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NYÁRON A CSÍKOS...
A görögdinnye szezonja
hagyományosan július
elején kezdõdik és a
gazdák elõrejelzése
szerint idén kitarthat
szeptember tizedikéig is.
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KÖNNYEBB ISKOLATÁSKA.
Az évindítás sok terhet ró
a családok pénztárcájára.
Nyíregyháza önkormány-
zata éppen ezért különbö-
zõ juttatásokkal segíti az
iskolás gyermeket nevelõ
szülõket. ÚT A PENTAGONBA
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A JÁTÉK AZ ÉLETÜK.
Bár még javában tart a
szabadság a Móricz
Zsigmond Színház
mûvészei számára, sokan
közülük mégis a vakáció
egy részét munkával,
„játékkal” töltik.
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JAPÁN IRÁNYÍTÓ.
Japán válogatott irányítót
szerzõdtetett a Nyíregy-
házi KC. A férfi kézilabdá-
sok kerete több poszton
változott a nyári szünet-
ben, a cél pedig, hogy
dobogón végezzenek.

Már fogadják a sugárterápiára érkezõ betegeket a Jósa
András Oktatókórház új Onkológiai Tömbjében. A
Tömbkórház projekt beruházásainak nyomán így már
Nyíregyházán is elérhetõ a legmodernebb, teljes körû
onkoradiológiai ellátás.

Magyarországon évente kb. 80 ezer daganatos beteget re-
gisztrálnak. Bár számuk évrõl évre folyamatosan növekszik,
a halálozási arány ugyanakkor csökkenõ tendenciát mutat.
Mindez elsõsorban a betegek diagnosztikája és terápiája te-
rületén elért fejlesztéseknek köszönhetõ, hiszen általuk ered-
ményesebb a gyógyítómunka. A Jósa András Oktatókórház
Onkológiai Centrumában évente 1000–1200 új beteget lát-
nak el, a kb. 400 visszatérõ, folyamatos kezelésben részesü-
lõ páciens mellett. Ezért is jelentõs mérföldkõ, hogy a Tömb-

ÚJRA ELÉRHETÕ A SUGÁRTERÁPIA NYÍREGYHÁZÁN IS
kórház projekt keretében olyan nagy értékû eszközöket állí-
tottak a gyógyítás szolgálatába, amelyek nemcsak teljes körû,
de a legmodernebb onkoradiológiai ellátást tesznek lehetõ-
vé a Jósa András Oktatókórház Onkológiai Tömbjében.

Az új berendezések egy része a diagnosztizálás során
részletesebb, jobb minõségû felvételek készítésében segíti
a szakemberek munkáját. Másik részük pontosabb, az élõ
szöveteket jobban kímélõ kezeléseket tesz lehetõvé, csök-
kentve a mellékhatások lehetõségét. A sugárterápiás ada-
tok biztonságos kezelésére szolgáló új információs hálóza-
ti rendszer pedig szinte teljesen kiküszöböli az emberi fi-
gyelmetlenség okozta hibaforrásokat.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban zajló fo-

lyamatos fejlesztések részeként újulnak meg az épület-

komplexum körüli útfelületek és parkírozók is. Szombat-
tól néhány napig aszfalmarási munkálatok kezdõdnek a
kórház Nagyvárad utcai teherportájával szemben. Jövõ
héttõl az intézeti gyógyszertárral párhuzamos út aszfalt-
marási munkálataival folytatódik a projekt, amely érinti a
Sürgõsségi épület elõtti útszakaszt a tömbkórház épületé-
ig. A volt gyermekgyógyászat helyén, most még kerítéssel
elzárt területet látunk. A projekt részeként ide hamarosan
kétszintes, több mint 350 gépjármû befogadására alkal-
mas parkolóház épül.

A tervek szerint augusztus 20-át követõen, a Sebé-
szeti tömb mellett kialakított közúton már megnyílhat
a közlekedés. A jelenleg parkolóként funkcionáló te-
rületet a beruházás végéig, várhatóan augusztus utol-
só hetéig fenntartják, azután pedig az új parkolóház
része lesz.

UKRÁN GYEREKEK VENDÉGSÉGBEN

VIDOR FESZTIVÁL 2015
Már csak néhány nap és fellebben a függöny Közép-Európa
egyik legnagyobb összmûvészeti fesztiváljának, a VIdámság
és Derû ORszágos Seregszemlének a programjáról. Az idén is
augusztus 28. és szeptember 5. között a legjobb színházak, a
legjobb filmek, a legjobb koncertek: az év legvidámabb hete
várja az ide látogatókat. A részletekre augusztus 10-én, hét-
fõn, sajtótájékoztató keretében derül fény, s aznap déltõl már
a nyiregyhaza.hu és a vidor.eu oldalon önök is láthatják a prog-
ramot. A versenyprogramra augusztus 12-étõl már kaphatóak
lesznek a jegyek, az ideiglenesen a MÛvész Stúdióban lévõ
jegypénztárban. Hamarosan a postaládájukban is megtalálhat-
ják a fesztivál részletes programját tartalmazó mûsorfüzetet,
de addig is kísérjék figyelemmel a nyiregyhaza.hu és a vidor.eu
oldalakat, valamint a Nyíregyházi Naplót, ahol számos érde-
kességgel is szolgálunk olvasóinknak.

Lembergi gyerekeket látott vendégül a nyíregyházi önkormányzat. Dr. Kovács Ferenc
polgármester olyan általános iskolásokat fogadott, akiknek a szüleik harcoltak vagy
jelenleg is harcolnak a kelet-ukrajnai összecsapásokban. A gyerekek délelõtt az
állatparkot tekinthették meg, délután pedig az élményfürdõben hûsölhettek. /5.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT
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AUGUSZTUS 3., HÉTFÕ

KÓRUS VENEZUELÁBÓL
Egy igazi egzotikus nyáresti program

részesei lehettek azok, akik ellátogattak
a Kodály Zoltán Általános Iskolába. Az
iskola belsõ udvarán lépett fel ugyanis a
Venezuelából érkezett Schola Cantorum
Ifjúsági Kórus, akik koncertjükkel köny-
nyed kikapcsolódással szolgáltak.

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK

ÚJ MENTÕAUTÓ
Új rohamkocsit kapott a nyíregyházi

mentõállomás. A magas felszereltségû
gépjármû 24 órás szolgálatot lát el, ké-
szenlétben áll az azonnali ellátáshoz.
Az új rohamkocsit elsõként a Széche-
nyi utcára riasztották egy belgyógyászati
rosszulléthez.

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK

PADKARENDEZÉS
Padkarendezési munkákat végzett a

Magyar Közút az Északi körúton, a Szé-
na téren és a Mezõ utcán. A munkála-
tokat néhány nap alatt befejezték a szak-
emberek, és megszûnt az utcákon a for-
galomkorlátozás.

JÚLIUS 31., PÉNTEK

MINDENKI SZÉPÍT
A nyári idõszakban városszerte lehet

tapasztalni, hogy nemcsak a városüze-
meltetõ gazdasági társaság szakembe-
rei, hanem a gondos háztulajdonosok
maguk is hozzájárulnak a házuk elõtti
közterületek gondozásához.

JÚLIUS 31., PÉNTEK

KAMERA A CSATORNÁBAN
Megvizsgálták a csatornát a 36-os

számú fõút Nyíregyházán átvezetõ sza-
kaszán. A Mezõ utcán azt vizsgálták a
szakemberek, hogy a csatornában nem
okoz-e valami dugulást, ha igen, elvég-
zik a hiba elhárítását.

JÚLIUS 31., PÉNTEK

A CSÖVESEK NYERTEK
A Nyíregyházi Napló legutóbbi szá-

mában beszámoltunk az Úszó Alkal-
matlanságok Tréfás Vetélkedõjérõl. Az
eredmények között, tévesen jelent meg
a gyõztesek neve. A versenyt holtver-
senyben a képen látható Csövesek és az
Oázis csapata nyerte.

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT

FAZEKASKIÁLLÍTÁS
A tûz és a föld mûvészete címmel ifj.

Fazekas István, nádudvari fazekas mun-
káiból nyílt idõszaki kiállítás a Sóstói
Múzeumfaluban, a múzeum Jármi kis-
nemesi házában. A tárlatot november
8-áig tekinthetik meg, hétfõ kivételével
mindennap 10.00–18.00 óráig.

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Augusztus 8-án, az augusztus 20-ai

ünnepi munkarendhez igazodva, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Adóigazgatósá-
gainak ügyfélszolgálatai pénteki nyitva
tartás szerint fogadják az ügyfeleket. Ezen
a napon a telefonon hívható informáci-
ós vonalak is elérhetõek lesznek.

PROGRAMOK SOKASÁGA SÓSTÓN

TÖBB A VENDÉGÉJSZAKA
Háromezerrel nõtt a vendégéjszakák

száma az elsõ félévben Nyíregyházán
a tavalyi hasonló idõszakhoz viszonyít-
va. A közel 60 ezer itt töltött éjszaka
23 millió forintos idegenforgalmi adó-
bevételt hozott a városnak. Az idei terv
50 millió forint, amelyet az önkormány-
zat továbbra is az idegenforgalom élén-
kítésére fordít.

Idén nyáron is telt ház van Sóstón, de a
megyeszékhelyre is egyre több turista lá-
togat. Persze a vakáció idején az országos
és nemzetközi hírnevet is szerzett Nyíregy-
házi Állatpark, a gyógyhely minõsítésû
Aquarius Élmény- és Parkfürdõ, a Sóstói
Múzeumfalu a fõ attrakció, valamint a VI-
DOR Fesztivál is sok hazai és külföldi ven-
déget vonz. Ez természetesen meghatároz-
za az önkormányzat helyi adóbevételét,
amelynek egyik eleme az idegenforgalmi
adó.

FELKÉSZÜLTEK A SZÁLLÁSADÓK

A szállásadók idén is felkészültek a nyári
fõszezonra, az adó mértéke éjszakánként
egy fõre 300 forint. Ennek megfizetése alól
mentesülnek a 18 év alattiak, és többek
között az egészségügyi ellátás céljából ér-
kezõk. A vendégéjszakák száma az elsõ

félévben megközelíti a 60 ezret, az ebbõl
származó adóbevétel pedig 23 millió fo-
rint, ez az éves elõirányzat 46 százaléka.

Dr. Polgári András, a Polgármesteri Hi-
vatal Adóosztályának vezetõje elmondta,
az adóbevételekben is látszik a városve-
zetés azon törekvése, hogy folyamatosan
fejlõdjön a turizmus. Az idei év elsõ félév-
ében háromezerrel nõtt a vendégéjszakák
száma a tavalyi év hasonló idõszakához
viszonyítva, és másfél millió forinttal több
idegenforgalmi adó érkezett a város
számlájára. Ezt a bevételt a városvezetés
továbbra is a turizmus és a helyi attrakci-
ók fejlesztésére fordítja.

A nyíregyházi önkormányzat kasszáját
az elmúlt évben 46 millió forinttal gazda-
gította az idegenforgalmi adó, az idei terv
pedig 50 millió forint. Az adóhatóság fel-
hívja a szállásadók figyelmét, hogy a nyá-
ri idõszakban is folyamatosan ellenõrzik a
vendégkönyvek pontos és valós vezetését.

SóstóSerFeszt és Coca-Cola Strand-
party várja a kikapcsolódni vágyókat
augusztus 7. és 9. között Sóstógyógy-
fürdõn. Az alkoholos italok bemutató-
jának és kóstolójának a Krúdy sétány
ad otthont, míg a sportos-szórakoztató
eseményeken a Parkfürdõ vendégei ve-
hetnek részt.

 Idén ötödik alkalommal rendezik meg
a SóstóSerFesztet augusztus második hét-
végéjén. Péntektõl vasárnapig a Krúdy sé-
tányon biztosítanak ingyenes szórakozási
lehetõséget a családoknak. Amíg a felnõt-
tek megkóstolják a közel 70-féle, belga,
német, osztrák, cseh és magyar különle-
ges sört, addig a gyerekek bábszínházi elõ-
adáson, néptáncbemutatókon és koncer-
teken vehetnek részt. Aki megéhezne a sör-
fesztiválon, azoknak az utcai árusok kínál-
nak majd a habos italhoz illõ ennivalót.

Programok ezen a hétvégén nemcsak
délután és este, hanem napközben is vár-
nak a Sóstóra látogatókra. A Coca-Cola
Strandpartyt az üdítõitalos cég minden
évben megrendezi az ország legszebb
strandjain. A sóstói Parkfürdõben már ötö-

dik alkalommal tartanak sportos, szórakoz-
tató rendezvényt.

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. vezérigazgatója azt mondta az
események sajtótájékoztatóján, hogy a
részvénytársaság az elmúlt években igye-
kezett nemcsak a kerítésen belül, hanem
azon kívül is rendezvényekkel kedvesked-
ni a Sóstóra látogatóknak. Minden év júni-
usában a SóstóFeszt, júliusban az úszó al-
kalmatlanságok vetélkedõje fogadja ingye-
nesen a kikapcsolódni vágyókat. A vezér-
igazgató hozzátette, büszkeséggel tölti el,
hogy a Coca-Cola már ötödik éve Kelet-Ma-
gyarországon a Parkfürdõben rendezi meg
a szabadtéri eseményt, hiszen ez is azt tá-
masztja alá, az ország legjobb, legszínvo-
nalasabb strandjai között van a sóstói.

TALICSKÁZÁS ÉS RÖPIVERSENY

A Coca-Cola Strandparty szolgáltatása-
it péntektõl vasárnapig a Parkfürdõ ven-
dégei ingyenesen vehetik igénybe. A stran-
dolókra zsákban futás, talicskázás, ketrec
focibajnokság, óriás twisterpálya és törcsi
röplabdaverseny vár. A vetélkedõkön az
üdítõitalokat gyártó cég ajándéktárgyaival
kedveskednek a résztvevõknek.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Noha még javában tart a nyári szünet, és a város szig-
ligeti üdülõjében is több tucat kisiskolás élvezi a pihe-
nést, a szülõk gondolata már az alig 3 hét múlva kez-
dõdõ 2015/2016-os tanéven jár. Nyíregyháza önkor-
mányzata különbözõ juttatásokkal segíti az iskolás
gyermeket nevelõ családokat. Az adható és igényelhe-
tõ támogatásokról Jászai Menyhért alpolgármester a
Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában be-
szélt.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Azoknál a családoknál, amelyeknél a szeptemberi is-
kolakezdés elõtt, augusztus elsején is fennállt a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság, Nyíregy-
háza önkormányzata gyermekenként 5800 forint értékû
Erzsébet utalványt biztosít. A támogatást ebben a hónap-
ban, postai úton kapják meg az érintettek, ezt követõen
decemberben ismét megkapják szintén Erzsébet utalvány
formájában, amit ruhára, tanszerre vagy élelmiszerre for-
díthatnak a családok. Jászai Menyhért alpolgármester
hangsúlyozta, a juttatás közel 4500 gyermeknek jár. A
kérelmet nem kell benyújtani a Szociális és Köznevelési
Osztályra, hiszen annak folyósítása automatikus.

INGYENES TANSZERCSOMAG

Az alpolgármester továbbá elmondta, idén is biztosíta-
nak ingyenes tanszercsomagot minden olyan kisiskolás-
nak 1–4. évfolyamon, aki nyíregyházi lakcímmel rendel-
kezik és függetlenül a fenntartótól, valamelyik nyíregyhá-

KÖNNYEBB LEHET AZ ISKOLATÁSKA
zi oktatási intézmény tanulója. Hozzátette, ezt a támoga-
tási formát tavaly vezették be, nem kötelezõen, hanem
önként vállalt feladatként.

Nyíregyháza önkormányzata bérlettámogatást is bizto-
sít a tanulóknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyermekek 30 százalékos, a halmo-
zottan hátrányos helyzetûek pedig 80 százalékos támo-
gatást kapnak. Ezekben az esetekben a bérlet árának csak
a fennmaradó részét kell megfizetnie a családoknak – tá-
jékoztatott az alpolgármester. A bérleteket havonta utó-
lag az iskolákban kell leadni. Ezt követõen az iskola kifi-
zeti a támogatási összeget.

BÕVÜL A TÁMOGATOTTAK KÖRE

A gyermek étkezéséért sem kell fizetni bölcsõdében,
óvodában, valamint elsõtõl nyolcadik évfolyamig azok-
nak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményt kapnak. Azok a családok, akik 3 vagy több gyer-
mekesek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket ne-
velnek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ középiskolások a térítési díj 50 száza-
lékát fizetik csupán. Jászai Menyhért alpolgármester hoz-
zátette, az elmúlt tanévben Nyíregyházán az iskolai étke-
zésben részt vevõ tanulók 47 százaléka jutott a szolgálta-
táshoz kedvezményesen. Idén pedig emelkedik a támo-
gatottak köre, hiszen a kormányzat bevezetett egy újabb
támogatási formát, miszerint, ha a családban az egy fõre
esõ jövedelem nem éri el a 89 408 forintot, akkor egy
külön kérelem alapján – amit az intézmény vezetõjének
kell leadni – térítésmentes étkezésre jogosult a bölcsõdei

gondozásban, illetve óvodai nevelésben részesülõ gyer-
mek.

Nemcsak az általános és középiskolás diákokat támo-
gatja az önkormányzat, hanem a felsõfokú tanulmányai-
kat folytató tanulókat is. A klasszikus Bursa Hungarica
ösztöndíj (részben állami, részben önkormányzati támo-
gatás) már évek óta nagy sikernek örvend a hallgatók kö-
rében. Közel 300-an veszik igénybe Nyíregyházán és 7
millió forintos keretösszeget biztosít rá az önkormányzat.

A héten megkezdõdött a szelektív hulladékgyûjtõ ku-
kák és a házi komposztálóedények kiosztása Nyíregy-
házán. Beüzemelésükkel hosszú távon a kommunális
hulladékmennyiség, valamint a közszolgáltatási díj
csökkenése valósulhat meg a szabolcsi megyeszékhe-
lyen – hangsúlyozta Petró Árpád, a Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A rádiófrekvenciás chipek 80 százalékát már felszerel-
ték az edényzetekre – várhatóan augusztus végére befeje-
zõdik – és a használt kukásautókra is felkerültek a szüksé-
ges érzékelõ berendezések. Petró Árpád azt mondta, je-
lenleg a rendszer tesztelése folyik. A fejlesztés részeként
a napokban megérkeztek a szelektív kukák is a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyére, és ha-

TESZTELIK A CHIPES KUKÁKAT
marosan elkezdik az ingatlanokra történõ kiszállításukat.

Az edényeket átvételi elismervénnyel kaphatják meg az
ingatlantulajdonosok. Akik nem tartózkodnak otthon a ki-
szállításkor, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.
Bokréta utcai telephelyén vehetik át az új gyûjtõedényt. Az
ügyvezetõ hangsúlyozta, a rendszer teljesen elfogadott a
városlakók körében, az edényzet ûrtartalmával, színével és
rendeltetésével kapcsolatban szoktak még kérdések felme-
rülni, de igyekeznek minden segítséget megadni az ingat-
lantulajdonosok számára.

Továbbá kiválasztották azokat a peremkerületi városré-
szeket is, ahol a napokban megkezdõdött a házi komposz-
tálók kiosztása – a 350 literes, esztétikus, idõtálló kom-
posztálókat az önkormányzat ingyen bocsátja a lakosság
rendelkezésére.

– Ezek jelentõsége abban rejlik, hogy az eddigi, ház-
hoz menõ biohulladékgyûjtõ rendszer egyes területeken

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT ÖSZTÖNDÍJ

Évente kétszer, tavasszal és õsszel hirdeti meg az ön-
kormányzat a rászoruló hallgatókért ösztöndíjat – ez
további segítséget nyújt az oktatásban részt vevõknek.
Jászai Menyhért elmondta, a pályázat elbírálása so-
rán, a rászorultság mellett a hallgatók tanulmányi ered-
ményét is figyelembe veszik. Tavaly három és fél mil-
lió forintot fordítottak közel 90 fõ támogatására, akik
25 és 60 000 forint közötti támogatásban részesültek.

nem volt indokolt. Ezek többnyire peremkerületi városré-
szek, ahol az ingatlantulajdonosok kis kerttel rendelkez-
nek. A házi komposztálók használatával a gyûjtõjármû-
vek károsanyag-kibocsátása, valamint az útterhelés is meg-
szûnik. Fontos szempont továbbá az is, hogy a keletkezés
helyén történõ biohulladék-hasznosítással csökkenthetõ a
mûtrágya használata – fejtette ki az ügyvezetõ.

Petró Árpád
„A kommunális hulladékgyûjtõ edényzet értékesítése
meghaladja a sokéves átlagot, hiszen több olyan in-
gatlan volt a városban, amely még gyûjtõedényzettel
sem rendelkezett, az új rendszer viszont ennek meg-
létét megköveteli, így a tulajdonosoknak minél elõbb
be kell szerezni azokat.”
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

A távhõs lakásokban szeptember közepéig átprog-
ramozzák a költségosztókat a Nyírtávhõ Kft. szakem-
berei. Erre azért van szükség, mert egy adójogszabály-
változás miatt a szolgáltató az éves elszámolásról át-
tér a fûtési idény szerinti elszámolásra. Ezért most a
cég az elsõ félévet is elszámolta a fogyasztókkal.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Az idei év januárjától a Nyírtávhõ Kft. áttér az éves költ-
ségosztó-elszámolásról a fûtési idény szerinti elszámolás-
ra. Ez egy adójogszabály-változás következménye a szol-
gáltatónál, ezzel praktikusan hosszabb idõ áll majd ren-
delkezésre az elszámolásokra és a reklamációk kezelésé-
re. A változás azt is jelenti, hogy az átállás miatt most az
elsõ félévet is elszámolják, hogy az októberben kezdõdõ
fûtési szezon minden fogyasztónak nulláról induljon.

25 MILLIÓT KAPNAK VISSZA A FOGYASZTÓK

A társaság szakemberei most a költségosztókat is átprog-
ramozzák, hiszen eddig az éves zárásnál december végi
záróértéket tároltak, a jövõben pedig május 15-ei adatra
lesz szükség.

Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója el-
mondta, a költségosztókat szeptember közepéig minden
fogyasztónál átprogramozzák a lakókkal egyeztetett idõ-
pontokban, most a munka közel felénél tartanak. Az elsõ
félév elszámolása megtörtént, ennek a szaldója 25 millió
forint, ennyit fizetnek vissza a fogyasztóknak.

IGAZSÁGOSABB KÖLTSÉGOSZTÁS

Az ügyvezetõ elõrevetítette, hogy a fûtési költségosz-

ÁTPROGRAMOZZÁK
A KÖLTSÉGOSZTÓKAT

tással kapcsolatos jogszabályváltozás 2016 januárjától ra-
cionálisabb teherviselést is hoz. Például megjelenik a hely-
zetkiegyenlítéses korrekció, amellyel a társasházak szél-
sõ lakásaiban élõk kedvezményt kapnak a hõenergia árá-
ból. Emellett változnak a mért és méretlen hõleadókra
vonatkozó szabályok is. Ez azt jelenti, hogy nem lehet
majd választani a 0 és 100 százalékos elszámolást, ha-
nem 30–70 százalék lesz a legkisebb elszámolási arány.
Ennek oka, hogy azok a lakók is hozzájáruljanak a költsé-
gekhez, akik ugyan nem fûtöttek, de a többi fogyasztó
melegét megkapták a lakáson átfutó forró csövekbõl.

OROSON IS EDZHETNEK
Újabb kondiparkkal bõvül Nyíregyháza. A NYÍRVV

Nonprofit Kft. 12 sporteszközt telepít Orosra, az Élet
utcai szabadidõs területre. A mozgásra alkalmas park
szeptember végére készül el. Ezzel 9-re emelkedik a
városban a kondiparkok száma.

Az elmúlt évben felújította az orosi sportpályán lévõ
régi, elavult játszóteret a NYÍRVV Nonprofit Kft. Akkor
uniós elõírásoknak megfelelõ, modern és biztonságos ját-
szóteret hoztak létre közel 7 millió forintból az itt élõk
örömére. Az Élet utcai szabadidõs tér felújítása idén foly-
tatódik, közel 6 millió forint értékben 12 kondieszközzel
bõvül a park kínálata.

Dr. Tirpák György, a településrész önkormányzati kép-
viselõje azt mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának,
a sportpálya a környék lakóinak igényeit szolgálja. A kép-
viselõ hozzátette, a kondipark építésének gondolata már
2014-ben is felvetõdött, de akkor az itt élõk inkább a ját-
szótér felújítása mellett döntöttek. Miután az elkészült, eb-
ben az évben lehetõség nyílt arra is, hogy a kondipark
megvalósuljon.

Ezzel teljes lesz a sportpálya, hiszen minden korosztály
találhat majd magának megfelelõ mozgásos elfoglaltsá-
got. Az Élet utcai kondipark a tervek szerint szeptember
végére készül el. Ezzel kilencre emelkedik a nyíregyházi
sportparkok száma.
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

Helikopter segítségével derítik fel a parlagfûvel bo-
rított földeket a megyében. A következõ hetekben kö-
zel 300 ezer hektárt ellenõriznek a szakemberek a le-
vegõbõl. A hanyag gazdák területtõl függõen 15 ezer-
tõl 5 millió forintig terjedõ bírságra számíthatnak, ha
elmulasztják az allergizáló gyomnövény irtását.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A repülési útvonalat ismertette hétfõ délelõtt a megyei
kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának
munkatársa a reptéren. A szakemberek évek óta a levegõ-
bõl derítik fel, hol találhatóak nagy kiterjedésû, parlagfû-
vel borított szántóföldek. A repüléshez a rendõrség bizto-
sítja a helikoptert. Ha a szakemberek parlagfüvet észlel-

LÉGI FELDERÍTÉSSEL A PARLAGFÛ ELLEN
–  Nagyon nagy mértékben csökkentek a fertõzött terü-

letek. Ez észlelhetõ abban is, hogy egyre kevesebb par-
lagfüves területet azonosítunk be a légi felderítés során is
– mondta Szabó Tibor osztályvezetõ.

KÉSETT A GYOM KELÉSE

Idén a parlagfû terjedésének az idõjárás sem kedvezett.
Késett a gyom kelése, így késõbb kezdõdött el a virágzás
is. A megye 20 kisebb térségében még most sem virágzik
a parlagfû, így itt még továbbra sem bünteti, csak felszó-
lítja a hatóság a gazdákat a védekezésre. Ahol megkezdõ-
dött a virágzás, ott azonban már sokba kerülhet a hanyag-
ság. A terület nagyságától függõen 15 ezer forinttól kezd-
ve akár 5 millió forintig terjedõ bírságot is kiszabhatnak.
A Parlagfû Bejelentõ Rendszert interneten keresztül bárki
elérheti, a pbr.nebih.gov.hu weboldalon.

ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN

Dr. Kerékgyártó Judit, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztályának
fõosztályvezetõ-helyettese arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a 30. heti adatok alapján megyénkben a parlagfû
pollenje egyelõre alacsony koncentrációban van jelen
a levegõben, az elkövetkezõ napokban esetleg már el-
érheti a tüneteket okozó közepes szintet. A pázsitfü-
vek, az útifû, a kenderfélék, valamint a libatopfélék pol-
lenkoncentrációja közepes tartományba esik, ugyanak-
kor a csalánfélék virágpormennyisége elérte a magas
szintet. A kültéri allergén gombák spóraszáma tovább-
ra is a nagyon magas tartományban maradt.

Hasznos tanácsok allergiásoknak a www.nyiregy-
haza.hu weboldalon olvashatók.

nek a földeken, fényképeket és ideiglenes jegyzõkönyvet
készítenek. Ez alapján az ellenõrzések végén a földhiva-
tal parlagfû-információs adatbázist állít össze és ezt eljut-
tatja a Növény- és Talajvédelmi Osztálynak. Fertõzöttség
esetén ez alapján indítják el a hatósági eljárást. A szak-
emberek azt mondják, erre egyre kevesebb alkalommal
van szükség.

VENDÉGSÉGBEN
(Folytatás az 1. oldalról.)

Szerda délelõtt a Nyíregyházi Állatpark elõtt fogadta
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az ukrán
gyerekekkel érkezõ beregszászi fõkonzult, Szalipszki End-
rét. A diplomata vezetésével 22 lembergi általános isko-
lás jött a szabolcsi megyeszékhelyre. A gyerekek Kárpát-
alján, a határ közelében lévõ Jánosiban üdülnek az Ung-
vári Magyar Fõkonzulátus, a Beregszászi Magyar Konzu-
látus és a lembergi tiszteletbeli konzul, valamint egy kár-
pátaljai szállodatulajdonos jóvoltából. A gyerekek üdül-
tetése része annak a kormányzati programnak, mely se-
gítségével heti váltásban 600 ukrán gyerek nyaral a Ve-
lencei-tó partján.

A most nyaraló 22 gyermek üdülésének különlegessége,
hogy Nyíregyháza polgármesterének jóvoltából, egy napot
a városunkban is eltölthettek, ahol megismerkedhettek a
Nyíregyházi Állatpark különleges élõvilágával, illetve az
élmény- és parkfürdõben élvezhették a nyár örömeit.
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NAPRÓL NAPRA KULTÚRA

Akik az utóbbi években részt vettek a VIDOR Fesz-
tivál teátrumi elõadásainak valamelyikén, találkozhat-
tak Makk Károly filmrendezõvel.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Nem lesz ez másként az idén sem, amikor immár hato-
dik alkalommal tölti be a zsûrielnöki posztot. Ezt nemré-
giben tudtuk meg tõle azon a találkozón, melyen a Sze-
retni kell címû kötetét mutatta be a Móricz Zsigmond Szín-
ház MÛvész Stúdiójában. Az év végén 90. évét betöltõ,
szellemileg és fizikálisan is tevékeny Kossuth-díjas mû-

MAKK KÁROLY ISMÉT A VIDOR-ON

Bár még javában tart a szabadság a Móricz Zsig-
mond Színház mûvészei számára, sokan közülük még-
is a vakáció egy részét munkával, „játékkal” töltik: van,
aki rendez, más filmet forgat vagy éppen különbözõ
színpadokon lép fel.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

(Csak a teljesség kedvéért: a cikk írója is Görögország-
ban, idõnként a tengerre le-letekintve jegyzi ezen soro-
kat.) Pár nappal ezelõtt telefonon beszélgettünk Puskás
Tivadarral, egy próbát követõen. Arról érdeklõdtem tõle,
hogyan telik a nyara.

– Az Annie címû musicalt próbáljuk Egerben. Holnap
van a bemutatója az egyik szabadtéri színpadon. Én ren-
dezem, de nem játszok benne. Pesti és egri színészek al-
kotják a „társulatot”, de szegedi is van köztük. Vándor
Éva a legismertebb mûvész, aki mostanában Nyíregyhá-
zán több darabban is szerepel a múzeumfaluban. A törté-
net egy árvaházban élõ kislányról szól, akit elvisznek ka-
rácsonyozni egy gazdag helyre, ahol befogadják. Van ben-
ne egy krimi szál, de a siker másik záloga: a kutya is. A
darabot a ’90-es években mutatták be a Thália Színház-
ban, s akkor én is játszottam benne. Azért pihenésre szin-
tén akadt idõm: 5 napot nyaraltunk a családdal a Balaton
partján, Füreden. Velünk volt Peti fiam barátnõje is. Egész
nap fürödtünk, esténként közösen vacsoráztunk, meglá-
togattuk az unokáimat Kenesén...

A fiai sokat koncerteznek a zenekarukkal az ország
különbözõ pontjain, s õ gyakran elkíséri õket. Sajnos volt
egy súlyos balesetük nem régen az M3-ason. Egy ukrán
sofõr elaludt, és eléjük hajtott. Össze is tört az autójuk, de
szerencsére õk komolyabb sérülések nélkül megúszták. A

AKIKNEK A JÁTÉK AZ ÉLETÜK
következõ héten Nyíregyházán az Anconai szerelmesek
elsõ részét próbálják, majd elõadják a szabadtérin, azt
követõen a második rész jön, s utána kezdõdik majd az új
évad. A népszerû színész sokat játszott, rendezett az elõ-
zõ évadban, de ez õt sohasem fárasztja. A tervek szerint
az idei évadban 3 új darabban láthatják a nyíregyházi
nézõk. A Dollárpapában szerepel többek között Józsa
Imrével, amit két másik színdarab követ. Sok terve van az
eljövendõ idõszakra, a lényeg, hogy még 40 évig szeret-
ne élni. Úgy legyen!

– A forgatókönyvet Matyasovszky Józseffel együtt írtuk.
Az év elején kicsit „összefésültük” a történetet, tavasszal
egy pesti stúdióban elkészült a dal a sorozathoz, ami lírai,
szerelmes. Egy ismert énekes fogja elõadni, de egyelõre
maradjon titok, hogy ki! Ehhez egy klipet is szeretnénk
forgatni. A dal premierje a Sunshine FM-en lesz, a tervek
szerint õsszel. Augusztusban tárgyalunk producerekkel. Jó
lenne a segítségük, hogy engem tehermentesítsenek. A
mostani részekben egyre több lesz az akciójelenet. Ez a
két új rész mérföldkõ, mert szakmailag ez jelenti a legna-
gyobb kihívást a stábnak. Szabolcs község vezetõivel is
tárgyalunk, mert ez lenne a forgatás egyik helyszíne. Nyír-
egyházán is forgatunk, például a Galéria Üzletházban.
Most a Lovag éjszakai akciójeleneteit vesszük fel, aztán
megyünk a Korzóba, de lesznek autós jelenetek is, amirõl
most tárgyalunk egy szponzorral. Reméljük, mellénk áll-
nak majd nagy cégek is! Most „csordogálnak” befelé nya-
ralásról a sorozatban szereplõ nyíregyházi színészek:
Nagyidai Gergõ, Fellinger Domonkos és Tóth Károly foly-
tatja a filmes munkát.

Cseke Szabolcs mellett új operatõrrel is kiegészült a stáb:
Lõrinczy Kornéllal, s tervezik egy technikai újdonság, a drón
megjelenését a forgatásokon. Szeretnének minél több nyír-
egyházi színészt bevonni a munkába. Lakatos Máté akció-
jeleneteinek egy részét már fel is vették. Tárgyalnak pesti
ismert színészkollégák szereplésérõl is. A következõ nyá-
ron szeretnék a fennmaradt négy, már megírt részt leforgat-
ni. Szerencsére azért akadt számára egy kis pihenés is. A
Balatonnál töltöttek egy hetet, s jutott idõ a lakás kifestésére
is. Szeretnének még elmenni kempingezni a Tiszához, és
meglátogatni a nõvére családját Szarvason. A következõ
évadban a Mumus címû darabban kezd majd, de addig
szerencsére sok felejthetetlen élmény vár még rá.

Gyuris Tibor mindennapjai is sûrû programokkal tel-
nek; egyáltalán nem pihen. Elindultak az általa jegyzett
Árnyéklovag címû, nyíregyházi színészekkel készülõ film-
sorozat 3. és 4. részének a munkálatai. Ennek õ a rende-
zõje, társírója és egyik szereplõje is egyben. Az elõkészü-
letek már tavasszal elkezdõdtek.

AZ UNICEF NAGYKÖVETE
Trizner Laura, nyíregyházi diáklányt választották az

UNICEF Gyerekbarát Település program Fiatal Nagy-
követének. A 17 éves lány többfordulós pályázat után
nyerte el a tisztséget. Feladata lesz többek között an-
nak az Értékelõ Bizottságnak a munkáját segíteni, ame-
lyik kiválasztja a Gyerekbarát település címre legin-
kább érdemes önkormányzatokat.

Laura pályaválasztás elõtt álló diáklány, aki szeptem-
berben lesz tizenegyedikes a nyíregyházi Arany János Gim-
náziumban. Középiskolásként már számos tehetséggon-
dozó programban vett részt. A világhálón talált rá az
UNICEF pályázatára, ahol nagykövetet kerestek az Érté-
kelõ Bizottság tevékenységéhez. Írásbeli pályázata sike-
resnek bizonyult, szóbeli elbeszélgetésre hívták, ahol 15
induló közül õt választották meg a tisztségre. Laurától nem
áll távol a feladat, hiszen háromszor képviselte már Nyír-
egyházát az országos Ifjúsági Országgyûlésen a Parlament-
ben, valamint a Csányi Alapítványban is tartott elõadást
hátrányos helyzetû fiataloknak.

Mivel érdekli a jog és a kommunikáció, úgy gondolta, ki
tud állni a gyermekek jogaiért és érdekeiért. Laura azt mond-
ta, ezeket a dolgokat a jövõjéért teszi. Azt tervezi, civil szer-
vezetekkel is szeretne foglalkozni. Úgy véli, az UNICEF
munkájában ezeket a terveket is meg tudja valósítani.

A fiatal lányra most feladatok sokasága vár: UNICEF
rendezvényeken vesz részt a jövõben és segíti annak az
Értékelõ Bizottságnak a munkáját, amely kiválasztja a
„Gyerekbarát település” címmel büszkélkedõ önkormány-
zatokat. Ehhez egyedüli fiatalként elolvassa és bírálja a
pályázatokat, részt vesz a döntéshozatalban, majd szep-
tember 22-én a Müpában az eredményhirdetésen is kép-
viseli a szervezetet. Laura Nyíregyházát gyermekbarát te-
lepülésnek ítélte meg. Diákként úgy érzi, tisztaságban és
biztonságban élhetnek a fiatalok a városban, ahol renge-
teg színvonalas program vár rájuk.

vész élettörténete elválaszthatatlan a magyar film történe-
tétõl. Szinte a moziban született, hiszen kisgyermek korá-
ban szüleinek a tulajdonában volt egy ilyen intézmény
Berettyóújfaluban.

ÉLMÉNYEK AZ OSCAR-ÁTADÓN

Végigasszisztálhatjuk a könyv jóvoltából a filmkészítés
folyamatát a Liliomfitól, a Ház a sziklák alatton, Fûre lép-
ni szabadon, Macskajátékon, a Szerelem címûn át az utób-
bi idõszak terméséig. Hiába mondta az egyik „hatalmas-
ság”, hogy állami pénzbõl nem finanszíroznak kupleráj-

történetet, az Egy erkölcsös éjszaka mégis nemzetközi si-
kert aratott. Eljuthatunk Makk Károly jóvoltából Cannes-
tól – ahová hat filmjét jelölték –, az Oscar-díj átadásáig
számtalan filmes rendezvényre. Megtudjuk, hogy hosszú
viták után adta csak be a derekát Déry Tibor, hogy két
novelláját egyesítve készüljön forgatókönyv a Szerelem
címû film számára, melynek fõszerepére elõször Brecht
özvegyét, Helene Weigelt akarta felkérni Makk Károly,
de az igazi választás Molnár Ferenc özvegye, Darvas Lili
lett. Hatalmas küzdelmet folytatott azért, hogy a Macska-
játék forgatására a szokásosnál jóval hosszabb idõt, 90
napot fordíthassanak, sok újítást bevezetve közben.

A DRÁGA PSOTÁTÓL A FELESÉG
KRENCSEYIG

Fantasztikus színésznõk szerették Psota Iréntõl Krencsey
Marianne-on, Törõcsik Marin, Dõry Virágon, Marina
Vladyn, Margitai Ágin át... Kiváló barátokkal dolgozott
együtt, mint Bacsó Péter, Szász Péter... A megszületendõ
filmeken olyan írókkal gondolkodtak együtt, mint Galam-
bos Lajos, aki több szálon kötõdött városunkhoz, vagy
Örkény István, Sarkadi Imre... Pereg a filmkockák sokasá-
ga. Egy évszázad lenyomata a könyv, melyben a filmké-
szítés titkainak koronatanúja vall. Élményeit remélhetõ-
leg nemsokára ismét személyesen hallhatjuk.
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Brokkoli ........................ 150–200 Ft
Burgonya ......................... 80–150 Ft
Cékla ..................................... 150 Ft
Dióbél ........................2500–3000 Ft
Fejes saláta .................... 100–150 Ft
Fokhagyma .................1000–1500 Ft
Gomba, laska ................ 800–900 Ft
Gomba, champion ........ 600–700 Ft
Hagyma, lila .................. 200–250 Ft
Hagyma, vörös .............. 100–150 Ft
Karalábé ........................ 100–150 Ft
Karfiol ........................... 130–200 Ft
Kelkáposzta ................... 200–250 Ft
Mák............................1000–1500 Ft
Padlizsán ....................... 250–350 Ft
Paprika, csípõs ............80–150 Ft/db
Paprika, fehér ................ 100–300 Ft
Paradicsom.................... 250–350 Ft
Petrezselyem ................. 300–400 Ft
Retek, vaj ...................... 150–250 Ft

AKTUÁLIS PIACI ÁRAK

(Forrás: NYÍRVV, részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.)

Retek, hónapos .............. 100–150 Ft
Sárgarépa ...................... 120–200 Ft
Szárazbab ....................800–1000 Ft
Uborka, kígyó ............... 150–200 Ft
Káposzta ....................... 150–250 Ft
Alma ............................. 300–350 Ft
Nyári Alma .................... 150–250 Ft
Kajszibarack .................. 650–700 Ft
Citrom ........................... 600–700 Ft
Cukkini ......................... 100–150 Ft
Görögdinnye ................. 100–120 Ft
Sárgadinnye .................. 150–250 Ft
Kukorica ...................... 50–80 Ft/csõ
Õszibarack .................... 120–200 Ft
Szilva .............................. 80–150 Ft
Nektarin ........................ 180–300 Ft
Körte ............................. 150–200 Ft
Tojás .................................. 30–37 Ft
Kapor .............................. 80–120 Ft
Almapaprika .................. 150–250 Ft

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. au-
gusztus 19. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Az „Együtt-egymásért” „Burger István-díj” kitüntetés az
önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadal-
mi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás
területén kimagasló munkát végzõ személyeknek adomá-
nyozható.
A kitüntetést évente a Szociális Munka Napját követõ (no-
vember 12.) közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2015. augusztus 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak
tartott személy nevét, személyi adatait, címét, elérhetõsé-
gét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

A napokban hírek tucatjai láttak napvilágot arról,
hogy egy magyar katona lett a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság parancsnokának pen-
tagoni képviselõje Washingtonban. Ráadásul a megbí-
zatás a Magyar Honvédség számára is hatalmas elis-
merést jelent, hiszen a rendkívül nagy presztízsû be-
osztást eddig csak befolyásos nagy nemzetek katonái
töltötték be. Na, de ki gondolta volna, hogy a tisztsé-
get betöltõ Porkoláb Imre ezredes a szabolcsi megye-
székhelyen nõtt fel, ide járt óvodába és itt is végezte el
gimnáziumi éveit,  úgynevezett „katkósként”?

Szerzõ: Bruszel Dóra

Mindig örömmel olvasom azokat a sikersztorikat, ame-
lyek olyan emberekrõl szólnak, akik kitartó munkájuknak
köszönhetõen, most már a nagyvilágban is kamatoztatják
tehetségüket. Közéjük került be Porkoláb Imre ezredes is,
akivel noha washingtoni tartózkodása miatt csak interneten
keresztül, de lehetõségem nyílt beszélgetni.

CHURCHILL ÉS VILMOS HERCEG IS
OTT TANULT

– Nyíregyházán nõttem fel. Óvodába a Bencs Villába
jártam, majd az iskolai éveimet az akkor 9. sz. Általános
Iskolában kezdtem, a középiskolát pedig a Vasvári Pál
Gimnáziumban végeztem el katkósként, ami katonai kol-
légiumi képzést jelentett. Gyerekként ûrhajós vagy pilóta
szerettem volna lenni, esetleg halbiológus, viszont a kato-
nai kollégista rendszerben arra ösztönöztek minket, hogy
maradjunk ezen a pályán, én pedig nem bántam meg –
kezdte a beszélgetést a fiatal ezredes, aki a Kossuth Lajos
Katonai Fõiskoláról másodéves hallgatóként a Brit Kato-
nai Akadémiára került – többek között köszönhetõen an-
nak, hogy nagyon jól beszélte és beszéli az angol nyelvet.

„Sandhurst a világ legjobbnak tartott tisztképzõ in-
tézménye, több mint 250 éves múltra tekint vissza. Sir
Winston Churchill mellett Vilmos és Harry herceg is
ott vált igazi vezetõvé. Mivel kiemelkedõen teljesítet-
tem, elnyertem a legjobb hallgatónak járó díjat. Ebbõl
nagy hírverést csináltak, mert én voltam az elsõ hall-
gató, aki a vasfüggöny mögül, a volt Varsói Szövetség
országaiból került oda.”

Porkoláb Imre a királyi katonai akadémiáról hazatérve
számtalan helyen szolgált, szerzett vezetési tapasztalato-
kat és tanult is. Szintén elsõként, kijutott az Egyesült Álla-
mokba, Montereybe, ahol gerillaharccal és terrorizmus-
sal kapcsolatos tanulmányokat folytatott, majd a Magyar
Honvédségnél a különleges mûveleti képességfejlesztés-
ben dolgozott, 2009-ben pedig a különleges mûveleti zász-
lóalj parancsnoka lett. Az Egyesült Államokban négy évig
képviselte a Magyar Honvédség vezérkarfõnökét és az
utolsó évben írták ki a pályázatot a pentagoni összekötõ
iroda irodavezetõi posztjára.

„A KINEVEZÉS POLITIKAI ÜZENET”

A beszélgetés során megtudtam, a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság parancsnokának pentago-
ni képviselõjének kiválasztása egy rendkívül összetett fo-
lyamat. A beosztás valamennyi NATO tagország által
megpályázható és mivel a kinevezéshez az amerikai Egye-
sített Vezérkar fõnökének jóváhagyására is szükség volt,
így a folyamat közel öt hónapig tartott.

„A NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnok-
ságának parancsnoka, amikor közölte döntését, konk-
rétan kifejezte elismerését is a Magyar Honvédség ed-
digi munkája iránt, és kifejtette, hogy ennek a beosz-
tásnak magyar tiszttel való feltöltése hazánk részérõl
olyan politikai üzenet, amely nemzetközi jelentõség-
gel bír. Büszke vagyok arra, hogy sikerült elnyerni ezt
a beosztást, amely nemcsak saját szakmai fejlõdése-
met, de hazánk megítélését a NATO és az amerikai
kapcsolatokban is pozitívan elõremozdítja.”

Az ezredes feladatai között szerepel a mindennapi kap-
csolattartás az Egyesült Államok Egyesített Vezérkarával,
a Védelmi Minisztériummal, valamint a Washingtonba

települt kutatóintézetek képviselõivel. Porkoláb Imre egy
személyben képviseli a négycsillagos NATO stratégiai pa-
rancsnokot és nagyfokú önállósággal rendelkezik.

– Az a filozófiám és célom minden munkahelyemnél,
hogy egy kicsit jobb állapotban hagyjam ott a dolgokat
magam után, mint ahogyan azokat átvettem. A jelenlegi
beosztásban is remélem, hogy sikerül ezt elérnem. A
transzformációs parancsnok nagy elvárásokat fogalmazott
meg irányomba és szándéka, hogy az összekötõ irodán
keresztül a Pentagonban növeljük a NATO láthatóságát,
még jobban felkeltsük a figyelmet azokkal az értékekkel
kapcsolatban, amelyeket a tagországok hozzáadnak az
Egyesült Államokkal közösen folytatott mûveletekhez és
fejlesszük a transzatlanti kapcsolatokat. Egyfajta elõõrs-
ként tevékenykedem, akire egy nagyon komoly és felelõs-
ségteljes feladatot bíztak. Személy szerint remélem, hogy
ebben a beosztásban tovább fejleszthetem a vezetõi ké-
pességeimet, mivel mióta megszereztem a doktori foko-
zatot, a hagyományostól eltérõ vezetés témakörével fog-
lalkozom, mind a tudományos kutatás során, mind pedig
a gyakorlatban. Ezeket a tapasztalataimat össze is foglal-
tam egy könyvben, amely szeptemberben jelenik meg
Szolgálj, hogy vezethess címmel – hangsúlyozta.

„MAGYAR EGYENRUHÁT VISELEK”

– Az eddigi tapasztalataim nagyon felszínesek, hiszen
csak egy hónapja kezdtem meg a munkát az új beosztás-
ban. Már eddig is nagyon sok segítséget kaptam, rengeteg
találkozón vettem részt vezetõ tisztviselõkkel a Pentagon-
ban, és mindenki nagyon barátságos és segítõkész volt.
Bár magyar egyenruhát viselek és ez a beosztás presztízs-
értékû, hiszen bárkivel találkozom, az egy magyar kato-
nát ismer meg a személyemben, én a NATO-t képviselem
a Pentagonban – avatott be tapasztalataiba az ezredes.
Hozzátette, a munkanapja reggel hétkor kezdõdik és dél-
után hatig tart. Este hét után pedig csak az maradhat a
Pentagonban munkavégzésre, akinek feltétlenül halaszt-
hatatlan feladata adódott.

FONTOS A BIZTONSÁG

Az ezredes nagy hangsúlyt fektet az egészségére is és

igyekszik hetente legalább háromszor igénybe venni a
Pentagon által nyújtott sportolási lehetõségeket. Mint
mondja, jólesik kimozdulni az irodájából, hiszen az egy
ablaktalan helyiség (mint a legtöbb iroda a Pentagonban)
és csak neonvilágítás van ott.

– Egyáltalán nem volt egyszerû belépõt szerezni, a mobil-
telefon az épületben nem mûködik és általában érezhetõ,
hogy nagyon komoly hangsúlyt helyeznek a biztonságra –
tette hozzá. – Általában évente egyszer hazalátogatok, ezek
mind nagyon intenzív idõszakok, mert két-három hétbe kell
belesûríteni a szülõkkel, barátokkal való találkozást, illetve
az itthoni katonai vezetõkkel személyesen is kell beszélnem.
Bár a karrierem kétségkívül felfelé ível, a családomat tartom
a legfontosabbnak. A feleségemnek köszönhetem, hogy itt
tartok, ahol, életem legnagyobb csodája pedig a kisfiam, aki
nemsokára kétéves lesz.

„TANÁRKÉNT A LEGNAGYOBB ÖRÖM
SZÁMOMRA”

Gebri Márta, a Vasvári Pál Gimnázium pedagógusa.
30 évvel ezelõtt kezdte meg tanári pályáját. Akkori elsõ
osztályába járt Porkoláb Imre is, így talán nem megle-
põ, hogy a közvetlen tanárnõ örömmel tett eleget meg-
keresésemnek és idézte fel egykori emlékeit:

– Imre a „tanárok mintagyereke volt”. Szorgalmas,
céltudatos és segítõkész fiú. Emellett szerény és tiszte-
lettudó. Kétségtelen, hogy dagadt a keblem, amikor ol-
vastam, hogy mekkora megtiszteltetés érte a kineve-
zéssel. Ez az õ személyes eredménye, hiszen mindig
tele volt ambíciókkal és tudásvággyal. Nem nagyon volt
olyan a középiskolás évei alatt, amikor azt mondtam
volna neki, hogy: Ejnye, Imre. Emlékszem az akadémi-
ai avatására is, már az önmagában szenzációs volt, most
pedig csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla. 30
éve vagyok a tanári pályán, ez a legnagyobb öröm szá-
momra, amikor ilyen híreket hallok az egykori diákja-
imról. Ez óriási dolog, ami vele történik. Jó kapcsolat-
ban vagyok a szüleivel és Imrérõl is szinte naprakész
információim vannak, követem, hogy mi történik vele.
Ahogy megkaptam tulajdonképpen az elsõ osztályomat
a 34 fiúval, onnantól kölcsönösen imádtuk és imádjuk
egymást. Éppen idén tavasszal volt az érettségi találko-
zójuk, amire Imre ugyan nem tudott eljönni, de skype-
on beszélhettünk vele. Nagyon büszke vagyok rá!

NYÍREGYHÁZÁRÓL AZ ÚT A PENTAGONBA VEZETETT

„A katonák megítélése és a társadalom által való el-
ismertsége az Egyesült Államokban, így Washingtonban
is nagyon pozitív. Számtalan olyan eset történt már meg
velem, amikor valaki meglátott egyenruhában az utcán
és odalépett hozzám, hogy megköszönje a szolgálatot,
amit végzek. Érezhetõ a társadalmi nagyra becsültség.
A kollégák között, akikkel eddig találkoztam, számos
olyan akadt, aki járt már Magyarországon, illetve dol-
gozott magyar katonákkal. Õk mindannyian nagyon
kellemesen emlékeznek vissza mind a turistaélményeik-
re, mind pedig a munkakapcsolataikra.”
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. au-
gusztus 19. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS
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EREDMÉNYEK SPORT

JAPÁN IRÁNYÍTÓ A KÉZISEKNÉLBAJNOKI CÍMEK
A hétvégén rendezték a XXVI. Junior Magyar és Nyílt

Golf Bajnokságot. A Nyíregyházi Sportcentrum sporto-
lója, Závaczki Bálint történelmet írt azzal, hogy 13 éve-
sen nemcsak a magyar, de a nemzetközi dobogó tete-
jére is felállhatott. Ezen felül a fiatal sportoló az abszo-
lút gyõzelmet is bezsebelte, ahol a fiúk és lányok együt-
tesen szerepelnek. Ezzel a sikerével a junior világrang-
listán is értékes pontokat szerzett.

KIÜTÉSES SIKER
A nyíregyházi Big Boxing 22 éves nagypehelysúlyú

kiválósága, Kovács Zoltán fantasztikus gyõzelmet ara-
tott Németországban. A „Caramel” becenévre hallgató
sportoló ellenfele a pehelysúlyú WBO Európa-bajnok
Marco McCullough volt egy tíz menetre tervezett mér-
kõzésen.

A párharc igen rövidre sikerült, hiszen a magyar bu-
nyós mindjárt a meccs elején padlóra küldte riválisát,
aki felállt ugyan, de nem sikerült tökéletesen kitisztul-
nia. Kovács támadásban maradt, és nem sokkal ké-
sõbb legalább fél tucat, megrendítõ erejû találattal is-
mét leküldte ellenfelét. McCullough ugyan ismét fel-
állt, de már a ringsarka is jelezte, nem kívánják foly-
tatni az egyenlõtlen küzdelmet, a ringbíró pedig TKO-
t hirdetett.

GYÕZELEM A RAJTON
Gyõzelemmel kezdte az NB III-as bajnokságot a Nyír-

egyháza Spartacus 2700 nézõ elõtt. A csapat 2–0-ra ver-
te a DVSC-DEAC gárdáját. Mátyus János együttese a kö-
vetkezõ fordulóban az Újpest vendége lesz, majd ismét
idegenben lép pályára a megyei rangadón Nyírbátorban.
Utóbbi idõpontja megváltozott, mivel a jövõ héten Ma-
gyar Kupa mérkõzést is játszik a Szpari. Az M4 Sportcsa-

MUNKÁBA ÁLLTAK A KOSARASOK

TRINIDADI LÉGIÓS A RÖPISEKNÉL

Japán válogatott irányítót szerzõdtetett a Nyíregy-
házi KC. A férfi kézilabdások kerete több poszton vál-
tozott a nyári szünetben, a cél pedig, hogy dobogón
végezzen a csapat a bajnokságban.

43-as mezben játszik majd a következõ szezonban
Mekaru Atsushi. A japán válogatott irányító játszott már
Magyarországon, legutóbb a Balmazújvárost erõsítette és
az alapszakasz után vezette a góllövõ listát az NB I-ben.

Megkezdte a felkészülést a nyíregyházi férfi kosár-
labda-együttes. Hol futó-, hol konditermi edzéseket
végeznek a játékosok.

– Jó állapotban tértek vissza a nyári szünetrõl a játéko-
sok, ez nagyban könnyíti a munkát. Ma már bevett szo-
kás, hogy a szünetben is rendszeresen mozognak, erõsí-
tenek, így könnyebb elkezdeni a közös munkát is. A ke-

retben voltak változások a nyári szünetben, Lekli József és
Bus Iván is visszatért hozzánk. Több felkészülési tornán is
részt vesz majd a csapat, Romániába, Szlovákiába és Cseh-
országba is hívtak bennünket – mondta Sitku Ernõ szak-
mai igazgató.

Az elsõ légiósait már megtalálta az együttes.
– A bosnyák származású, 26 éves, 203 centiméter ma-

gas Haris Taric igen sokoldalú és erõs játékos, a négyes
mellett bevethetõ egyaránt hármas és akár ötös poszton
is. A keret többi tagjához augusztus 17-étõl csatlakozik. A
csapat fõként nyíregyházi kötõdésû játékosokra épít, de
további két-három légiós még érkezhet Nyíregyházára –
mondta Oláh István, a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit
Kft. ügyvezetõje.

Szintén szerzõdést kötött a klub az amerikai származású
Tate Unruh-val. A 25 éves, 193 centiméter magas, 79 kilo-
gramm súlyú játékos a Northern Colorado egyetemen vég-
zett, jelenleg pedig az ausztrál Ringwood Hawks játékosa.
Elit dobóról beszélhetünk, akivel a nyíregyházi csapat jóval
veszélyesebb lehet a következõ szezonban – az egyetemi
évei alatt 44 százalékos triplamutatóval és 12,0 pontos át-
laggal rendelkezett. Augusztus végén, az ausztrál szezon
befejeztével érkezik Nyíregyházára. Rajta kívül még egy lé-
giós szerzõdtetése várható, így már szeptember elejére össze-
állhat a férfi kosarasok teljes, 2015/2016-os kerete.

torna közvetítése miatt a Nyíregyháza–Putnok kupa-
meccs csütörtökön este 20 órától kezdõdik, míg a Nyír-
bátor–Nyíregyháza Spartacus bajnoki találkozó kezdési
idõpontja augusztus 16., vasárnap 17.30.

A korosztályos válogatottnak sok pihenõ nem jutott a
nyáron, így Vén Eszter szinte végigdolgozta az elmúlt hó-
napokat. Augusztus 3-ától a Fatum-Nyíregyháza vala-
mennyi játékosa munkába állt, ekkor kezdõdött a felké-
szülés a következõ szezonra. A keretben nagy változás
nincs, egyedül Hengsperger Anna távozott tanulmányai
miatt Budapestre. Két miskolci röplabdás, Sitkey Mariann
és Kundrák Eszter viszont Nyíregyházán folytatja, és né-
hány hét múlva egy trinidadi játékos is érkezhet.

– Szerettünk volna magyar játékosokat igazolni, de saj-
nos nem sikerült Nyíregyházára csábítanunk azokat, aki-
ket kiszemeltünk. Így kénytelenek voltunk külföldön szét-
nézni, és megegyeztünk egy 187 centiméter magas
trinidadi válogatottal, aki szeptemberben kapcsolódik a
kerethez – mondta Kõhalmi Richárd vezetõedzõ.

A nyíregyházi klub idén a nemzetközi kupában is in-
dul, ahol az elsõ fordulóban egy szerb együttes lesz a csa-

pat ellenfele. A Challenge-kupában idegenben kezd a
Nyíregyháza november elején, a visszavágókat pedig két
hét múlva rendezik.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

HÉTVÉGI SPORTPROGRAM
Vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyházi KC–

Ferencváros férfi kézilabda-mérkõzés ismétlése

– A kézilabda egy csapatjáték. Az alapján, hogy ki hány
gólt lõtt, nem lehet eldönteni, hogy ki játszik jól vagy ép-
pen rosszul. Számomra nemcsak az a fontos, hogy sok
gólt szerezzek, hanem, hogy segítsem a támadást és a vé-
dekezést is  – mondta Mekaru Atsushi.

A nyíregyháziaknál a nyáron nagy volt a mozgás. Balda
Ákos, Kõrizs István, Boczák Kornél és Marian Kleis is tá-
vozott. Utóbbit helyettesítheti a japán irányító.

– Számos edzõmérkõzést játszunk majd, a legfontosabb
feladat, hogy ezeken a figurákat pontosan megtanulja, és
begyakoroljuk azokat. Több rivális is van, aki szintén sze-
retne feljutni az élvonalban, közülük rögtön a Ferencvá-
rossal kezdjük a szezont szeptember 13-án – mondta Var-
ga Zsolt szakmai igazgató.

– Nyíregyházán nagy hagyománya van a kézilabdának,
és szeretnénk, ha a csapat rövid idõn belül ismét az élvo-
nalban szerepelne. Ennek érdekében nyáron megerõsö-
dött a gárda, de több riválisunk is lesz a bajnokságban.  A
Ferencváros, a Békés és az Algyõ keretében is korábbi
NB I-es, illetve válogatott játékosok találhatók, de bízunk
abban, hogy a Nyíregyházi KC harcban lesz a feljutásért –
mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyve-
zetõje.

Mekaru Atsushi hazájában az egyik legnépszerûbb já-
tékos, interneten keresztül 400 ezer követõje van. A célja
most, hogy a Nyíregyházával megnyerje az NB I/B-s baj-
nokságot.
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

SZABADTÉRI NYÁR 2015
Augusztus 8., szombat 20.30

Anconai szerelmesek 1 – zenés vígjáték
Augusztus 15., szombat 20.30

Anconai szerelmesek 2 – zenés vígjáték
Augusztus 18., szombat 21.00

Dínó kaland – filmvetítés (ingyenes!)
színes, magyarul beszélõ, amerikai–dél-koreai családi
animációs film

Augusztus 22., szombat 20.30
A testõr – komédia
Fõszereplõk: Stohl András, Eszenyi Enikõ, Kern András

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Adorján Gusztáv (1. számú vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. augusztus 11., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

TÜNDÉR TOUR A TEMPLOMÚTON
Ismét nyílt kerékpártúra szervezõdik a Középkori temp-

lomok útja mentén. A tematikus útvonal ezúttal is a re-
formáció ösvényén kalauzol majd, Lónyától Gyügyéig
érintve Vámosatya, Csaroda, Tákos, Vámosoroszi, Kissze-
keres és Nagyszekeres templomát is.

A Reformáció örökségtúra augusztus 20., 21., 22-én
lesz. További részletek a www.templomut.hu/túrák  inter-
netes oldalon.

Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpont A épület III. eme-
letén. Elõadó: Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner).
A kurzus ingyenes.

A Bencs Villa programjai: augusztus 7-én 18.00 óra: A
Nyugat 3. nemzedéke (zenés-irodalmi mûsor). Közremûkö-
dõ mûvészek: Básti Andrea és Barna László (Bp.), Tóth Ká-
roly (Nyíregyháza), valamint díjnyertes latin táncosok. 11-én
18.00 óra: Kiss Vendel elõadása a felvidéki magyarság sorsá-
ról. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

A Burattinó Bábszínház elõadása: augusztus 8-án 16.00 óra:
Medve és a szegény ember. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont 2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).

Bíró Tamás festõmûvész és dizájner játéktervezõ  „Nyír-
egyháza és Sóstóhegy képei” címû kiállítása nyílik augusztus
7-én 16.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti
galériájában. A tárlat augusztus 29-éig várja a látogatókat,
naponta 8.00–20.00 óráig. Információ: www.vacimuv.hu, 42/
411-822.

Mard Issa festõmûvész kiállítása a Pál Gyula Teremben.
Megtekinthetõ: augusztus 22-éig, naponta 9.00–17.00 óráig,
vasárnap és hétfõ szünnap.

Én változtatni akarok...! Szeretnél egy nem szokványos,
és egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Au-
gusztus 7-én és 14-én lehetõséged nyílik rá, 17.00–18.30 óráig
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A NYÍREGYHÁZI VILLAMOS
„A Nyíregyházavidéki Kisvasutak Rt. 1911. augusztus

7-én indította meg Nyíregyházán a villamosközlekedést a
Lehel utcától – a belvároson át – Sóstóig” – hirdeti egy
emléktábla a Hõsök terén annak a villamosnak a közelé-
ben, amely ma is látható a téren, és ahová nosztalgiázásra
hívják a Városvédõ Egyesület tagjai a villamoson olvasha-
tó idõpontokban a városlakókat és az érdeklõdõket.

A villamosvasút létesítésének ötlete már 1897-ben fel-
vetõdött, amely egy budapesti mérnöki iroda tervei sze-
rint a vasútállomás és Sóstó között üzemelt volna. Egy évvel
késõbb a város szerzõdést is kötött egy társasággal, amely
az elõmunkálati engedélyt megkapta, azonban különbö-
zõ okok miatt ezzel meg is akadt a villamos ügye. Ezzel
párhuzamosan terítéken volt egy keskenynyomtávú vasút
építésének a gondolata is. Ez az ötlet még régebbi volt,
mint a villamosé: 1887-ben vetette fel dr. Graefl József
fõispán, hogy létesítsenek vasúti összeköttetést Kótaj és
Ibrány irányába. Ez ügyben is hosszú évek teltek el, ami-
kor 1905 decemberében elindulhattak elõbb a teherfor-
galmú, majd 1906 márciusától a személyszállító szerel-
vények Dombrádig. E vonalba csatlakoztatták be a helyi
közlekedést elõbb a Lehel utca–Városmajor szakaszon,
majd 1906. április végétõl már Sóstóra is ki lehetett jutni a
menetrend szerint közlekedõ járatokkal.

1909-ben a Részvénytársaság Villamos és Közlekedési
Vállalatok számára átvette az üzemeltetési jogot a
Nyíregyházavidéki Kisvasutak Részvénytársaságtól és vál-

lalta, hogy a Nyíregyháza-átrakó és Sóstó közötti pálya-
szakaszt átépíti villamos üzemûre. Ennek az átépítésnek
köszönhetõen indulhatott meg végre 1911. augusztus 7-
én egy 8,1 kilométeres pályaszakaszon a villamosközle-
kedés, amely egészen 1969. május 31-éig volt meghatá-
rozó tömegközlekedési eszköz városunkban.

A Hõsök terén egy Bvill 812-es villamos látható, ame-
lyet 2002-ben mentettek meg az enyészettõl és 2003-ban
állították a mai helyére. E hely közelében állt egykor a
villamos Vármegyeház téri állomásépülete is, ahogyan az
a képünkön is látható.

Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)


