlovák parlament gazdasági bizottságának elnöke,

Andrea Turcanová, Németh Zsolt és dr. Kovács Ferenc

lata van az egész rendezvénynek. Remélem, hogy a kö-
vetkezõkben még sokszor fogunk találkozni testvérváro-
sunkkal, Nyíregyházával.

KÖZÖS PÁLYÁZATOK

Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette, terveik kö-
zött szerepel Nyíregyháza és Eperjes kapcsolatainak ki-
szélesítése, erre pedig a szlovákiai város vezetése
fogadókész is volt. Kifejtette, a visegrádi alaphoz koráb-
ban már készítettek pályázatot, de közvetlen brüsszeli ten-
dereket is szeretnének közösen beadni, csakúgy, mint
Kolozsvárral.

– Nekem két célom van ezekkel a látogatásokkal, prog-
ramokkal. Egyrészt az, hogy a turizmust erõsítsük, minél
többen jöjjenek Nyíregyházára testvérvárosainkból. Ez az 
elmúlt években ragyogóan bevált, hiszen a turizmus nö-
vekedésében a testvérvárosi kapcsolatok építésének is
komoly szerepe van. A másik cél, amit szeretnék elérni,
az, hogy közösen pályázzunk.

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje kifejtette, Nyíregyházán az el-
múlt években nagyon dinamikusan nõtt a vendégéjsza-
kák száma. Az eperjesi kitelepülés pedig különösen fon-
tos, hiszen a szlovák vendégek adják Nyíregyháza ven-
dégéjszakáinak a legnagyobb részét.  A szakemberek bíz-
nak abban, hogy ebben az évben is szlovák turisták ezrei
fogják Nyíregyházát választani úti célul.

ÉVADZÁRÓ HANGVERSENY ÉS ÜNNEPI HARANGAVATÓ
Negyven esztendeje már, hogy 1975-ben, az akkor

még nyíregyházi 4. számú Általános Iskola falai kö-
zött, Szabó Dénes fiatal énektanár vezetésével meg-
alakult egy gyermekkórus, mely nem sokkal késõbb a
Cantemus nevet vette fel.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus, amely immár önállóan
mûködik a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola fa-

lain belül, jelenleg több mint 350 tagot számlál. Azokkal
együtt, akik az elmúlt 40 évben ebben a kórusban rövi-
debb-hosszabb ideig énekeltek, egy több mint 2000 fõt
számláló közösség nevelkedett fel. A 40. éves születés-
napját ünneplõ Cantemus Gyermekkórus most egy kon-
certsorozatra várja vissza mindazokat a volt tagokat, akik-
kel újra együtt élhetik meg a nagy csodát, a közös éneklés
felszabadító erejét!

Az ünnepségsorozat legközelebbi alkalma június 27-
én lesz a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyter-
mében és belsõ udvarán, ahol 16 és 19 órától egy nagy-
szabású évadzáró koncertre várják a zeneszeretõket. A
19 órakor kezdõdõ koncertet dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város polgármestere nyitja meg.

A két koncert közben, 18 órától pedig az iskola udva-
rán az ünnepi harangavatást láthatják majd az érdeklõ-
dõk. A koncertekre korlátozott számban még válthatók
jegyek a Cantemus kórusirodán és a hangversenyek elõtt
a helyszínen!

Nyíregyházán is hallhatják az érdeklõdõk a Nem-
zetközi Tárogató Együttes hangversenyeit július 5-
én, vasárnap 19 órától a Sóstói Múzeumfaluban,
21 órától pedig a Sóstói-tavon.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A tárogatót magyar hangszerként ismerik az egész
világon. Nemzeti és egyházi ünnepek alkalmából, nép-
zenei és klasszikus hangversenyeken is örömmel hall-
gatja a közönség. Egyedi hangzása, különleges hang-
színe miatt a magyar lélek hangjaként emlegetik, 2014
decemberétõl pedig a hungarikumok listáját színesíti.

KIRÁNDULÓ KONCERTKÖRÚT

Az 5. Tárogatós Világtalálkozót Vaján rendezik meg
július 1–5. között. A jelenlévõ tárogatósokból egy Nem-
zetközi Tárogató Együttes alakul, amely hangversenye-
ket ad majd Magyarország különbözõ helyszínein. Lesz
elõadásuk templomokban, múzeumokban, várakban és
kiemelt nemzeti emlékhelyeken. Nyíregyházára is el-
látogatnak, ahol a Sóstói Múzeumfaluban és a Sóstói-
tavon adnak ingyenes koncertet jövõ héten, vasárnap.

Nagy Csaba, a szervezõ Rákóczi Tárogató Együttes
elnöke elmondta, hogy Európa országaiból és Ameri-
kából várnak résztvevõket a világtalálkozóra, amelyet
ötévenként tartanak Magyarországon. Várhatóan csak-
nem százötven tárogatós érkezik majd Vajára, az egye-
sület központjába. A világtalálkozó programjai nyitot-
tak, a szakmai elõadásokra, hangversenyekre örömmel
várják az érdeklõdõ közönséget.

(Részletek: nyiregyhaza.hu)

LEGÓKÉP-ÉPÍTÕK
Legókockákból építettek op-art stílusú képeket a Wesselé-

nyi Miklós Középiskola diákjai, melyeket  az iskola után a
város több pontján szeretnének megmutatni az érdeklõdõk-
nek. 9 tanuló (a Tekerd! Csoport) közel 600 órát dolgozott a
különleges alkotásokon, amelyekhez több mint 60 ezer építõ-
játékot használtak fel, a LEGO-gyár segítségével. 2014 márci-
usában 24 órás legóépítésbe kezdett az iskola néhány diákja,
akik késõbb azzal a kéréssel fordultak az intézmény egyik
tanárához, hogy a kreatív játékot szeretnék folytatni. Hudák
Zsolt segítette a tanulókat, aki pedagógusként azt vette észre,
hogy az építésben részt vevõ középiskolások év végére jegye-
iken javítottak, és a magatartási problémák is megszûntek.
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Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

TÁJÉKOZTATÁS

Költségmegosztó készülékek átprogramozásáról

A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, hogy a 2016. évtõl hatályos
áfatörvény változása miatt – a korrekt, idõben történõ elszámolás érdekében – a
naptári éves elszámolásról a fûtési szezon elszámolására történõ átállás mellett
döntött.

Ennek egyik feltétele a költségosztókban tá-
rolt adatok kiolvasási lehetõsége. Jelenleg
a költségosztó készülékek az év végi ada-
tokat tárolják, annak kiolvasása biztosítja a
költségosztáshoz szükséges adatokat.
A fûtési idõszak szeptember 15-étõl május 15-
éig tart, így az elszámoláshoz a május 15-ei
adatok szükségesek. Ahhoz, hogy a készü-
lékbõl a május 15-ei adatot lehessen kiolvas-
ni, úgy a távfûtéses lakások közel 55 000

darab költségosztójában a határnap, azaz a fordulónap átprogramozása szükséges.

Ezúton is kérjük fogyasztóink megértését, közremûködését. Kérjük tegyék lehetõ-
vé a lakásokba való bejutást és szíveskedjenek biztosítani a hozzáférést a költség-
osztó készülékekhez, munkatársaink részére.

Az átprogramozás lebonyolítását 2015. június 15-étõl szeptember 30-áig tervezzük
elvégezni, melyrõl az érintett fogyasztókat elõzetesen, idõben tájékoztatjuk.

A készülékek átprogramozásán túl, annak értékeit – a távhõtörvényben elõírtaknak
megfelelõen – ellenõrizzük, jegyzõkönyvben rögzítjük, illetve ezzel egy idõben a
melegvíz-mérõk ellenõrzését is elvégezzük.

Amennyiben a jelzett idõszak nem felel meg, úgy az értesítõn szereplõ telefonszá-
mon új idõpont egyeztetésére van lehetõség.

Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy az átprogramozást végzõ munkatársaink
minden esetben megbízólevéllel, kitûzõvel rendelkeznek!

Együttmûködésüket és megértésüket elõre is köszönjük!
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CSERESZNYEFESZTIVÁL
Idén is nagy érdeklõdés mellett zajlott a Cseresz-

nyefesztivál Butykán. A vendégeket folyamatosan kí-
nálták a ropogós cseresznyével, de aki megéhezett,
megkóstolhatta a helyben fõzött babgulyást is.

Vassné Harman Gyöngyi, a térség önkormányzati képvi-
selõje elmondta: 16. alkalommal rendeznek Butykán Cse-
resznyefesztivált. Ebbõl is látszik, hogy nagyon régi hagyo-
mánya van a településrészen az eseménynek.

TÛZUGRÁSSAL ÜNNEPELTÉK SZENT IVÁN ÉJJELÉT

Idén immár 11. alkalommal rendezték meg Nyír-
egyházán a Múzeumok Éjszakáját. Szombaton a Jósa
András Múzeum volt a programok fõ helyszíne, de
minden városi közgyûjtemény csatlakozott az ese-
ményhez. A cél az volt, hogy minden korosztályt meg-
szólítsanak, és igazi élményt nyújtsanak.

Az érdeklõdõket dr. Ulrich Attila alpolgármester és dr.
Bene János múzeumigazgató köszöntötte. Ezt követõen
bábszínház, táncház és meseelõadás is szórakoztatta a
kicsiket és nagyokat. Fél hattól négy idõszaki kiállítást
nyitottak meg, többek között orvoslás- és gyógyászattör-
téneti válogatást, valamint a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum vendégkiállítását, amely a maradandót alkotó
orvosok életpályáját mutatja be.

KULTUSZTEREMTÉS NYÍREGYHÁZIAKNAK

A másik két tárlat igazi kuriózum volt, hiszen nyíregy-
házi gyökerekkel rendelkezõ mûvészek alkotásait láthat-
juk – végre itthon. Az volt a múzeum szándéka az igazga-

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, NYÍREGYHÁZIAKKAL

Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója azt is
elárulta, hogy az év legrövidebb éjszakáját megünnepel-
ték már a kereszténység elõtti idõszakban is, de az V. szá-
zadtól ez Keresztelõ Szent Jánosnak az ünnepe lett. Na-
gyon sok népszokás kapcsolódik hozzá, melyet ország-
szerte gyakoroltak. Biztosan tudható, hogy a 15. század-
ban már megtartották ezt a népszokást, illetve a Szent Iván
éjjeli tüzet is meggyújtották.

A tûzzsonglõrök bemutatója után a Kormorán együttes
adott koncertet a kivilágított múzeumfaluban. Éjfél elõtt,
amikor a skanzen temploma elõtt rakott Szent Iván éjjeli
máglya már csak parázslott, a Nyírség Táncegyüttes tag-
jai, korabeli ruhákba öltözve körtáncot kezdtek járni.
Mûsoruk legvégén a táncos párok tüzet ugrottak. A ha-
gyomány szerint azok a szerelmesek, akik kéz a kézben
ugranak ilyenkor tüzet, legalább egy évig biztosan együtt
maradnak. A feljegyzések szerint ráadásul a tûzugrás
egészségmegõrzõ hatással is bír...

LÁTOGATHATÓ „BILITÁRLAT”

Azonban nem csak tánc és zene volt Szent Iván éjjelén
a múzeumfaluban. „Ahová a király is gyalog jár” címmel
nem hétköznapi kiállítás nyílt a Jármi kisnemesi házban.
Az elmúlt 200 évben, Európában gyártott bilikbõl lehetett
néhányat megtekinteni.

A különleges tárlat nemcsak egy éjszakán keresztül volt
látható a múzeumfaluban, egészen július 17-éig megte-
kinthetõ Sóstón.

Megünnepelték az év legrövidebb éjszakáját a Sós-
tói Múzeumfaluban. Szent Iván éjjelén a Kormorán
együttes, tûzzsonglõrök és táncosok idézték fel a jeles
dátumhoz fûzõdõ hiedelmeket és néphagyományokat.
A különleges alkalomból „Ahová a király is gyalog jár”
címmel éjjeli edényekbõl nyílt kiállítás a Jármi kisne-
mesi házban.

A Sárkánylányok tûzzsonglõr csoport egy õsrégi, po-
gány idõket idézõ bemutatóval elevenítette fel kedd este,

milyen is lehetett egykoron a Szent Iván éjszakája. Tûz-
gyújtással, zenével és körtáncokkal ünnepelték hajdanán
az év legrövidebb éjszakáját. A néprajzosok szerint a szo-
kás õsi idõkre nyúlik vissza, de a hagyománya beépült a
kereszténységbe is.

UDVAROS DOROTTYA KONCERTJE A SZABADTÉRIN

tó szerint, hogy felfigyeljünk Szikora Tamás festményeire,
akinek a Korona Hotel konferenciatermében látható egy
jelentõsebb munkája, s akit testvére, az itt élõ orvos, dr.
Szikora László méltatott. A szintén Nyíregyházához is
kötõdõ Balczó Edit kerámiái csak egy részét jelentik a tel-

jes, gazdag életmûnek, melyre szintén az itt élõ testvér,
Ildikó mutatott rá. Volt emellett szablyavívó- és fegyver-
bemutató, íjászat, stand up comedy Mogács Dániellel, de
az igazi telt házat dr. Zacher Gábor toxikológiáról szóló
ismeretterjesztõ elõadása hozta. Hajnal 2 óráig könnyû-
zenei és táncos kavalkáddá változott a színpad és környé-
ke, szintén nyíregyházi, egyre nevesebb csapatokkal: a
Pila Acoustic Group, a Karmapirin és a Mystical Plants
jelentette a kínálatot.

REJTETT KINCSEK, VASÚTMODELLEK

A programokhoz a város közgyûjteményei is csatlakoz-
tak. A Kállay Gyûjteményben a szórakoztató programok
mellett az intézmény rejtett kincseibõl nyílt kiállítás. A
megyei levéltárban a gyógyítással kapcsolatos elõadáso-
kat hallhattak az érdeklõdõk, de volt levéltári séta és rak-
tárlátogatás. A Vasutas Mûvelõdési Házban vasútmodell
és vasúttörténeti kiállítás várta a látogatókat. Megnyitotta
kapuit a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízügyi
Történeti Gyûjteménye is, ahol a  Jöjjön velünk a gátra,
legyen tiszteletbeli gátõr  címmel nyílt idõszaki kiállítás.

A Kossuth-díjas színésznõ õsszel megjelenõ leme-
zének dalait mutatja be július 4-én, szombaton este fél
kilenctõl a Szabadtéri Színpadon.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Kiváló énekes, ezt már évtizedek óta tudjuk. Szinte hi-
hetetlen: harminc éve jelent meg az elsõ és eddig utolsó
önálló korongja, az Átutazó. Mi az oka, hogy az akkori
átütõ sikert nem követte újabb felvételek készítése? – be-
szélgetésünk során errõl faggattam elõször.

AZ ELSÕ LEMEZ HATALMAS SIKERE

– Prózai színésznek tartom magam, soha nem keres-
tem az alkalmat a lemezkészítésre. Az alkotók: Dés Lász-
ló és Bereményi Géza kértek fel rá, s ha már ez így ala-
kult, akkor örültem neki és megtisztelõnek tartottam. Imád-
tam a dalokat, a turné pedig egy addig ismeretlen világot
tárt fel elõttem. Egyszeri ajándéknak fogtam fel, amibõl
nem kell rendszert csinálni. A kiadó elõször csak keveset
gyártatott le a lemezekbõl, mert gondolták: viszonylag fi-
atal színésznõ énekel rajtuk, biztos gyengén fogynak majd,

de sikeres lett, s akkora volt
az igény rá, hogy utána kel-
lett nyomni. Máig úgy gon-
dolom, egy idõnek el kell
telnie, amíg megfelelõ mon-
danivaló gyûlik fel az alko-
tókban. Mikorra ez a pilla-
nat elérkezett volna, akkor-
ra Bereményi Géza elkez-
dett filmforgatókönyveket
írni és rendezni (Eldorádó, A
Hídember), s nem volt ideje
szövegírással foglalkozni.

Megtudtuk, hogy az újabb
közös munka gyökerét egy
Cseh Tamás emlékmûsor teremtette meg. A kiváló dalnok
alkotótársa volt Bereményi Géza. Hrutka Róberttel és ze-
nekarával együttmûködve „imádnivaló” produkció szü-
letett. Nem sokkal ezután fogott hozzá a mûvésznõ élete
elsõ önálló estje anyagának összeállításához. Elõször csak
három dalt írt számára Hrutka Róbert és Bereményi Géza.
Ezek annyira jól sikerültek, hogy még három megalkotá-
sát egy egész lemezre való dal megszületése követte. A
mostani szerzemények megalkotásakor sem szólt bele iga-

zán, hogy mik legyenek a mûvek témái. Annyira érzé-
keny ember az író, hogy képes volt olyan dalokat alkotni,
mintha Udvaros Dorottya elmesélte volna neki életének
bizonyos epizódjait. Reflexiók ezek a létükre. A szövegek
megzenésítõje Hrutka Róbert, akinek a zenekara mûkö-
dik közre a megszólaltatásukban.

PREMIER A POSZT-ON

– Majdnem-valaki címû lemezem anyagát elõször jú-
nius elején a Pécsi Országos Színházi Találkozón mutat-
tam be, ami szokatlan, hiszen kisebb közönség elõtt szok-
tak debütálni az énekesek az új mûsorukkal. Nehéz egy
vadonatúj anyagot több mint ezer ember elõtt bemutatni,
úgyhogy se élõ, se holt nem voltam az izgalomtól. Más-
nap többen hívtak, hogy ami megszólalt, az lemezminõ-
ségû volt, istenien hangzott.

Mivel telik majd a nyara? – adódott a kérdés. Lemezfel-
vétellel, mert eddig a színházi munka miatt erre nem volt
ideje, csak a zenészek dolgoztak rajta, s mellette ország-
szerte koncerteznek majd, jóllehet igen munkás évad áll
mögötte.

(Az interjú teljes terjedelmében a nyiregyhaza.hu olda-
lon olvasható.)

Udvaros Dorottya
(Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

– Kicsik és nagyok, fiatalok és idõsek fõztek, sütöttek
együtt a Cseresznyefesztiválra. A program azonban már
túlmutat Butyka határain – mondta az önkormányzati kép-
viselõ –, hiszen a környezõ településekrõl és a város más
pontjairól is érkeznek vendégek évrõl évre.

A nap folyamán nemcsak finom ételeket kóstolhattak a
résztvevõk, hanem színes kulturális programok is várták
õket, a napot utcabállal zárták.

Vassné Harman Gyöngyi a fellépõk egyikével

A CSI-HU-HU fuvarozta a látogatókat a helyszínek között
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

TEVECSIKÓ IS SZÜLETETT
Nem sokkal az elefántbébi után kétpúpúteve-csikó (Camelus

bactrianus) született a Nyíregyházi Állatparkban. Az Ázsia élõvilágát
bemutató területen, az ország legnépesebb, 12 tagot számláló tevecsa-
patában jött világra a kiscsikó. Születését a látogatók is végignézhették,
hiszen – 12 hónapnyi vemhesség után – napközben látta meg a napvilá-
got az új jövevény. A csikó különlegessége, hogy míg az anyaállat bar-
na színû, a kis kanca az apja színét örökölve fehér bundájú. A kb. 30
kilogrammos kislány hosszú, vékony lábaival és aprócska púpjaival
jóval elmarad a felnõttek méretétõl. Ha megnõ, testtömege elérheti
majd az 500 kilogrammot is.

HÚSZ ÉVE SEGÍTENEK
Húszéves a Periféria Egyesület. A civil szervezet szol-

gáltatásaival a kirekesztett társadalmi csoportok esély-
egyenlõségét növeli. A jubileum alkalmából ünnepi
konferenciát rendeztek szerdán, a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Karán.

A civil szervezet szociális munkás diplomát szerzett fi-
atalokból alakult. Kezdetben a hajléktalanok ellátásával
foglalkoztak. Ezt a szolgálatot máig rendszeresen végzik
a Periféria Egyesület tagjai.

A LEGINKÁBB RÁSZORULÓKRA FIGYELNEK

– Egyrészt felderítjük, felkutatjuk azokat az utcán lévõ
hajléktalanokat, akikkel korábban nem volt kapcsolatunk,
aztán ellátjuk õket az alapszükségleteket kielégítõ ado-
mánnyal – mondta dr. Szoboszlai Katalin, a Periféria Egye-
sület elnöke. – E mellé társul a szociális munka, hiszen
igyekszünk õket szociális, illetve egészségügyi rendsze-
rekbe közvetíteni, azokat pedig, akik jó egészségi állapot-
ban vannak és aktív korúak, a lakhatás és munkavállalás
irányába vinni.

KRÚDY IS A SZEMLÉBEN
Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2015.

évi második száma. A folyóiratban szó esik többek kö-
zött az I. világháború megyei eseményeirõl, illetve a
filmkészítés magyar és nemzetközi kulisszatitkairól is.
Takács Péter a civil lakosság megpróbáltatásairól, Jakó
János a kötelezõ fémbeszolgáltatásról ír. Reszler Gábor
a totális államok önképérõl értekezik, Kemény Gábor
pedig Krúdy Gyula írói munkásságának utolsó évtize-
dét elemzi. Marik Sándor a film világába kalauzolja a
Szemle olvasóit. Pintér Aninát mutatja be, azt a fiatal
hölgyet, aki 10 római év után költözött Los Angelesbe,
hogy a filmvilág fõvárosában, Hollywoodban kamatoz-
tassa jelmeztervezõi tudását. A Szemle személyesen is
beszerezhetõ a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban.

A 20 éves Periféria Egyesület tagjai ma már nemcsak
hajléktalanokról gondoskodnak, a fedél nélkül élõk mel-
lett segítik a beilleszkedési zavarokkal küzdõ gyermekek
és a hátrányos helyzetû nõk társadalmi integrációját is.

PARTNERSÉGBEN A VÁROSSAL

 A civil szervezet a nyíregyházi önkormányzattal kötött
ellátási szerzõdés alapján végzi a hajléktalanok ellátását,
a gyermekeknek pedig a Huszár-telepen, Örökösföldön
és Nyírszõlõsön fejlesztõ, tanulást segítõ és szabadidõs
programokat biztosítanak.

– A Periféria Egyesület nagyon fontos munkát végez
Nyíregyházán – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza al-
polgármestere. – Elsõsorban a krízishelyzetben élõkrõl,
fedél nélküliekrõl gondoskodnak, amely a városban na-
gyon fontos tevékenység, hiszen ezek a személyek a leg-
elesettebbek, a leginkább rászorulók.

A 20 éves Periféria Egyesület jubileumi konferenciát ren-
dezett, amelyre meghívta egykori és jelenlegi kollégáit,
önkénteseit és partnerszervezeteinek képviselõit. A ren-
dezvényen felelevenítették az egyesület 2 évtizedes törté-
netét és munkáját, majd a civil szervezet díjakat és elis-
meréseket adott át azoknak a személyeknek és szerveze-
teknek, amelyek segítették az egyesület munkáját. A Peri-
féria Egyesület Jászai Menyhért alpolgármester munkáját
is elismeréssel köszönte meg.

Az egyesület elnöke az alpolgármesternek is megkö-
szönte a támogatását
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A Vela cégcsoport 1991-ben kezdte meg
a mûködését a Vela Pékség és a Vela Lí-
zing Zrt. elindulásával. A tulajdonos, La-
katos Tibor a lízing üzletág kapcsán egy-
re többször került kapcsolatba a gépjár-
mûvekkel és szemet szúrt neki, hogy az
új autót vásárlóknak csak mennyire kicsi
hányada foglalkozik azzal, hogy az autó-
ja mennyire biztonságos. Mivel 1995 óta
õ maga is Volvo-tulajdonos, így egyenes
út vezetett a svéd márkához. Hosszas
egyeztetéseket követõen 2001 májusában
nyitotta meg kapuit a Vela Autó Kft. mint
hivatalos Volvo gépjármû-kereskedés. Ek-
kor még a debreceni Belme Autó Kft.-vel
közösen képviselték a skandináv elegan-
ciát Nyíregyházán, de három évvel ké-
sõbb, 2004-ben már önállóan végezték
dolgukat.

A vállalat életében a következõ nagyobb
fejezet 2010-ben jött el,  amikor is a
megnövekedett ügyfélkör miatt szükséges-
sé vált a bemutatóterem és a szerviz bõ-
vítése is. Az értékesítõtér több mint dup-
lájára növekedett, a szerviz pedig külön
épületbe költözött, három szerelõállásos-
ra bõvült és felvette tevékenységi körébe
a márkafüggetlen mûszaki vizsgáztatást is.
A cég irányítását 2012-ben vette át Ti-
bor idõsebbik fia, Balázs, ezzel is belép-
ve a családi vállalkozások életébe. A hé-
ten ünnepelték a cég fennállásának 14.
évfordulóját a legújabb csúcsmodell le-
leplezésével és bíznak benne, hogy a jö-
võre tartandó születésnapon ismét egy
újabb modellrõl tudják közösen lehúzni
a fehér leplet.

(x)

SZÜLETÉSNAP A VOLVÓNÁL

A jó idõ beköszöntével nemcsak a diákok számára
ért véget a tavaszi félév, hanem a Szépkorúak Akadé-
miája is nyári szünetre ment. Az érdeklõdõknek azon-
ban nem kell sokáig várni a folytatásra: szeptember
közepétõl indul a második félév.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Még április elsõ felében indult útjára Nyíregyházán a
Szépkorúak Akadémiája, amit az önkormányzat a Debre-

AKADÉMIÁN TANULHATTAK A SZÉPKORÚAK
elõadásán azt mondta, bízik benne, hogy a résztvevõk az
elõadások során „mûvészi szintre viszik majd az örege-
dést”. Ez pedig, minden bizonnyal sikerült is nekik, hi-
szen a félév utolsó elõadása elõtt többen megjegyezték,
nagyon fog hiányozni nekik a programsorozat.

– A Szépkorúak Akadémiája minden elõadásán részt vet-
tem, az elsõ perctõl kezdve. Nagyon fog hiányozni. Jobb
programot el sem tudtam volna képzelni magunknak. Itt
arra is vigyáztak az elõadók, hogy soha nem mondták ki:
„idõsek”. Ez sokat jelentett nekünk. Nagyon várjuk a prog-
ram folytatását. Merem állítani: nekem tíz évet adott még
hozzá az életemhez – mondta Komáromi Gézáné Irénke
néni, a programsorozat egyik rendszeres résztvevõje.

„JÓBAN KELL LENNÜNK ÖNMAGUNKKAL”

A több héten át tartó programsorozaton az érdeklõdõk
elõadásokat hallhattak a sikeres idõsödésrõl, az idõskori
diszkriminációról, a keleti és nyugati gyógyászatról, a 3.
kor egyetemérõl, valamint egy stílustanfolyamon is részt
vehettek. A félév utolsó alkalmán dr. Kovácsné Magyari
Hajnalka, andragógus és szépségipari szakember stílus-
ról, divatról és szépségideálról beszélt a szépkorúaknak.
Azt mondta, nagyon fontos az, hogy jóban kell lennünk
önmagunkkal és minõségi életet kell élnünk, hiszen ezek
meghosszabbíthatják életünket. Kifejtette, a szépség egyén-
függõ és az ideál korszakonként változik. Noha a celebek
társadalmunk szépségideáljai, de szerinte nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy mindannyian egyedi szemé-
lyiségek vagyunk, akik külön-külön értékes tagjai a társa-
dalomnak.

ceni Egyetem Egészségügyi Karával közösen szervezett
meg. A program különlegességét az adta, hogy korábban
ugyan már volt ilyen rendezvény Budapesten, de vidéken
elõször itt, Nyíregyházán fogadhatta a szépkorúakat. Dr.
Kovács Ferenc polgármester áprilisban, az akadémia elsõ

Az idén június 23-án vette kezdetét
a központi szúnyoggyérítési program
azokon a területeken, amelyeken a leg-
több vérszívó rovar található. A szúnyo-
gok számát és az elvégzett munkát el-
lenõrzõ szakértõk, valamint magát a
gyérítést végzõ szakemberek is készen
állnak a munkálatok megkezdésére.

A szúnyoggyérítés heti ütemtervei fo-
lyamatosan elérhetõek lesznek a kataszt-
rófavédelem honlapján. Fontos tudni,
hogy az idõjárás befolyásolhatja a kivite-
lezést, ezért az ütemtervek az idõjárási kö-
rülmények függvényében változhatnak.
  Az önkormányzatoknak idén is van le-
hetõsége jelezni a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság felé, ha tele-
pülésükön jelentõs szúnyogártalmat ta-
pasztalnak. A bejelentést a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok ügyfél-

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
szolgálati elérhetõségein tehetik meg. A
beérkezett igényeket a szakértõk megvizs-
gálják, és ha a csípések száma azt indo-
kolja, a település és környéke bekerül a
központi gyérítési programba.

A légi kivite-
lezés az esti
órákban törté-
nik, míg a földi
kijuttatást nap-
l e m e n t e k o r
kezdik, hogy a
szúnyoggyérí-
tés hatékony le-

gyen és minél kisebb kockázatot jelentsen
a méhekre. A vállalkozók a gyérítéshez ki-
zárólag olyan szereket alkalmaznak, ame-
lyeket az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
engedélyezett. A felhasznált szerek a me-
legvérû élõlényekre, így az emberre és a
háziállatokra semmilyen veszélyt nem je-
lentenek.

Folyamatosan sok érdeklõdõt vonzottak a rendezvények
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DIÁKMUNKA PROGRAM INDUL
Július elsején indul a kormány két

hónapos diákmunka programja. A nap-
pali tagozatos diákok a települési ön-
kormányzatoknál, illetve azok cégeinél
dolgozhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében idén több mint 250 millió
forint áll rendelkezésre, hogy közel há-
romezer fiatal szerezhessen jövedelmet
és munkatapasztalatot.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Nyaranta a diákok jelentõs része végez
valamilyen munkát a tanulmányai vagy
nyaralás, illetve más szórakozás finanszí-
rozása céljából. A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium országosan 2 milliárd forintos
támogatási összeggel idén is meghirdette
a Nyári diákmunka elnevezésû, központi
munkaerõ-piaci programját, amely már di-
ákkorban hivatott elõsegíteni a fiatalok
munkához jutását, és ezzel a korai mun-
katapasztalat mellett a jövedelemszerzés
lehetõségét is.

250 MILLIÓS TÁMOGATÁS

Dr. Rezsõfi István, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Fõosztályának fõosztályvezetõje el-
mondta, július 1-jétõl augusztus 31-éig tart
a diákmunka program, a nappali tagoza-
tos, 16 és 25 év közötti fiatalok a települé-
si önkormányzatoknál, illetve azok cégei-
nél dolgozhatnak maximum napi 6 órában.
A megyében több mint 250 millió forint áll
rendelkezésre, hogy közel háromezer fia-

tal szerezhessen jövedelmet és munkata-
pasztalatot.

REGISZTRÁLNI KELL A MUNKÁÉRT

A diákok
június 22-
étõl regiszt-
r á l h a t j á k
magukat az
illetékes já-
rási hivatal
foglalkozta-
tási osztályá-
nál. Ehhez
vinni kell a
személyes
o k m á n y o -
kat, valamint az érvényes diákigazolványt,
vagy annak az iskolai tanulmányok befe-
jezése miatti visszavonásakor kiadott isko-
lalátogatási igazolást. Az önkormányzatok-
nak is a járási hivatalok foglalkoztatási osz-
tályán kell a tervezett foglalkoztatás meg-
kezdése elõtt a munkaerõ-igényt, illetve a
kérelmet benyújtaniuk. A program a fog-
lalkoztatás teljes költségét támogatja leg-
feljebb két hónap idõtartamra, maximum
napi hatórás foglalkoztatás esetén. A mun-
kabér azonban nem lehet magasabb, mint
a minimálbér, vagy a szakképzettséget
igénylõ munkakörökben a garantált bérmi-
nimum idõarányos hányada, tehát 78 750,
illetve 91 500 forint havonta. A diákmun-
ka révén szerzett sikerélmény segíthet a fi-
ataloknak a késõbbi pályaválasztásban és
az elhelyezkedésben is.

Már két hónapja bugyognak, csobognak a szökõku-
tak városszerte. Ezek nagyon népszerûek a városlakók
körében, sokan ülik körbe õket az utcákon és tereken.
Olyanok is akadnak azonban, akik szeretnének meg-
fürödni bennük, ez viszont szigorúan tilos!

Szabó Edina, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense kér-
désünkre elmondta, a Városüzemeltetés munkatársai rend-
szeresen karbantartják és tisztítják a Nyíregyházán mûkö-
dõ 10 szökõkutat. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyoz-
ni, hogy a vízi látványosságoknak elsõsorban díszítõ, esz-
tétikai értéke van, és bármennyire csábítóak a kánikulában
a hûsítõ vízfelületek, a medencék nem alkalmasak a für-
désre. A sóstói Tófürdõ vízminõsége sokkal inkább alkal-
mas erre, hiszen többször is megkapta már a kiváló minõsí-
tést. Évente pedig több tízezren mártóznak meg benne.

– A kutak vízforgató berendezéssel felszereltek, a vizet
többnyire automata szûri és fertõtleníti, de éppen a külön-
féle vegyszerek (algaölõ szer, klór stb.) allergiás reakció-
kat válthatnak ki az arra érzékenyekbõl. A medencébe
ráadásul bekerülhet például madárürülék, por, cigaretta-

A SZÖKÕKÚT NEM FÜRDÕMEDENCE!

csikk, szemét, de az sem ritka, hogy kutyákat engednek a
szökõkutakba.

BÕRIRRITÁCIÓ ÉS CSÚSZÁSVESZÉLY

Mindenkinek saját, jól felfogott érdeke és felelõssége
tehát, hogy ne pancsoljon a szökõkutakban, és különösen
gyermekét ne engedje ezekbe a vizekbe az esetleges bõr-
irritáció vagy a csúszásveszély miatt. Enyhülésre inkább a
párakapukat, illetve a díszkutak és közkifolyók ivóvíz mi-
nõségû vizét javasolják – hangsúlyozta.

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet felügyelet-
vezetõje azt mondta, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának rendeletei között szerepel, hogy a
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatar-
tást tanúsít az, aki a vízcsobogókat, kutakat, vizes meden-
céket rendeltetésellenes célokra (mosdásra, fürdésre stb.)
használja. A Közterület-felügyelet munkatársai helyszíni
bírságot is kiszabhatnak, ami felnõtt esetében akár 50 ezer
forintig terjedõ összeget is jelenthet.

Dr. Rezsõfi István
fõosztályvezetõ

ELHUNYT
CSEPELY ZSIGMOND

Lapzártánkkor érkezett a hír: életének 45. évében,
rövid, súlyos betegség következtében, szerdán el-
hunyt Csepely Zsigmond tûzoltó dandártábornok, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója – tudatta közleményben Dóka
Imre, a szervezet szóvivõje.

Csepely Zsigmond 1969-ben született Fehérgyar-
maton, hivatásos pályafutását 1996-ban a Magyar
Honvédség állományában kezdte. 2002-tõl egy évig
a Nyírbátori Határõr Igazgatóságon teljesített szol-
gálatot, majd 2003-ban került át a Fehérgyarmati
Polgári Védelmi Kirendeltségre. 2010. november 1-
jétõl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója.

Csepely Zsigmondot a katasztrófavédelem saját ha-
lottjának tekinti, temetésérõl késõbb intézkednek.
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EREDMÉNYEK SPORT

3 MÁSODPERCRE A BRONZTÓL
Június 21-én Balatonfüreden került sor a Magyar

Úszás Napja keretében rendezett Nyíltvízi Úszó Világ-
kupára, melyen nemcsak a profi úszók álltak rajthoz,
hanem versenyeztek a Jövõ Bajnokai, magyar szenior

A NYÍREGYHÁZIAK MINDENT MEGTETTEK

MECCSES MÚLTIDÉZÕ
1600 nézõ kosármeccsen, új név, új korszak a nyír-

egyházi csapat életében. 2001 januárjában a Debre-
ceni Vadkakasok ellen lépett pályára a Bujtosi Sza-
badidõ Csarnokban a Marso NYKE-Isobau férfiegyüt-
tese. A keretet pedig olyan játékosok alkották mint
Ricks, Pavlovics, Krivacsevics, Mérész, Hutás, Orosz-
vári, Herczku, Boczkó, Czakó és Korcsok. No és a
legendás edzõ, Rezák László. A Nyíregyháza–Debre-
cen kosármeccs izgalmas pillanatait ismét átélhetik
vasárnap 18 órától a Nyíregyházi TV-n.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

Bulgáriában rendezték az Atlétikai Csapat EB második
ligájának küzdelmeit, ahol a magyar válogatottban három
nyíregyházi sportoló is helyet kapott. Mindhárman jól is
teljesítettek, végül nem rajtuk múlt, hogy a csapat nem
tudott az elsõ két helyen zárni, és ezzel feljutni az elsõ
osztályba. Szombaton Ónodi Dávid 100 méteren – új egyé-
ni csúccsal – második lett, Bakosi Péter pedig 220 centi-
méteres teljesítménnyel szintén a második helyen zárt
magasugrásban. Kerekes László élete elsõ komolyabb nem-
zetközi versenyén vett részt, és a súlylökõ a hetedik he-
lyen végzett. Ónodi Dávid a 4x100-as váltónak is tagja
volt, mely nyerte futamát, vasárnap pedig 200 méteren
lett második a Nyíregyházi Sportcentrum sprintere. Hiába
azonban a jó nyíregyházi eredménysor, a szombati máso-
dik után vasárnap a harmadik helyre szorult Dánia és Bul-
gária mögött a válogatott, így nem jutott fel. A két nap
alatt 18 versenyszámban végeztek magyar atléták dobo-
gós pozícióban: négy gyõzelem, tizenegy második és há-
rom harmadik hely a mérleg a számok élcsoportjában.

Itthon eközben elkezdõdött a magyar bajnokságok sora,

melynek elsõ állomása az Ifjúsági Országos Bajnokság volt
Zalaegerszegen. A Sportcentrum delegációjából ketten
tértek haza éremmel a nyakukban. Buzga Zoltán hármas-
ugrásban 2., Kovács Noémi pedig diszkoszvetésben a 3.
helyen végzett.

úszók és amatõrök is. Nyíregyházáról 8 versenyzõ uta-
zott el Füredre. A Balaton vize csupán 21 fokos volt,
ezért az edzõk úgy döntöttek, hogy nem kockáztatják a
legifjabb úszóink egészségét, így nem indították el õket
a programban. Buskó Csenge viszont már tapasztalt,
rutinos versenyzõ, õ így rajthoz állt az 5 kilométeres
távon az ifjúsági korosztályban. Nemcsak a hideg víz,
hanem a hatalmas tömeg is problémát jelentett. Mind-
ezek ellenére is ötödikként ért célba, és csak 3 másod-
perccel maradt le a dobogóról.

EB UTÁN EZÜST
A Skóciából

hazatérõ golfver-
senyzõ, Závaczki
Bálint – aki a kor-
osztályos Európa-
bajnokságon sze-
repelt – legutóbb
a Litván Junior
Openen vett
részt. A konti-
nensviadal ta-
pasztalatait fel-
használva, élet-
korát meghaladó
érett játékot mutatott. A 13 éves golfozó az U15-ös kate-
góriában játszott és kiemelkedõ, fantasztikus játékkal a
második helyet szerezte meg a nyílt bajnokságon.

NEM SIKERÜLT A FELJUTÁS
A Grosics Akadémia elleni visszavágón lépett pályá-

ra a Bozsik Akadémia U17-es labdarúgócsapata. Az 1–
1-gyel végzõdött elsõ találkozó után a 64. percben Len-
gyel Marcell juttatta elõnyhöz a nyíregyháziakat Gyu-
lán, ám sokáig nem tartott az öröm, mert három perc
múlva egyenlítettek a hazaiak. Több gól nem esett, így
mivel a második meccs is 1–1-gyel zárult, jöhettek a
büntetõk. Itt a hazaiak céloztak pontosabban, és 3–1-
re nyerték a párharcot, ezzel együtt az I. osztályról döntõ
osztályozót.

Ónodi Dávid (alul) egyéni csúcsot javított 100 méteren

KÉSZÜL A SZEZONRA A SZPARI
Június 24-e, 10 óra. Új idõszámítás kezdete a Nyíregy-

háza Spartacusnál. A csapat elõször indul neki úgy a nyá-
ri felkészülésnek, hogy tudja, õsztõl az NB III-ban szere-
pel. Leírni, kimondani is furcsa, mint ahogy furcsa volt a
döntés is, aminek köszönhetõen ide került a csapat. Az
NB I 12. helyérõl...

Miközben a szövetség folyamatosan arról beszél indok-
lásában a kizárás kapcsán, hogy nem lett idõben kifizetve
Diego Balbinot, a Szpari korábbi játékosa, az UEFA egyik
levelezése megerõsítette azt, hogy a Nyíregyházának van
igaza, azaz nem is kellett volna kifizetni a játékost. Az
UEFA fõtitkára és a profi labdarúgók 3 európai szerveze-
tének fõtitkárai 2014. márciusban és 2015. májusban is
azt írták a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy a játé-
kosokkal kapcsolatos munkaügyi vitákat a magyar jogrend-
szer a Munkaügyi Bíróság hatáskörébe utalja, vagyis a
magyar jogszabályok szerint kell elbírálni.

– A Spartacus teljesítette az MLSZ-nek a munkaszerzõ-
désre vonatkozó szerzõdési feltételeit, záradékba beletet-
te, hogy mi a jogi fórum (Nyíregyháza Munkaügyi Bíró-
ság), így az alkalmazandó jog (magyar munkajogi szabá-
lyok), valamint a nemzeti jog elõnyt élvez minden mással
szemben. A Szpari ennek megfelelõen járt el a Balbinot-
ügyben, és annak ellenére is rendezte a tartozást, hogy
errõl a Munkaügyi Bíróság nem rendelkezett – engedve a
zsarolásnak, hogy másképp nem kap licencet a klub. Har-
colunk tovább az igazunkért, hiszen mi a szabályoknak

megfelelõen jártunk el – mondta dr. Ökrös András, a Nyír-
egyháza Spartacus ügyvezetõje.

A szakmai stáb már a munkára koncentrál. A korábbi
keretbõl több labdarúgóval is megegyeztek a vezetõk a
folytatásról, így Pákolicz Dávid, Rezes László, Szokol Zsolt,
Rubus Tamás, Ovszijenko Volodimir, Mohamadou
Abdouraman és Törtei Tamás is maradt. A Szparival kezd-
te a felkészülést Igor Zofcák és Zoran Kostic is, Perger
Bence pedig kölcsönbõl tért vissza. Több fiatal játékos is a
kerettel készül, és új labdarúgók is érkeznek. Maradt
Mátyus János vezetõedzõ is.

– Megemészthetetlen a döntés, de ha csak errõl beszél-
nénk, akkor zsákutcába jutnánk. NB III-ra készülünk, de
NB I-es szinten fogunk dolgozni, az edzésmunka is ennek
megfelelõ lesz. Egy jó felkészülés után eredményes baj-
nokságot várok, feljutással. Ami a keretet illeti, le a kalap-
pal a maradó játékosok elõtt, de megértem azokat is, akik
elmentek, hiszen óriási különbség van a két osztály meg-
ítélése között. Kilenc labdarúgó maradt, és több mint húsz
játékossal vagyunk tárgyalásban, négy-öt érkezõre számí-
tok, és velünk készülnek a fiatalok is – mondta Mátyus
János vezetõedzõ.

Az elsõ napokban Örökösföldön edzettek a játékosok,
majd Abaújszántón kezdõdik egy 5 napos edzõtábor, amit
késõbb még egy hasonló követ. A csapat közben több
edzõmeccset is játszik majd többek között a Nyírbátor, a
Kassa, a Szolnok és a Kisvárda ellen. A bajnokság augusz-
tus 1-jén rajtol.

Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Andó Károly (4. számú önkormányzati kerület

önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont:  2015. június 29., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.

GAZDIKERESÕ

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

Csibész: Körülbelül 5 éves ivartalanított
német juhász kan. Sérülten került Állat-

otthonunkba, az egyetlen lehetõség
életének megmentésére az amputá-

ció volt. Csibész  három lábbal is
aktív, teljes értékû kutya. Szeretõ
gazdi jelentkezését várja.

Luna: 2015 áprilisában született keve-
rék szuka kutya, aki testvéreivel került
Állatotthonunkba. Nyíregyházán egy
dobozban, a legnagyobb kánikulában
tették ki az ártatlan kis apróságokat. Ele-
ven, figyelmes, játékos kölykök.

A TÉVÉ SZOCIOMÛHELYÉBÕL
Ezen a héten a Nyíregyházi Televízió „szocio-

mûhelyének” alkotásaiból válogatott a sorozat szerkesz-
tõje, Miló Mihály vezetõ operatõr (HSC). A Zárójelek
címû, akkoriban díjnyertes adás készítõi: Vitkai Éva és
Zajácz D. Zoltán. A témaérzékeny feldolgozást a mai
szem számára érdekes, már egyáltalán nem, vagy nem
abban a formában létezõ intézmények, helyszínek szí-
nesítik. Így eljutunk az Anyás Csecsemõ Otthonba, a
korábbi GYIVI-be, vagy a Sóstói Szivárvány Otthonba
is. Az NYTV30 adásának második felében valóban a
nyilvánosság elõl (el)zárt helyszínekre kalauzoljuk
Önöket, és vissza az idõben, szintén a ’90-es évek elsõ
felébe. A „Meghasadt lelkek között” címû, Zajácz D.
Zoltán által készített mûsor egyik fõ forgatási helyszíne
a köznyelvben akkoriban „sárga-ház”-nak nevezett
épület, Nagykállóban, a másik pedig az intézmény még
meglévõ, kállósemjéni részlege. A nyilatkozók között
van a közismert Vágvölgyi János fõorvos is, és kiderül:
az „elmebetegek” kezelési módszerei már akkor is más
képet mutattak, mint amit az emberek általában gon-
doltak a témáról... Vetítések: szombat 19.30 és vasár-
nap 8.30.

KERESIK A NYÁR
KÖNYVFALÓJÁT!

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtára idén is meghirdeti házi olvasópályáza-
tát a nyári szünidõre, 10–15 éves gyermekek részére,
akik könyvtáruk beiratkozott olvasói.

Mit olvashattok? A könyvtár által ajánlott listáról (le-
tölthetõ a www.mzsk.hu oldalról, vagy átvehetõ sze-
mélyesen a gyermekkönyvtárban) kiválaszthatjátok a
számotokra érdekes, szórakoztató könyveket. Hogyan
lehet nevezni? A kiválasztott könyvekhez tartozik egy
kérdéseket tartalmazó pályázati lap. Ezeket a könyv-
tárban kaphatjátok meg vagy letölthetitek a könyvtár
www.mzsk.hu honlapjáról. Minél több könyvet olvas-
tok el és válaszoltok a hozzá tartozó kérdésekre, annál
nagyobb esélyetek lehet a „Nyár Könyvfalója” cím el-
nyerésére. Meddig tart? 2015. augusztus 31. Eredmény-
hirdetés: 2015 októberében.

NÓTAEST

KÉZMÛVES TÁBOR BORBÁNYÁN

A Borbányai Mûvelôdési Házban (Margaretta u. 50.). napközis
jellegû kézmûves tábort szervezünk 5–10 éves korú gyerekek
részére július 27–31. és augusztus 3–7. között. A tábor kereté-
ben a kézmûves foglalkozások mellett egyéb szabadidôs tevé-
kenységek (néptánc, zumba stb.) is várják a gyerekeket. Jelent-
kezési határidô: július 20. Információ: 20/350-9186, 42/491-295.

JÓSAVÁROS

A Jósavárosi Mûvelôdési Házban fogyasztóvédelmi tanácsadást
tart az Egymásért-Családok Egyesülete június 30-án, kedden
10 órától, ahol az interneten, telefonon és termékbemutatókon
rendelt árucikkekkel kapcsolatos hasznos információkat kap-
hatnak a helyszínre látogatók.

Július 1-jén, szerdán 10 órától a Jósavárosi Mûvelôdési Ház-
ban (Ungvár stny. 33.) Móricz Virág: „Anyám regénye”, vala-
mint „Apám regénye” c. mûvei alapján, Móricz Zsigmonddal
és családjával ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk dr. Szabó
Gyuláné, olvasóköri tag segítségével. Az ingyenes programra
minden Móricz- és irodalomkedvelôt szívesen várnak! Infor-
máció: 42/448-005.

KIÁLLÍTÁSOK

Szepessy Béla grafikusmûvész kiállítása július 4-éig tekinthe-
tô meg a Nyíregyházi Városi Galériában keddtôl szombatig 9
és 17 óra között. Információ: 42/408-720.

Horváth János festômûvész Út/Szakasz címû tárlata július 4-
éig a Pál Gyula Teremben keddtôl szombatig 9 és 17 óra kö-
zött várja a látogatókat. Információ: 42/408-720.

Orosz István, Kossuth-díjas grafikusmûvész „Tér-Játé-
kok” címû kiállítása a Mustárházban (Szent István u. 20.).

„Ahova a király is gyalog jár...” – idõszaki kiállítás a
Sóstói Múzeumfaluban, mely szokatlan témát, az illem-
helyek kultúrtörténetét dolgozza fel. A Jármi kiállítóház-
ban megtekinthetõ darabok a magyar, a cseh, az osztrák
és német, illetve az angol éjjeliedények ornamentikáját,
forma- és színvilágát mutatják be. Megtekinthetõ: július
17-éig.

A Zöld Kerék Alapítvány soron következõ túrája Sza-
bolcs községbe vezet, ahol a Szent László Király Ünnepé-
re látogatnak el, melyen színes programok, huszárok és 
zászlódobálók, szablyavívási bemutató, néptáncegyüttesek
fellépése várja az érdeklõdõket, a napot pedig a Szívtiproll
zenekar zárja. Indulás: Nyíregyháza, Kossuth tér, június
27-én 9.00 óra. A táv: 35 km. További információ, jelent-
kezés: www.zoldkero.hu, 70/220-3885, zoldkeroprog-
ram@gmail.com.

Esélyegyenlõségi és Szabadidõs Sportnap, valamint
Moravecz Ferenc Sakk Emlékverseny június 27-én az Esély
Centrumban (Tiszavasvári út 41.). Bõvebben: www.mksza-
bolcsegyesulet.hu/aktualis.

A Burattinó Bábszínház elõadása: június 27-én 16.00 óra:
A kincskeresõ manó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).

A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.)
újból indulnak a jógafoglalkozások Sasvári Erzsébet ve-
zetésével, csütörtöki napokon este fél 6-tól. Információ:
42/491-295.

A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja
az érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség
literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû
kiállításra a Jósa András Múzeumba, mely megtekinthetõ
az év végéig.

...TIED A VILÁG!

Zenés társasjáték. Június 29., hétfõ 20.30. Szabadtéri
Színpad. Fõszereplõk: Bródy János, Feke Pál, Serbán

Attila, Vastag Tamás.

A Bencs Villa programjai: június végéig megtekint-
hetõ Csoma József és Tajdi Gyula nyíregyházi mûvész-
tanárok tárlata 9.00–17.00 óra között. Július 3-án 18.00
óra: Varga Gábor (Hajdúhadház) festménykiállításának
megnyitása. Beszédet mond: Harka Ágnes (Bp., a Vizu-
Art Mûvészeti Iskola vezetõje). 18.30-tól: Francia di-
vatbemutató és sanzonest a Milord zenekarral és a
Móricz Zsigmond Színház mûvésznõivel a villa park-
jában. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

FRANCIA EST A BENCSBEN

ORGONA HEGEDÛVEL
Tóka Ágoston (orgona) és Deák Sára (hegedû) Fischer

Annie-ösztöndíjasok adnak koncertet június 28-án 19.00
órától a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegy-
házban. Mûsor: N. Bruhns: e-moll Preludium; J. S. Bach:
d-moll Preludium és fúga BWV 539; J. S. Bach: g-moll
Szólószonáta – Adagio, Presto; BWV 1001/ 1, 4; J. S.
Bach: c-moll Szonáta BWV 1017; W. A. Mozart: f-moll
Fantázia KV 608. (Részletek: nyiregyhaza.hu)

Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vas-
utas Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folya-
matosan várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyug-
díjasokat. Telefon: 42/504-490.
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85 ÉVE ADTÁK ÁT A REPÜLÕTERET
A trianoni békediktátum a súlyos területelcsatolások és

az ezzel járó jelentõs magyar népesség elvesztése mellett
egyéb csapásokkal is sújtotta hazánkat. Egyebek mellett
megtiltotta a hadi légierõ fenntartását és a repülõgépgyár-
tást is. Ilyen körülmények között csak egy titkos légierõ
megvalósítását tûzhették ki célul. Repülõtereket kellett
építeni a gépállomány elrejtésére, míg a pilóták és mû-
szakiak álcázott kiképzésére egy belföldi légiforgalmi vál-
lalatot hoztak létre. A Magyar Légiforgalmi Rt. (MALÉRT)
1927-ben elhatározta, hogy Magyarországot bekapcsolja
az európai légi szállítás és közlekedés rendszerébe, ami-
hez jól kiépített repülõtér-hálózatra volt szükség. Erre hi-
vatkozva tett a város vezetése egy visszautasíthatatlan aján-
latot a Kereskedelemügyi Minisztériumnak és a MALÉRT
vezetõinek, akik rábólintottak a nyíregyházi repülõtér
megvalósítására. A város szinte az összes költséget vállal-
ta, az államra mindössze az épületek felépítése várt. Há-
rom területet jelöltek ki a repülõtér lehetséges helyének: a
Tokaj–Záhony közötti vasútvonal deltáját (mai vásártér), a
Szarvas-szigeti nagylegelõt és a Mandabokor melletti ka-
tonai gyakorlótér szomszédságában található területet.
Végül a Szarvas-sziget mellett döntöttek, annak ellenére,
hogy a helyszín víztelenítése tetemes költségekkel járt.
1927 novemberében el is kezdõdtek a munkálatok, azon-
ban a költségek elõteremtésére a város több alkalommal
is hitel felvételére kényszerült. 1928-ban elkészült a köz-
ponti épület és az elsõ hangár, valamint átadták a Tokaji

úttól a repülõtérre vezetõ makadámutat. 1929 júliusában
egy postagép érkezett Szegedrõl, hogy a reptér talaját ki-
próbálhassa. A repülõtér épületét és berendezését 1930.
március 14-én adták át hivatalosan a kincstárnak. Az át-
vevõ bizottság a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a
nyíregyházi alvállalkozókról, akik közül Fancsaly Kálmán
az egészségügyi berendezést, Tündér Sándor pedig a vas-
szerkezeti munkát készítette el. 75 évvel késõbb egy szik-
latömbre elhelyezett táblával emlékeztek az alapítás év-
fordulójára.

Dr. Magyar Dezsô Alapítvány (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
Egyszeres könyvvitelt vezetô egyéb szervezetek

közhasznú egyszerûsített beszámolójának mérlege 2014.
adatok E Ft-ban
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