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ÜNNEPI KÖNYVHÉT

SÉTÁNY ITT ÉS OTT.
Készül a rekortánpálya a
Sóstói-tó körül. Ezzel a
munkafázissal már
hamarosan elkészül a
sétány.

HAVEROK, BULI…
DIÁKMUNKA? Felkerült
a táblákra a vakáció,
egyre több diák keresi
majd meg zsebpénzét
diákmunkával.

KORÁBBI KAPITÁNY A
KISPADON. Csábi József
lett a Nyíregyháza
Spartacus vezetõedzõje. A
tréner korábban Egervári
Sándor segítõjeként a
magyar válogatottnál
dolgozott.

Anett 27 hetes terhes volt, amikor egy olyan betegsé-
get diagnosztizáltak nála, ami akár az életébe is kerül-
hetett volna. Orvosok küzdöttek a kismama és a mag-
zat életéért is. A Jósa András Oktatókórház osztályai-
nak és dolgozóinak példaértékû összefogásának köszön-
hetõen, nemcsak orvosi, de logisztikai bravúr is szüle-
tett. Hanna világra jött, most már õ és anyukája is jól
vannak, és haza is térhettek otthonukba. A család küz-
delmérõl, az orvosok és az egészségügyi dolgozók szak-
mai együttmûködésérõl az érintettek nyilatkoztak. /12.

ORVOSI BRAVÚR NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyháza önkormányzata – a korábbi évekhez hason-
lóan – az idén is biztosít napi egyszeri ingyenes étkezést
a rászoruló gyermekeknek. Az idén 1500 iskolás juthat
meleg ételhez térítésmentesen a helyhatóság jóvoltából.

Nyíregyháza minden évben sikeresen pályázik nyári
gyermekétkeztetésre, az idén kormányzati forrásból 23
millió forintot sikerült erre a célra elnyerni. Eredetileg 1251
gyermek nyári élelmezésével kalkuláltak ebbõl a forrás-
ból, de a versenyeztetés során olyan árajánlatot kapott a
város a közétkeztetést végzõ vállalkozástól, hogy 1500
gyermek napi egyszeri ingyenes étkezését tudja biztosíta-
ni június 16-ától augusztus 29-éig Nyíregyháza – errõl
számolt be Jászai Menyhért alpolgármester a Nyíregyházi
Televízió Híregyháza címû mûsorában.

A városvezetõ elmondta: Nyíregyházán közel 5000 gyer-
mek részesül gyermekvédelmi kedvezményben, melyet az
egy fõre jutó jövedelem alapján állapítanak meg. Ezek a

TÁMOGATOTT ÉTKEZÉS NYÁRON IS
gyermekek a tanév során is ingyenes étkezésre jogosultak,
de egy részük – 1500 iskolás – a nyári szünetben is kaphat
egyszeri térítésmentes ellátást. Hogy kik a leginkább rászo-
rulók, arra a gyermekjóléti központ tesz ajánlást, hiszen õk
kísérik figyelemmel az érintett családokat – mondta az al-
polgármester. Hozzátette: ez a támogatotti létszám az isko-
lásokra vonatkozik, hiszen a bölcsõdékben és az óvodák-
ban, ahol nappali ellátás nyáron is mûködik, ott további
1000 gyermek részesül ingyenes étkezésben. Ezzel már
nyaranta 2500 gyermek étkezése oldódik meg Nyíregyhá-
zán az önkormányzati támogatás segítségével.

Jászai Menyhért az iskolások nyári ingyenes étkeztetésé-
nek gyakorlati megvalósításáról elmondta: a szünidõben az
étkeztetést biztosító vállalkozó a városban tíz helyszínen
osztja az ételt a hétköznapokon. Az egyszeri meleg ebédet
akár szabványdobozban haza is lehet vinni és otthon elfo-
gyasztani. Az ételosztás helyszíneit úgy alakították ki, hogy
az érintetteknek a lehetõ legkevesebbet kelljen ezért utaz-

nia. Ügyeltek arra, hogy ott, ahol a legnagyobb számban
élnek érintettek, vagy a külterületeken mindenféleképpen
legyenek ilyen pontok. Ezek közt említette Felsõsimát, Bor-
bányát, Orost, Örökösföldet, Jósavárost, s a Huszár-telepet.
De megjegyezte: az érintetteket tájékoztatták, tudják, hol
lehet az ételt átvenni, ebbõl soha nem volt fennakadás.

Jászai Menyhért arra is kitért, hogy a szociális rendszerek-
ben nem lehet mindig száz százalékig lefedni ezt a területet.
Nincs annyi erõforrás és nincs arra lehetõség, hogy vala-
mennyi jogosult kaphasson nyári meleg ételt. A célcsoport a
városban mintegy ötezer gyermek – ennyien részesülnek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. De ha figye-
lembe vesszük, hogy a nappali ellátást nyáron is biztosító
intézményekben igénybe vehetõ folyamatosan a kedvez-
mény, vagy ott vannak a támogatott napközis táborok, a szig-
ligeti üdülõ, ahol közel 2500 gyermek nyaralását segíti anya-
giakkal a város, akkor elmondhatjuk, hogy a rászorulók több-
sége így vagy úgy hozzájut valamilyen nyári támogatáshoz.
(A nyári táborokról lapunk 8. oldalán olvashatnak.)

Legalábbis a nyíregyházi diákok számára. Ha a szülõk még nincsenek is szabadságon, az önkormányzati táborok
nagy segítséget jelenthetnek a már vakációzó iskolások elhelyezésében. Ezúttal a tavalyihoz képest jóval több,
1600 gyermek szünidejének hasznos eltöltéséhez járul hozzá jelentõs mértékben az önkormányzat, s az idén
egyházi, gyakorló és magániskolákból is fogadnak gyerekeket. A napközis táborok turnusai már beteltek, de pót-
jelentkezésre még van lehetõség. Képünkön a Kis Vakond Tábor jókedvû lakói fröcskölik fotóriporterünket, amely
csak egy helyszín a hét közül. (Részletek a 8. oldalon.) Fotó: Máté János

TOMBOL A NYÁR!



2014. JÚNIUS 20.2

NAPRÓL NAPRA A HÉT

SÉTÁNY ITT ÉS OTT

MECCSNÉZÉS VÁROSSZERTE

HUSZÁROK ISERLOHNBAN

Készül a rekortánpálya a Sóstói-tó
körül. Ezzel a munkafázissal hamaro-
san elkészül a sétány és rövid idõn be-
lül forgalomkorlátozás nélkül is hasz-
nálhatják az arra járók.

Szerzõ: Sipos Marianna

Befejezés közeli állapotban vannak a
Sóstói-tó körüli munkálatok. Zajlik a tér-
kövezés, a rekortán kialakítása, valamint
elkészültek az új stégek és napozóteraszok
is. A hét elején az utcabútorok és kande-
láberek is a helyükre kerültek, illetve a
kamerarendszer is kész. A munkálatokat a
múzeumfalunál folytatják.

Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
elmondta, hogy a központi parkból hama-
rosan áthelyezõdnek a munkálatok a mú-
zeumfalu környékére. Megkezdõdött a
múzeum körüli sétány építése, és zajlanak
a Parkfürdõ parkolóját és a falumúzeumot
összekötõ földút aszfaltozásának elõkészí-
tõ munkálatai. Ez egy teljesen új aszfalt-
burkolatot kap térkövezett járdával, vala-
mint utcabútorokat is kihelyeznek. Ahogy
a központi park munkálatai befejezõdnek,

nagy erõkkel vonul át ide a vállalkozó. Dr.
Podlovics Roland hozzátette: igyekeztek
úgy megszervezni a munkát, hogy mindig
koncentráltan egy helyen dolgozzanak,
hogy a lehetõ legkisebb kellemetlenséget
okozzák a lakosságnak, a turistáknak, a
pihenni vágyóknak. A Tófürdõ is megújult
környezetben várja a hûsölni vágyókat –
tudtuk meg. Egy új napozóstéget építettek
és a homokos plázst is felújították. Egy
olyan szakaszt is a fürdõzõk rendelkezé-
sére bocsátottak, amit eddig nem használ-
hattak. A csúszdatorony is új külsõt kapott
és a fõbejárat faszerkezetét is kicserélték.

Megnyitott a meccsnézõ sátor a Kos-
suth téren is. A labdarúgó világbajnok-
ság idején 12 nagyképernyõs televízión
közösségben szurkolhatnak a focirajon-
gók. A sátorban változatos programok,
foci-totó, számítógépes játék és büfé
várja a szurkolókat.

A megnyitó vendége dr. Kovács Ferenc
polgármester volt, de a Brazília–Mexikó
mérkõzésre megérkeztek a Szpari egykori
és jelenlegi játékosai és vezetõi is. A vá-
rosvezetõ elmondta, most Brazíliában ren-
dezik a VB-t, ahol a legnépszerûbb a foci,
és itt, Nyíregyházán pedig van egy NB I-
be feljutott csapat. Az önkormányzat a

partnerek támogatásával, a sátorral bizto-
sított egy helyet a nyíregyházi focirajon-
góknak, hogy együtt tudjanak szurkolni.
A város fõterén felállított sátorban 12 nagy-
képernyõs televízió, változatos programok,
foci-totó, számítógépes játék és büfé várja
a szurkolókat. A technikai felszereltségre
jellemzõ, hogy a helyi házigazda mûsor-
vezetõ élõben beszélgetett a korábbi nyír-
egyházi rádiós P. Fülöp Gáborral, aki 8
ezer kilométerre, Brazíliából közvetíti a
mérkõzéseket. A világbajnokság idején
közösségi meccsnézõ helyszínbõl nincs
hiány a városban, Sóstógyógyfürdõn, az
élményfürdõ elõtti parkban egy óriáskive-
títõs kert várja a szurkolókat.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármeste-
re szóltak a nyíregyházi huszárokról, a test-
vérvárosi kapcsolatok fontosságáról. A ma-
gyar huszárról e sorok írója tartott elõadást,
melyet német nyelven dr. Barabás László
konzul tolmácsolt. A köszöntõk és az elõ-
adás között Kiss Kriszti, Németországban
élõ magyar tanárnõ Szép Ernõ fentebb em-
lített novelláját olvasta fel ékes német nyel-
ven, illetve Petõfi Sándor János vitézébõl
idézett részleteket, szintén németül.

A megnyitót követõ kis fogadáson nagy
keletje volt az ajándékba vitt mézeskalács
huszároknak, a marcipán patkóknak, s a
magyar huszárnótákat tartalmazó CD-nek,
melynek egyik száma, a „Messze van a nyír-
egyházi kaszárnya!” jó néhányszor felcsen-
dült a zsúfolásig megtelt kiállítóteremben.

Bene János múzeumigazgató

„A huszárnak bajuszának kell lenni!”
– Ez a Szép Ernõ novella címe volt az
Iserlohnban megrendezett magyar ki-
állítás szlogenje. Ez jelent meg az otta-
ni múzeum honlapján, ez a felirat virí-
tott a múzeum gépkocsijának oldalán.

Huszonöt éve írták alá Iserlohnban a
Nyíregyháza és Iserlohn testvérvárosi
kapcsolatáról szóló megállapodást. A ne-
gyedszázados jubileumon a nyíregyházi
delegációban ott szerepelt a Jósa András
Múzeum is. Az alkalomhoz illõen igazi
hungarikummal, a magyar huszárral, a
nyíregyházi huszárral jelentkeztünk a test-
vérvárosban. A német–magyar nyelvû tár-
lat címe: Nyíregyházi huszárok lengyel
földön az I. világháborúban 1914–1916-
ban. E tárlattal arra a kapcsolatra is emlé-
keztünk, amikor a nagy háborúban egy-
más mellett harcolt a magyar katona
Mackensen tábornok ezredeivel a Kárpá-
tokban, Galíciában, a Pripjaty-mocsarak-
ban a cári csapatok ellen.

A kiállítás megnyitója 2014. június 11-
én este 7 órakor volt. Marlis Gorki asszony,
az iserlohni Nyíregyháza Bizottság elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd Michael
Schaffler, iserlohni alpolgármester és dr.

JÚNIUS 12., CSÜTÖRTÖK

KACAGÓFIÓKÁK
Kirepültek odújukból a Nyíregyházi

Állatpark kokabura párjának fiókái. Az
április végén kikelt madarak eddig a lá-
togatóktól elrejtve, egy odvas fában ne-
velkedtek, azóta azonban már megte-
kinthetõek a park madárházának külsõ
röpdéjében.

JÚNIUS 12., CSÜTÖRTÖK

JÁRDAFELÚJÍTÁS
A NYÍRVV felszedte a régi, töredezett

beton járdalapokat a Liszt Ferenc utcán,
és lealapozza, valamint 81 négyzetmé-
teren aszfaltozza a járdát. A felújítással
egy másfél méter széles aszfaltjárdát ala-
kítanak ki, melyet a megnövekedett gya-
logosforgalom tesz szükségessé.

JÚNIUS 13., PÉNTEK

RETRO VÉRADÁS
Retro véradást tartottak Nyíregyházán.

A segíteni vágyókat az Inkubátorházba
várták, ahol a véradás után sörrel és virs-
livel vendégelték meg õket. A megyé-
ben évrõl évre egyre több a véradó, a
betegellátáshoz tudják biztosítani a meg-
felelõ mennyiségû vérkészletet.

JÚNIUS 13., PÉNTEK

IFJÚ VÉRADÓK
A Véradók Világnapján országszerte

köszöntötték az életmentõket. Ezen a
napon hirdették ki a 8. Országos Felsõ-
oktatási Véradóverseny gyõzteseit is. A
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudo-
mányi Fõiskola kategóriájában az elsõ,
a Nyíregyházi Fõiskola a harmadik lett.

JÚNIUS 14., SZOMBAT

TÖRÕDÉS NAPJA
A megkopott kerítés lefestésével tet-

ték szebbé a nyíregyházi 9. számú Mi-
cimackó Bölcsõde játszóterét a Buda-
pest Bank kisvárdai fiókjának önkénte-
sei szombaton. Az eseményt a pénzin-
tézet Törõdés Napja programsorozatá-
nak alkalmából tartották.

JÚNIUS 14., SZOMBAT

KERTI PARTIVAL BÚCSÚZTAK
Egy hangulatos kerti parti keretében

búcsúztak el a Búzaszem Óvoda nagy-
csoportos gyermekei kedves óvodájuk-
tól, melyet egy jókedvû családi délután
követett. A hagyományos rendezvényen
a Móricz Zsigmond Színház mûvészei
is felléptek zenés mûsorukkal.

JÚNIUS 13., PÉNTEK

CSALÁDI NAP
A Sóstói Szivárvány Idõsek Otthona si-

keresen indította el Nyári Családi Napok
rendezvényét, ahol az otthon lakói, hoz-
zátartozók és a munkatársak egy jó han-
gulatú, tartalmas délelõttöt töltöttek el.
Közös torna, zenés piknik, vetélkedõ és
áhitat tette emlékezetessé ezt a napot.

JÚNIUS 16., HÉTFÕ

JÁTSZÓTÉR-BÕVÍTÉS
Felújítja az Alma utcai játszóteret a

NYÍRVV. Lemossák, csiszolják és újrafes-
tik a játékokat. A társaság tavaly helye-
zett ki egy új, háromtornyú játékvárat,
az idén pedig hét kondieszközt is felállí-
tottak a városrész központjában A ráfor-
dított költség közel 3,5 millió forint.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

A LÁTOGATÓK ÉS A SZAKMA IS A LEGEKKEL
JELLEMZI A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKOT

Bár még csak a napokban ért véget az iskola, sokan
úgy gondolják, hogy innen számolható a turistaszezon.
A Nyíregyházi Állatpark viszont már egy erõs tavasszal
kezdett, hála a jó idõnek. Három éve nem volt ilyen
szép tavasz, ami kicsalta volna a vendégeket a parkba.
Az állatpark igazi szezonnyitója mindig a tavaszi ün-
nepkör, amikor tízezrek látogatnak ide.

Szerzõ: Sipos Marianna

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark ügyvezetõje
örömmel számolt be róla, hogy az idei évkezdet rendkí-
vül jól sikerült, hiszen három éve nem volt példa arra,

hozzátette: ez is egy különleges építmény lesz, mely il-
leszkedik a park stílusához.

PÉLDÁK VAGYUNK VILÁGSZERTE

Az építészeti különlegességek mellett a Nyíregyházi
Állatparkban található Magyarországon a legimpozánsabb
állatgyûjtemény is. Nemcsak a látogatók számára csábító
a sok különleges állat, hanem a szakma is elismeri az itt
folyó munkát, hiszen Nyíregyháza számos faj esetében
az Európai Fajmegmentési Program tenyészhelye. Szinte
naponta lehet hallani a hírekben, hogy különleges állat-
kölykök jönnek világra az állatparkban. Itt található a leg-
nagyobb nagymacska-gyûjtemény, de a vastagbõrû állo-
mány is egyedülálló, sõt, a fehér farkas tenyészcsapat is
párját ritkítja Európában. Nemrégiben a BBC is forgatott a
farkasok szállításáról, ami jelzi a szakmai elismerést is.
Egy másik jelentõs esemény is lesz az idén nyáron, ez
pedig az európai állatkerti szakembereknek szóló konfe-
rencia, ahol az elefánttartás lesz a középpontban. Izgal-
mas feladat ennek a megszervezése – mondta Gajdos Lász-
ló –, hiszen Japántól Dél-Afrikáig, a világ minden pontjá-
ról érkeznek elefánttartók tanulni, akik elvihetik szakmai
hírét az állatparknak. Egyszerre vemhes az afrikai elefánt
tehén és az egyik rinocérosz is. Úgyhogy az a különleges
csoda is megtörténhet Nyíregyházán, hogy két rendkívül
nehezen szaporodó állat borja ugyanabban az évben szü-
letik meg.

A LEGNAGYOBB ÓCENÁRIUMOK KÖZÖTT

De nemsokára érkezik két újabb gepárd is, mert felkér-
ték az állatkertet egy tenyészcsapat létrehozására. Nem-
csak a szárazföldi állatok esetében vagyunk a legek kö-
zött, hanem már a legnagyobb ócenáriumok között is jegy-
zik a parkot. A cápa mellett a tehénorrú ráják szaporulata
is felkeltette a szakemberek érdeklõdését.

hogy ilyen kellemes idõvel köszöntött ránk a tavasz. Ta-
valy is rendkívüli havazás és rossz idõ volt az ünnepek
alatt, így akkor elmaradtak a látogatók is. Az idén viszont
volt olyan ünnepnap, amikor a jegyet váltók száma meg-
haladta a tízezret. Fontos ez, hiszen a Nyíregyházi Állat-
park piaci alapon mûködik, s így kell kigazdálkodnia a
fenntartás költségeit.

ÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGOK

Még az sem zavarta a vendégeket, hogy két nagysza-
bású építkezés is zajlik a park területén. A Sóstó fejleszté-
sét célzó program részeként, már alapoznak az Andok
élõvilágát bemutató területen, az állatpark fejlesztési pá-
lyázata keretében pedig már épül a Viktória Ház, a Zöld
Piramis kistestvére, mely létrejöttéhez Nyíregyháza váro-
sa több mint 300 millió forintos saját erõvel járult hozzá.
Hamarosan beemelik a tetõszerkezetet. Az ügyvezetõ

TÁBORO(ZOO)KAT IS FOGADNAK

Az állatkert maroknyi csapata nemcsak a több ezer ál-
lattal, több százezer látogatóval és számos szakemberrel
van elfoglalva, akik egymásnak adják a kilincset, hanem
nyáron több száz gyereket is fogadnak a népszerû Zoo
Suliba. Hetente 170 ifjú állatbarát ismerheti meg az álla-
tokat és tartásuk felelõsségteljes szabályait.

Nemrégiben bõvült a fókashow lelátója, kétharmaddal
nõtt a nézõtér

ANDOK VILÁGA: DÉL-AMERIKAI KIFUTÓ
A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és

funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címû projekt része-
ként, fejlesztés zajlik a Nyíregyházi Állatparkban is, ahol
ennek következtében megjelenik az Andok élõvilága.
Kialakítanak egy dél-amerikai kifutót lámákkal, fekete
párducokkal, ormányos és pápaszemes medvékkel, ta-
pírokkal és kapucnis majmokkal. A területet behálózza
majd egy kalandparkszerûen kialakított függõhídcso-
port, mely közelebbi bepillantást enged a kifutók vilá-
gába. Ennek a programnak a részeként bõvült az állat-
park elõtti parkoló, mely már kétszer annyi autó befo-
gadására alkalmas, mint korábban.

VIKTÓRIA HÁZ: CSODÁK KÍVÜL-BELÜL
A növényvilág sokszínûségének és az állatvilág iz-

galmas lényeinek bemutatása a célja a Nyíregyházi Ál-
latparkban épülõ Viktória Háznak. Az épület az ázsiai
elefántok otthona és a Dél-Amerikai Ház között maga-
sodik majd. Belsõ tere 2160 négyzetméter, de a külsõ
területe is megközelíti ezt a számot. Jellegzetessége az
lesz, hogy oldalborításként madárröpdék, kifutók alkot-
ják elemeit. A látogatók számára egyszintes lesz, de a
legalsó és felsõ szintje miatt háromszintesnek épül. A
földszinten közlekednek majd a látogatók, eközben
pedig megcsodálhatják az alattuk lévõ hüllõk és más
állatok szépségeit. Majmok, tigrisek és a madárvilág
számos faja alkotja majd a Viktória Ház lakóközössé-
gét. A felsõ szinten a gépészet kap helyet. Az épület 10
méter magas lesz, s külsõ részeit növényzet borítja. A
kivitelezés során sok természetes anyagot használnak,
emellett ügyelnek az épület akadálymentesítésére, hogy
mindenki számára elérhetõ legyen.

A projekt részeként a fókashow helyszínét is bõvítet-
ték, kétharmaddal nõtt a nézõtér területe.

Gajdos László igazgató a jövõ sztárjával,
a fehér oroszlánnal
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Az elmúlt idõben a lakossági ráköté-
sek felgyorsultak Nyíregyháza szenny-
víztisztítási programjában, a közeljövõ-
ben újabb több ezer lakás csatlakozik a
szennyvízhálózathoz.

A Nyíregyháza és térsége szennyvízel-
vezetési és szennyvíztisztítási programja
keretében 2014. május 31-éig a csatorna-
hálózat építése hozzávetõlegesen 96 szá-
zalékban elkészült, ugyanakkor a hálózat
egyes részeinek átadása egyelõre nem le-
hetséges, mivel az átemelõk üzemelteté-
séhez szükséges energiaellátás kiépítése
több körzet esetén még folyamatban van.

A 2013 nyarán megkezdett és az azóta
több alkalommal megtartott rész mûszaki
átadások alkalmával a projektben érintett
8000 ingatlan közül jelenleg mintegy 3900
ingatlan szennyvízhálózatra való csatlako-
zása lehetséges.

Azon utcákban, ahol a hálózatra való
csatlakozás már elvégezhetõ, ott a lakos-
ságot az erre a célra készített tájékoztató
szórólap útján kiértesítették, illetve a ráköt-
hetõ ingatlanok listáját a nyirszennyviz.hu
oldalon is megtekinthetik. A rákötés lehe-
tõségérõl az oldalon elhelyezett keresõ-
program segítségével is tájékoztatást kap-
hatnak.

TÁJÉKOZTATÓ A CSATORNAHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
JELENLEGI ÁLLÁSÁRÓL

Az elmúlt idõben a lakossági rákötések
felgyorsultak ugyan, de szeretnénk felhív-
ni a figyelmet arra, hogy a ráköthetõ 3857
ingatlanból a jelenlegi állapot szerint mint-
egy 1300 ingatlan csatlakozását igazolta az
üzemeltetõ.

Felhívják a még csatlakozásra váró mint-
egy 2800 ingatlantulajdonos figyelmét,
hogy az átvett területeken a kedvezményes
szennyvízszippantás lehetõsége megszûnt.

Azon területeket, utcákat, ahol a rész
mûszaki átadások megtörténtek, a
nyirszennyviz.hu és a nyiregyhaza.hu ol-
dalon is megtekinthetik.

Fontos információ! A hálózatok tervezé-
se és építése során számos utcára jellemzõ
az a mûszaki megoldás, mely szerint egy
utcában több vezeték épült, melyek eltérõ
befogadóval rendelkeznek. (Az utca egy
vagy több részén a rákötést el lehet végez-
ni, míg az utca más részein még nem. Pél-
dául: Kéményseprõ u., Moha u., Tölgyes u.)

A kivitelezõ tájékoztatja a lakosságot,
hogy jelenleg folyamatban van több kör-
zet elõkészítése/felülvizsgálata, így a közel-
jövõben újabb mûszaki átadások következ-
tében több ezer ingatlannal tovább bõvül
a ráköthetõ ingatlanok száma! A követke-
zõ lapszámunkban a folyamatban lévõ csa-
tornaépítési munkákról tájékoztatjuk olva-
sóinkat.

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

– az Árpád utcában (távhõs gerincvezeték rekonstrukciós munkálat),
– a Hõsök terén (hibaelhárítási munkálat),
– a Búza téri piac és az ABC hõközponti és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. székház primer
bekötõvezetékénél (felújítási munkálat).
A melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésének ütemezésérõl elõre tájékoztatjuk fogyasztóinkat.

A felújítás a távhõszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik,
megértésüket, türelmüket kérjük és elõre is köszönjük!

FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK CSERÉJÉT
2014. május hónaptól folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített ISTA és MOM
típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.
2014. június 23–28. között a következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiértesített laká-
sokba érkeznek munkatársaink:

Kodály Zoltán u. 32–34., Országzászló tér,
Petõfi S. u. 18., Széchenyi u., Hõsök tere,
Bessenyei tér 3., Kálvin tér.

Kérjük, hogy a megjelölt idõpontban tegyék lehetõvé a lakásba való bejutást a mérõcsere
lebonyolítása érdekében.

A mérõk a Nyírtávhõ Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérõk helyett új, rádiómodullal rendelkezõ mérõket építünk be. A mérõk ada-
tai a helyszínen közvetlen a mérõrõl, illetve épületen kívülrõl egy rádióvevõvel rendelkezõ
adatgyûjtõ segítségével olvashatók ki.
A mérõ az elfogyasztott meleg víz mennyiségén kívül jelzi az esetleges szivárgást, amirõl
tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat, tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve megjeleníti a
mérõvel történõ bármilyen manipulációs beavatkozást. A hibajelentéseket így minden eset-
ben dokumentáljuk.

A mérõcserét végzõ munkatársaink minden esetben megbízólevéllel,
kitûzõvel rendelkeznek.

A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy június hónapban kivitelezési munkálatokat folytat a

következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:

T Á J É K O Z T A T Ó
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

 
Felkerült a táblákra a vakáció, hétfõtõl beköszön-

tött a szünidõ az iskolákban, így a korábbi évek ta-
pasztalatait figyelembe véve, egyre több diák keresi
majd meg zsebpénzét diákmunkával. Könyvcsomago-
lás, málnaszedés, értékesítés és gyári munka – csak
néhány a lehetõségek közül.

Szerzõ: Bruszel Dóra
 
Csatári Emese, az Új Nemzedék Kontaktpont irodave-

zetõje a Nyíregyházi Televízióban kifejtette, hogy a diák-
munka most nagyon aktuális, és az irodájukban is sok fia-
tal érdeklõdik ezzel kapcsolatban. Ráadásul a közelmúlt-
ban tartották meg a nyári diákmunka börzét.

– A Diákmunka börzén az összes iskolaszövetkezet jelen
volt. Többségük gyárba, strandra keresett diákokat, illetve
szórólapozást és különféle értékesítést vállaló fiatalok jelent-
kezését várták. Nagyon fontos, hogy diákmunkával kocká-
zatmentesen megszerezhetõ a munkatapasztalat, hiszen ki-
sebb a tétje, mégis meg lehet általa tanulni mindent, mi több,
kapcsolati tõkét is lehet építeni. Tegnap hallottam, hogy 200
fõt keresnek az egyik gyárba. Nagyon sok munkalehetõség
van – hangsúlyozta az irodavezetõ.

 
A NYARALÁS ÁRA IS MEGKERESHETÕ

 
Dr. Noviczkiné Pál Kitti, a JOB DIÁK Iskolaszövetkezet

igazgatóságának elnöke lapunk megkeresésére elmond-
ta, hogy éves szinten 600 000 órát is meghaladó munka-

HAVEROK, BULI… DIÁKMUNKA?

lehetõséget nyújtanak a 16 év feletti, nappali tagozatos
képzésben részt vevõ diákoknak. A fiatalok jelentkezhet-
nek könnyûipari, gyártósori, nyomdaipari, mûanyagipari,
minõségbiztosítási és mezõgazdasági munkára, illetve cso-
magolásra, irodai munkára, kereskedelemre, vendéglátás-
ra, hosztesz feladatokra, fürdõszolgáltatásra és telemar-
ketinges feladatokra is.

– A nyári idõszakban nagyobb az érdeklõdés a diákok
részérõl a különféle munkalehetõségek iránt. Akár otthon-
ról is be lehet regisztrálni hozzánk, ezt követõen pedig a
szükséges okmányokkal (diákigazolvány, TAJ-, adókártya,
SZIG, lakcímkártya, iskolalátogatási igazolás, bankszám-
la) fel kell keresni irodánkat és munkára lehet jelentkezni.
A munkalehetõségek közül szabadon lehet választani, így
bárki megtalálhatja a kedvére valót, amivel egy külföldi
nyaralás árát is meg lehet keresni – hangsúlyozta dr. No-
viczkiné Pál Kitti.

 
NEHÉZ BEKERÜLNI DIÁKMUNKÁRA

 
Tamás középiskolás diák, aki tavaly nyáron került be

elõször diákmunkára.
– Már évek óta fel voltam iratkozva, de nem kerültem

be. Tavaly végül sikerült bejutnom a barátaimmal, bár
annak ellenére, hogy már az elsõ héten jelentkeztem az
állásra, csak utolsó héten kerültem be. Iskolai idõben ál-
landóan csörgött a telefonom, de a tanulás és az órák mi-
att nem tudtam elvállalni semmilyen ajánlatot sem. Ta-
valy végül bekerültünk málnaszedésre, de nincsenek po-
zitív tapasztalataim. Több osztálytársam bevásárlóközpont-
ban dolgozik nyaranta, õk szeretik az ottani munkát –
hangsúlyozta a fiatal középiskolás fiú.

Gréta, Tamáshoz hasonlóan zsebpénzt szeretett volna
gyûjteni. Legfõbb célja, hogy a családi nyaraláson kívül a
barátaival is elmehessen valahová, erre szeretné megke-
resni a rávalót. 

– Kétnapos diákmunkát vállaltam, pénteken és szom-
baton italt kóstoltattam a vásárlókkal az egyik bevásárló-
központban. 10-10 órát kellett dolgoznom, de jól érez-
tem magam és a vásárlók is kedvesek voltak. A jövõre
nézve is tervezem, hogy diákmunkát fogok vállalni – hang-
súlyozta.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben
hívja fel a fiatalok figyelmét a diákmunka adózási szabá-
lyaira, amelynek részleteit a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon olvashatják el!

Nemrégiben Diákmunka börzét is tartottak
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Mészáros József, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. csatornázási
ágazatvezetõje május 23-án Kállósemjénben Westsik
Vilmos-díjat vehetett át a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye agrár- és környezetgazdálkodás terén végzett ki-
magasló munkája elismeréseként. Az ünnepséget meg-
nyitotta és megtisztelte jelenlétével Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, a díjat Seszták Oszkár, a me-
gyei önkormányzat elnöke adta át.

Szerzõ: Sipos Marianna

Mészáros József frissdiplomásként 1980-ban a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. jogelõdjénél, a SZAVICSAV-nál kezdett
el dolgozni a tisztítótelepen szennyvíztechnológusként,
majd mûvezetõ lett. Késõbb üzemvezetõi munkakörben
dolgozott, és több mint tíz éve kinevezték ágazatvezetõ-
nek. Ilyen szakmai elõélettel nem véletlen, hogy Nyír-
egyháza szennyvíz „történelmérõl” kérdeztem.

Térségünkben az 1990-es években pörgött fel a szenny-
vízcsatornák kiépítése a pályázati forrásoknak köszön-
hetõen, s ez a fejlesztés még napjainkban is tart – kezdte
a szakember. Bár az I-es számú tisztítótelep építése 1964-
ben indult és három ütemben, 1980-ra valósult meg. De
még nem volt iszapkezelés, így már ekkor látszott, hogy
szükség lesz a fejlesztésre. Nyílt is rá lehetõség 2001-
2002-ben, hiszen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kész tervekkel ren-
delkezett a fejlesztési irányokra, így egy kínálkozó svájci
pályázat három kiírására is – mind a csatornahálózat
fejlesztésére és a telepfejlesztésre is – kész elképzelé-
sei voltak a cégnek. – A szennyvíz tisztítása során ke-
letkezõ szennyvíziszap hasznosítására – a harmadik pro-
jektelemként – zárt, fûtött rothasztókat alakítottak ki,
melyekben biogáz keletkezik, amelyet áram termelé-
sére használnak fel.

WESTSIK VILMOS-DÍJ
AZ ÁGAZATVEZETÕNEK

A technológiát
szintén a svájci segít-
séggel valósították
meg, akkor a telep
áramellátásának 50
százalékát így oldot-
ták meg. Azóta a
rendszert innovációs
pályázat révén to-
vább fejlesztették,
újabb gázmotort állí-
tottak üzembe, s az
áramellátás 85 száza-

lékát állítják elõ, s a telep fûtését is ebbõl a biogázból
oldják meg – mondta Mészáros József.

Késõbb egy most is zajló, újabb nagyszabású fejlesz-
tés vette kezdetét Nyíregyházán a szennyvízkezelés te-
rületén, melynek költsége nettó 13,4 milliárd forint. E
programrész célja a csatornahálózat építésén túl a
szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap-kezelés megoldása
Nyíregyházán és agglomerációjában. A program tartal-
mazza a szennyvíztisztítás és az iszapkezelés során ke-
letkezett szennyvíziszap ártalommentes kezelését. A II.
sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése a Nyíregyházi I. sz.
Szennyvíztisztító telep tehermentesítését is megoldja, biz-
tosítva a szennyvíz tisztítására elõírt határértékek betar-
tását. Február hónapban kezdõdött meg a terheléses pró-
baüzem a Nyíregyházi II. számú Szennyvíztisztító tele-
pen, és zajlanak a tömeges élõre kötések – mondta el a
szakember. Ezzel a fejlesztéssel újabb 8 ezer ingatlan
csatlakozik a mintegy kétszáz kilométernyi új szenny-
vízhálózathoz, mellyel a város közel 93 százaléka lefe-
dett lesz ezen a téren.                                                 (x)

Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Retro
Építõk Napját a hétvégén Sóstón, a SZÁÉV egykori üdü-
lõjében. A szervezõ Vitalis Egyesület a szakmai kama-
rákkal együttmûködve az eseménnyel a régi hagyomá-
nyokat folytatja, a legfõbb céljuk a közösségteremtés.
Persze szó esett az építõipar jelenérõl és jövõjérõl,
valamint több elismerést is átadtak a juniális hangula-
tú rendezvényen.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A Vitalis Egyesület és az Art Vital Kft. együttmûködve a
megyei kereskedelmi és iparkamarával, a megyei mérnö-
ki és a területi építész kamarával az idén is megrendezte a
Retro Építõk Napját Sóstón, a SZÁÉV egykori üdülõjében.

Végh József, a megyei területi építész kamara elnöke
elmondta, a régi hagyományokat szeretnék ápolni a szak-
mai aktualitások megvitatásával, a kerti parti jelleggel pe-
dig a közösségteremtés a céljuk.

Az eseményen Seres Antal, a Szabolcs megyei Állami
Építõipari Vállalat nyugalmazott igazgatója mondta el gon-
dolatait az építõipar múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. Az
építõk napján köszöntötte a résztvevõket dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere is. Hangsúlyozta, hogy
az elmúlt négy évben egyre több építõipari beruházás folyt
a városban, és mindig arra törekedtek, hogy a helyi vállal-
kozásoknak adjanak munkát. Az unió következõ négy-
éves költségvetési ciklusa támogatásainak felhasználása
során hasonlóképpen a helyieket szeretnék megbízni a
tervezéssel és a kivitelezéssel. A polgármester az építõk

A HELYI ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁSOKAT
PREFERÁLJA A VÁROS

napja alkalmából Bencs László Emléklapot adott át Bíró
Lászlónak, a SZÁÉV nyugalmazott építésvezetõjének.

Bíró László meglepve, de örömmel fogadta a város elis-
merését, hiszen az építõipar az életét jelentette. 40 év
munka után 1992-ben ment nyugdíjba, addig a megyé-
ben végigdolgozta az iskolaprogramot, a TSZ-programot,
majd a lakásépítési programot, és szakmai pályafutását az
örökösföldi lakótelep felépítésével fejezte be.

Az építõk napja szervezõi dr. Kovács Ferenc polgár-
mesternek a szakma támogatásáért emléklapot és Ybl Mik-
lós Emlékérmet adtak át, de elismerésben részesült több
építõipari vállalkozás képviselõje is. A délután folyamán
a program igazi juniálissá változott, a színpadon éneke-
sek és táncosok szórakoztatták a vendégeket, volt ökörsü-
tés és estebéd, valamint kötetlen beszélgetésekkel zárult
az építõk napja Sóstón.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, az építõk napja
alkalmából Bencs László Emléklapot adott át

Bíró Lászlónak, a SZÁÉV
nyugalmazott építésvezetõjének

A HOLOKAUSZTRA
EMLÉKEZTEK

Idén még többen jelentkezhetnek a megmérettetés-
re, a jelentkezési kategóriákat bõvítették az intézmé-
nyekkel és vállalkozásokkal.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Nem véletlenül tartották a kertszépségverseny sajtótá-
jékoztatóját a Búzaszem Nyugati Óvoda Tõke utcai Tag-
intézményében, hiszen az elmúlt évben Zöld óvoda cí-
met nyertek. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyíregy-
házi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft. ebben az év-
ben is meghirdette városszépítõ akcióját. A tavalyi évhez
hasonlóan, 2014-ben is keresik a legvirágosabb társashá-
zi és a legvirágosabb családi házas kertet, valamint emel-
lett kiadják majd a környezettudatos kert, a legvirágosabb
utca és a legvirágosabb intézmény címet is.

Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-fenn-
tartási irodavezetõje hangsúlyozta, a kertszépségverseny
a városszépítõ akció egyik eleme. Korábban volt már fü-
vesítés és balkonföldakció, most pedig a városlakókat sze-
retnék bevonni a zöldfelületek védelmébe és kezelésébe.
A nyíregyházi városszépítõ akciót idén a Kelet-Magyaror-
szág napilap is támogatja. Nyéki Zsolt fõszerkesztõ el-
mondta, a pályázat során beérkezett fotósorozatokat meg-
jelentetik az újságban, az olvasók ezekre szavazhatnak,
és így elnyerhetik a napilap különdíjait.

Pályázni a nyirvv.hu honlapról letöltött pályázati adat-
lap kitöltésével és a kertrõl készült 5 darab fotóval lehet.
Az elõválogatás után a zsûri a helyszíneken értékeli a ne-
vezett kerteket. A jelentkezéseket július 11-éig a
marketing@nyirvv.hu e-mail címre, illetve a Tüzér utca
2–4. levelezési címre vár-
ják. A tavalyi évben díja-
zottakat arra kérik, idén ne
pályázzanak.                (x)

KERTSZÉPSÉGVERSENY

A második világháború idején elhurcolt zsidókra em-
lékeztek vasárnap délelõtt Nyíregyházán. A holokauszt
emlékmûnél a hetven évvel ezelõtt történtekre emlé-
kezõk között olyanok is voltak, akik megjárták a  ha-
láltáborokat.

A nyíregyházi levéltár kutatási adatai szerint mintegy
5000 nyíregyházi zsidót zártak gettóba, majd küldtek ha-
láltáborokba a második világháború hét éve alatt. Rájuk
emlékeztek vasárnap délelõtt a Kossuth utca és a Vasvári
Pál utca közötti holokauszt emlékmûnél, amit még a
holokauszt 60. évfordulója alkalmából készíttetett a me-
gyei önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap Holo-
kauszt Bizottsága.

A rendezvényen Radnóti Miklós költeményeit megze-
nésítve adta elõ Olajos Gábor, a nyíregyházi Vikár Sán-
dor zeneiskola tanára, majd Jászai Menyhért, Nyíregyhá-
za alpolgármestere idézte fel a történelmi eseményeket.
Beszédet mondott a nyíregyházi születésû Tordai Péter, a
MAZSIHISZ alelnöke, és a haláltábort megjárt, szintén
nyíregyházi származású, Izraelben élõ Leitner Dávid mon-
dott imát, aki népes családjával érkezett a megemléke-
zésre. Ezt követõen emlékezõ sétára indultak a résztve-
võk a hajdani gettó területén, majd a Kótaji úti temetõben
tartottak gyászistentiszteletet.

Mészáros József
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

 
Nyíregyháza önkormányzatának köszönhetõen az

idén is több ezer gyermek szerezhet élményeket a tá-
mogatott napközis táborokban, valamint a Szigligeti
Gyermeküdülõben. Újdonság, hogy az idén valamennyi
helyi általános iskolai tanuló számára biztosított volt a
jelentkezés lehetõsége.

Szerzõ: Bruszel Dóra, Mikita Eszter
  
Hétfõ reggel 80 kisdiák indult izgalommal Szigligetre.

Már hagyomány, hogy a nyári szünidõ egy részét a város
tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévõ szigligeti táborban tölthetik a nyíregyházi iskolá-
sok. Az egyhetes, kedvezményes turnusokba a nyíregyhá-
zi lakcímmel rendelkezõ tanulók jelentkezhettek. Dr.
Hudákné Fábián Nóra, szakmai koordinátor nagyon örül
annak, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatja a
tábort és fenntartja a nyíregyházi gyerekeknek. Kifejtette,
nagyon sok fiatalnak csak így van lehetõsége eljutni a
Balatonra. Idén 11 turnusban mintegy 1000 iskolás nya-
ralhat a szigligeti táborban. Az elsõ fordulóban a Bárczi
Gusztáv Speciális Általános Iskola 80 tanulója vesz részt.

Az üdülés egy hete alatt a gyerekek megismerkedhet-
nek a Balaton nevezetes településeivel: ellátogatnak Ba-
dacsonyba, Keszthelyre, Balatonfüredre, Tihanyba. A für-
dõzés mellett hajókiránduláson vesznek részt és esti sza-
badidõs elfoglaltságokról is gondoskodtak a szervezõk. Az
aktív nyaralást a szülõk is jónak tartják. Orosz Katalin el-
mondta, a fia már évek óta jár a Balatonhoz. Nagyon örül
neki, hogy a gyermeke el tud jutni a magyar tengerhez. A
gyerekek szombatig élvezhetik a táborozást, hétfõn pedig
újabb gyermekcsoport indul az élményekkel teli nyara-
lásra.

ÁCIÓ, KÁCIÓ, VAKÁCIÓ! – ELINDULTAK A TÁBOROZÓK

A Szigligeti Gyermeküdülõ üzemeltetõje mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a gyerekek számára minél
kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék az idõtöltést. Tavaly
26,5 millió forintot fordított a városüzemeltetési cég
(NYÍRVV) a tábor teljes körû felújítására, az idén beteg-
szobát alakítanak ki, kerti padokat és asztalokat helyez-
nek el, hogy a gyerekek a szabadban is még komfortosab-
ban érezzék magukat.

SZÍNES A NAPKÖZIS KÍNÁLAT

A korábbi évekhez képest bõvült a napközis táborok
köre is, az idén már több helyszínen várják a gyerekeket.
Nyolc héten át a korábbi 1200 helyett 1600 kisiskolás nap-

közis táboroztatásához nyújt támogatást a nyíregyházi
önkormányzat. A múzeumfaluban a népi hagyományok
õrzése kerül elõtérbe, az úszótáborban az úszásoktatásé
és a vízi játékoké a fõszerep, a Kis Vakond Táborba pedig
a matematikát szeretõ kicsiket várják idén is. Nyelvi tá-
borral ettõl az évtõl már Sóstóhegyen és Nyírszõlõsön is
várnak gyerekeket, de lesz még focitábor, és a speciális
igényû kicsik is találhatnak nyári elfoglaltságot a táborok
között. A napközis táborokban hetente 2360 forint étke-
zési díjat kell fizetniük a gyerekeknek, ezért tízórait, ebé-
det és uzsonnát kapnak. A kicsiket igény szerint autó-
busszal szállítják a táborokba, ez hetente 2640 forintba
kerül. A tanév során ingyenes étkezésre jogosult gyere-
keknek egy turnusban a napközis táborban sem kell az
étkezésért fizetniük, és a három- vagy többgyermekes csa-
ládban nevelkedõ, vagy tartósan beteg gyermek nevelése
esetében járó 50 százalékos kedvezmény is érvényes egy
tábori turnusra.

Balogh Csenge az Arany
János Általános Iskola és
Gimnáziumban lévõ úszótá-
bor elsõ turnusában kezdte
a vakációt. Három nap után
úgy nyilatkozott a Nyíregy-
házi Televízió Híradójának,
hogy nagyon jól érzi magát.
Sokat úsznak és rengeteget
játszanak, ezt pedig nagyon
szereti.

 
NÁNDORFEHÉRVÁR KAPITÁNYÁT KERESIK

A KIS VAKOND TÁBORBAN
 
– Az idei a huszonharmadik Kis Vakond Nyár a gyere-

kekkel, ráadásul már új oktatási épületben várják a fiata-
lokat – mondta el érdeklõdésünkre Vasváry Zoltán, a Kis
Vakond Gyermektábor táborvezetõje, aki hangsúlyozta,
hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
idén is sokak táboroztatását támogatja.

– Közel 560 évvel, több mint egy fél évezreddel ezelõtt
Hunyadi János, Magyarország kormányzója seregével fé-
nyes gyõzelmet arat a török felett Nándorfehérvárnál.
Azonban kormányzói feladatai Budára szólítják, ezért
döntenie kell, hogy kapitányai közül ki legyen Nándorfe-
hérvár büszke várának a fõkapitánya. Ez a kerettörténete

az idei turnusainknak, amelyekben 5-5 csapat versenyez
a büszke címért. Próbákon keresztül kell kiderülnie, me-
lyik kapitány a legalkalmasabb a fõkapitányi címre, és
ezzel Nándorfehérvár további védelmének a megszerve-
zésére – hangsúlyozta a táborvezetõ.

A Kis Vakond Tábor a játékról és a mozgásról szól. A
turnusokban a próbák között szerepel kispályás labdarú-
gás, célba dobás, tûzharc, vízharc, rókavadászat, kincs-
keresés, számháború, petanque, csocsó, asztalitenisz és
többek között ügyességi játékok, de rossz idõ esetén a te-
remben lehet honfoglalózni és karaokézni is. A turnusok
hétfõtõl péntekig tartanak, zárásként pedig a legjobb csa-
pat, csapattagok ajándékokban részesülnek.

– Elsõ osztálytól hatodik osztályig várjuk a gyerekeket
a napközis táborunkba. Az elsõ turnus a héten indult, az
utolsó pedig augusztus nyolcadikán zárul majd. Azoknak
a gyerekeknek, akiket nem támogat az önkormányzat,
13 000 forintot kell befizetniük, amely a napi háromszori
étkezést és az összes program költségét tartalmazza.

KÜLDJÉK BE TÁBORAIKAT

A Nyíregyházi Napló szerkesztõsége lehetõséget biz-
tosít mindazoknak, akik tábort szerveznek, hogy felhí-
vásukat juttassák el hozzánk június 23-án 16 óráig, sze-
mélyesen a Szabadság tér 11. szám alatt lévõ szerkesz-
tõségbe (Szakszervezetek Székháza), vagy a
naplo@nyiregyhazitv.hu e-mail címre és egyszeri alka-
lommal, a június 20-án megjelenõ lapszámban, térítés-
mentesen közzétesszük.

Balogh Csenge

A Kis Vakond Tábor modern, központi fogadóépülete az újjáépítés után várja a nyaralókat
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ESEMÉNYEK AKTUÁLIS

Könyvsátrak, irodalmi beszélgetések és
koncertek várták a látogatókat a 85. Ün-
nepi Könyvhéten Nyíregyházán. A Kossuth
téri színpadon több mint 30 költõvel és íróval
találkozhattak az olvasók. A 13. Gyermekkönyv-
napok keretében a kicsiket szórakoztató progra-
mokkal várták.

Verses kötetek, mesekönyvek és regények várták az ol-
vasókat a 85. Ünnepi Könyvhéten a belvárosban felállí-
tott könyvsátrakban, a Kossuth téri színpadon pedig köl-
tõk és írók meséltek köteteikrõl. Az ünnepi könyvhét meg-
nyitóján a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
mb. igazgatója, Csontosné Maleczki Ilona mellett Buda
Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költõ, mûfordító,
Kováts Judit író, történész és Jászai Menyhért alpolgár-
mester köszöntötte a vendégeket és látogatókat. Nyíregy-
háza alpolgármestere elmondta: a könyvhét célja, hogy a
gyermekek, a felnõttek és a családok körében népszerû-
sítsék a könyvet és az olvasást. A könyv egy alapvetõ esz-
köz ahhoz, hogy fenntartsuk, továbbépítsük és átadjuk kul-
túránkat a következõ nemzedék számára.

Június 12–14-éig a könyvet ünnepelték és az olva-
sást népszerûsítették Nyíregyházán. Három nap alatt
több mint 30 költõvel és íróval találkozhattak a Kos-
suth téren az olvasók.

– Tavaly döntöttünk úgy, hogy kitelepülünk az ünnepi
könyvhéten a Kossuth térre, írókat és költõket hívunk meg,
és programokat szervezünk a nyíregyháziaknak – mondta
Csontosné Maleczki Ilona, a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója –, s a 2013-as rendezvény si-
kere és látogatottsága inspirált minket arra, hogy idén is
hasonló könyvheti programsorozatot szervezzünk.

A Kossuth téren bemutatkozott a Vörös Postakocsi
online folyóirat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szem-
le és a Partium címû folyóirat, az „Olvassunk tárcát”
internetes blog szerzõi pedig felolvasóórát tartottak. Új
könyvekkel is megismerkedhettek a látogatók: Reisinger
János Az élõ Rónay, Szentiday Klára Mária A fekete ku-
tya éjszakája, Radnóti László Hétszínvilág, Oláh András
pedig Történelmi drámák címû könyvét mutatta be,
Victoria F. Brown Angyal szárnyak nélkül, Veiszer Alinda
a Bridge Generáció, Kinsley L. Dennis az Új tudatosság
egy új világért címû kötetérõl beszélt, Bauer Barbara Lé-
gikisasszonyok trilógiájával, Stõhr Gréta életmód- és sza-
kácskönyvével, Andrea Weaver pedig Trópusi nyuszi
címû könyvével ismertette meg az olvasókat. Lefler
György Fütyül a dió és Háromszáz haiku, Bodnár István
Az utolsó konflishajtó, Marik Sándor Árnyalatok címû
könyvét mutatta be, s a látogatók megismerhették Ratkó

NYÍREGYHÁZÁN IS ÜNNEPELTÉK A KÖNYVET ÉS AZ OLVASÁST
József prózakötetét is. Igazi ku-

lisszatitkokat is megtudhattak az olvasók.
Ferenczik Adrienne harmadik regénye már elké-
szült kéziratából olvasott fel a közönségnek, és azt
is elárulta, hogy a megjelenés elõtt álló, születésnapi
partikról szóló regény címe, a Hepi börszdéj miért foneti-
kus írással kerül majd fel a borítóra.

– Egy születésnap mindig öröm az ember életében, de
egyben azt is jelzi, hogy eltelt egy év, és idõsödött az
ember, s ennek sokan, köztük a szereplõim sem örülnek
– mesélte Ferenczik Adrienne. – Így ha egy jó barát bol-
dog születésnapot kíván, abban rejtõzhet némi cinizmus
és káröröm is. Erre utal a fonetikusan leírt Hepi börszdéj,
és arra is, hogy egy-egy születésnapon az ember átgon-
dolhatja az életét, amit a regényem fõszereplõje hat szü-
letésnapi parti során évrõl évre megtesz, de neki nem csak
kellemes élmények jutnak eszébe.

Kováts Judit is készülõ könyvérõl mesélt. Azt mondta,
a felvidéki kisebbségi sorsról, a magyarság jogfosztottsá-
gáról íródó, 1945 és 53 között játszódó Elszakítva mun-
kacímû regény legalább annyi kutatómunkát igényel, mint
elsõ könyve, a Megtagadva.

– Monográfiákat, szakcikkeket, memoárokat tanulmá-
nyozok, a történeteim több helyszínét pedig fel is keres-
tem – mesélte Kováts Judit. – Elzarándokoltam például egy
protestáns árvaházba Budapestre, és megnéztem, hogy az
akkor 12 éves regényhõsöm, 1946–48 között hol és mi-
lyen körülmények között lakott. Igazi élmény, mondhatni,
idõutazás volt. De ellátogattam Késmárkra is, és kipróbál-
tam azt az utat, amikor a 14 éves fõhõsöm biciklivel viszi
az élelmet a tököli vár börtönében raboskodó édesapjá-
nak. Igaz, én autóval és nem biciklivel mentem, de meg-
számoltam a kanyarokat és emelkedõket, hogy hitelesen
le tudjam írni, hogyan tette meg az utat a regénybeli Anna.

Kiállítás is várta a látogatókat a Tündérmezõ szépségei-
rõl és koncertek is szórakoztatták a látogatókat. Fellépett
az Artézis, a Tiergarten és a Pila Acoustic Herczku Tündé-
vel. A Kossuth téri könyvmegállóban a „Vegyél egyet, te-
gyél egyet” polcról bárki válogathatott könyvet, a gyerekek
pedig legókockákból összerakott polcról választhattak ol-
vasnivalót. A könyvhét ideje alatt ingyenes volt a beiratko-
zás a Móricz Zsigmond könyvtárba, és amnesztiahetet is
tartottak. A 13. Gyermekkönyvnapok keretében a kicsik-
nek színes programokkal kedveskedtek, és a Kossuth téren
idén is felállították a cumifát, azok a gyerekek, akik fel-
akasztották rá cumijukat, ajándékot és baba olvasójegyet
kaptak. A könyvhéten bemutatkozott a könyvtár kötésze-
te, és a könyvtár új programot is indított: a város és megye
lakóinak írásaiból összeállítják Nyíregyháza Könyvét.

HAJNALIG A MÚZEUMOKBAN
Kilenc helyszínen várták a látogatókat az idei Múzeumok
Éjszakáján. A rendezvényre látogatók egy jeggyel járhat-
ták körbe a programhelyszíneket. Szombat éjszaka a mú-
zeumtól a levéltáron át sörteraszon és a szabadtéri szín-
padon is voltak események.

A kilencedik Múzeumok Éjszakáját Nyíregyháza önkor-
mányzata és a Jósa András Múzeum közösen rendezte. A
vendégeknek egyetlen jegy váltását követõen lehetõségük nyílt
minden helyszín meglátogatására délután négytõl egészen
hajnali kettõ óráig. Az idei program Jósa András és Krúdy
Gyula korára összpontosított, számos idõszaki kiállítás vette
kezdetét a témával kapcsolatban. A múzeum és a városveze-
tés célja az volt, hogy a rendezvénnyel erõsítse a városlakók
és a múzeum közötti kapcsolatot.

Az idei kavalkád különlegessége az volt, hogy a Jósa András
Múzeumhoz több külsõ intézmény is csatlakozott. Míg a múze-
umban új kiállítások, a Dió Trió és a Flexi Team elõadása, vala-
mint Pregitzer Fruzsina és Laár András várta a látogatókat, addig a
levéltár raktárlátogatással és gyermekfoglalkozásokkal készült a
szombati napra. Az iparkamara udvara eközben hagyományõrzõ
íjászattal, honvédelmi és tûzvédelmi bemutatóval, valamint mo-
zival szórakoztatta a közönséget. Az érdeklõdõknek lehetõségük
nyílt a Kállay Gyûjteményben az indián kultúrával való megis-
merkedés mellett meghallgatni a No Techno Country Band, míg
az evangélikus templomban Kazár Ticiána és Szilágyi Szabolcs
koncertjét. A Vízügyi Gyûjtemény folyamatos filmvetítéssel, míg
a Vasutas Mûvelõdési Ház digitális vonatvezetéssel kedveskedett
vendégeinek. Az egész estés ismeretszerzés mellett a felhõt-
len szórakozásnak is jutott tér, hiszen az egyik sörkert Krúdy
korát idézõ itallappal várta vendégeit. A program keretében
a Szabadtéri Színpadon koncertezett a Belmondo együttes.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. június 27.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

KOLOZSVÁRI TURISZTIKAI
SZAKEMBEREK NYÍREGYHÁZÁN

Június közepén Nyíregyháza város és a Magyar Turiz-
mus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósá-
gának meghívására Kolozsvárról érkeztek turisztikai szak-
emberek Nyíregyházára. A kétnapos tanulmányút a „Nyír-
egyháza bemutatkozása Kolozsváron” címû rendezvény
folytatása volt a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. szervezésében. Az utazási irodá-
kat, touroperátorokat képviselõ szakemberek és újságírók
a város turisztikai attrakcióival és szálláslehetõségével is-
merkedtek meg. 2014 elsõ negyedévében a magyarországi
kereskedelmi szálláshelyeken a romániai vendégek 81 110
vendégéjszakát töltöttek el, ami 3,2 százalékos növeke-
dést jelent a tavalyi év azonos idõszakához viszonyítva. A
romániai vendégek továbbra is a szállodákat részesítik
elõnyben, ezekben regisztrálták a vendégéjszakák 88,2
százalékát, azaz 71 542 vendégéjszakát, ami 8,5 százalé-
kos növekedés 2013 elsõ negyedévéhez képest.

A tanulmányút segítségével további folyamatos vendég-
éjszakaszám-növekedésre számíthat a város – tájékozta-
tott Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, TDM menedzser.
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ÉRDEKESSÉGEK AKTUÁLIS

Ahogy lapunk elsõ oldalán írtuk, orvosi bravúrt haj-
tottak végre a Jósa András Oktatókórházban.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Anett és a baba küzdelmérõl, illetve a példaértékû össze-
fogásról beszélgetett a Nyíregyházi Televízióban Vitkai Éva
dr. Antek Csabával, a Jósa András Oktatókórház intenzív
terápiás részlegének osztályvezetõ fõorvosával, dr. Pap
Károllyal, a szülészet-nõgyógyászat osztályvezetõ fõorvo-
sával és dr. Dicsõ Ferenccel, a gyermekosztály osztályve-
zetõ fõorvosával.

Anettet néhány napos légúti panaszok után utalta be a
háziorvosa a pulmonológiai osztályra, ahol az elvégzett
vizsgálatok egy gyorsan elõrehaladó légúti fertõzést és lég-
zéselégtelenséghez vezetõ tüdõgyulladást mutattak. Így
került a kismama az intenzív osztályra.

A MAGZAT ÉRDEKE

Dr. Pap Károly, a szülészet-nõgyógyászat osztályveze-
tõ fõorvosa is tagja volt annak az orvosi csapatnak, akik
küzdöttek Anett és Hanna életéért.

– A szervezetben, ha nagyfokú gyulladás van, könnyen
átterjedhet a magzatra, amely egyrészt károsodást okoz-
hat, megindíthatja a koraszülést, de a magzat halálához is
vezethet kezelés nélkül. Ilyenkor a szülészeti gondolko-
zás az, hogy az anya élete mindenekfölött. Ám mivel Anett
már a 27. hétben volt, azon a határon, amikor azt mond-
juk, hogy érdemes tenni a gyerekért, mert a mai lehetõsé-
gekkel esély van arra, hogy egészséges gyerek menjen
haza, így a magzat érdekét is figyelembe kellett vennünk
– elevenítette fel a küzdelmes idõszakot dr. Pap Károly.

Dr. Dicsõ Ferenc hangsúlyozta, hogy folyamatosan kon-
zultációkat tartottak az orvosi csapattal, hiszen fennállt a
veszélye annak, hogy károsodhat a magzat.

– Egy újszülött-gyógyász szempontja, hogy a méhen
belül a magzat ne szenvedjen oxigénhiányos károsodást.
Egy ilyen nagyon súlyos tüdõgyulladásnál nagy volt a ve-
szély. Hogy hol van az a pont, amikor már az újszülött
méhen belül veszélyeztetett állapotban van, és esetleg el
kell végezni a császármetszést, vagy hogy az alkalmazott

gyógyszerek milyen hatással vannak a jövevényre – nem
voltak könnyû döntések – mondta el.

KÉT HÉTIG ALTATTÁK

Anettet a lélegeztetés alatt végig altatták, mert a szer-
vezete nehezen viselte a beavatkozásokat.

– Ami riasztó volt és sürgõs lépésekre adott okot, hogy
a felvételi státuszához képest a mama oxigenizációját na-
gyon nehezen tudtuk biztosítani. Ezeket a beavatkozáso-
kat megélni nagyon nehéz, ez tette szükségessé a szedálást,
ami megkönnyítette a lélegeztetését a kismamának –
mondta el dr. Antek Csaba.

MÉG KÉT NAP
Egy konzíliumon egyetértett az orvosi csapat ab-

ban, hogy itt az idõ. A magzat jó állapotban volt, meg-
kapta az elõkészítést, s végül a császármetszést egy
speciális módszerrel végeztük el – hangsúlyozta dr.
Pap Károly.

ÖSSZEFOGOTT A SZAKMA

A születést követõen a kisbabánál légzési elégtelenség
alakult ki, majd nem zárult el nála egy olyan ér, melynek
a születést követõen kellene, ez pedig szívelégtelenség-
hez vezetett. Kéthetes korában pedig fertõzést kapott. A

HANNA BABA MÁR HAZAMENT
kisbaba azonban nemcsak a méhen belül, de a méhen
kívül is küzdött, és a vizsgálatok szerint nem szenvedett
maradandó egészségügyi károsodást, sõt, azóta már haza
is mehetett. – Ez nagyon jó példája a szakmai összefogás-
nak. Nemcsak mi hárman vettünk ebben részt, hanem
nagyon sok egészségügyi dolgozó, szinte a kórház egész
személyzete. Ez a kórház számára is pozitív megítélést
jelenthet: a betegek bizalommal kereshetik ezt az intéz-
ményt – hangsúlyozta dr. Dicsõ Ferenc.

A BABA ÉS AZ ANYA IS NAGY KÜZDÕ
– Kemény idõszakon vagyunk túl a családommal

együtt. Köszönöm az intenzív osztály orvosainak, ápo-
lóinak, és a társosztályok segítségét, hogy megmen-
tették az én és a gyerekem életét is, s azt is, hogy a
mai napig keresnek, érdeklõdnek felõlünk. Külön kö-
szönöm a csecsemõ intenzív részleg munkáját, akik
az „anyjuk” voltak a gyerekemnek, míg nem tudtam
hozzá jönni. Amikor rosszul lettem, olyan gyorsan
történtek az események, hogy fel sem tudtam fogni.
Aggódtam a baba miatt, õ járt a fejemben, mert nem
gondoltam, hogy ennyire súlyos a betegségem. 10–
12 nap kiesett az emlékeimbõl. Sokat van most már a
pici az ölemben, beszélek hozzá, énekelek. Hanna
testvére semmibe nem volt beavatva, csak annyit tu-
dott, hogy megszületett a kicsi és még kórházban van.
A legnagyobb vágyunk az volt, hogy egészségesen ott-
hon legyünk – mondta el Anett.

LOGISZTIKAI BRAVÚR IS

Az orvosi csapat szerint ez egy gyönyörû példája volt
annak, hogy a legnagyobb összefogást igénylõ betegek
esetében is jól tudnak dönteni. Ehhez megvan a kiváló
szakmai apparátus és a technikai feltétel is a Jósa András
Oktatókórházban.

Dr. Dicsõ Ferenc kifejtette, hogy nemcsak orvosi, de
logisztikai bravúr is született a kórház részérõl, hiszen az
édesanyát és a babát is több osztályon kellett ellátni, me-
lyek jelentõs távolságra, különálló épületekben vannak
egymástól.
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ESEMÉNYEK HIRDETÉS

Szerzõ: Kõvári I. Bence, Szoboszlai Tibor

JOBBIK: AGGASZTÓ MEGGYÁRAK
A Jobbik Magyarországért Mozgalom sze-
rint felháborító a cigánymeggy idei felvá-
sárlási ára – jelentette ki dr. Apáti István, a
párt országgyûlési képviselõje. Jelenleg
negyven forint körül veszik át a meggyet a
felvásárlók a gazdáktól, amely a korábbi
évek töredéke. A képviselõ Jakab István és
a Magosz fellépését hiányolja az üggyel

kapcsolatban, emlékeztetve arra, hogy korábban a határozott kiállás
fontosságát hangoztatták a gazdák mellett. A politikus szerint az emlí-
tett árak alakulása azért aggasztó, mert ebbõl nem fedezhetõ sem a
dolgozók munkabére, sem a növények permetezése, amely foglalkoz-
tatási problémákat is elõrevetíthet.

MSZP: A KÖLTSÉGEKET SEM FEDEZIK AZ ÁRAK
Az idei meggyfelvásárlási árak nem ked-
veznek az egyébként is hátrányos gazda-
sági és foglalkoztatási helyzetben lévõ
megyei embereknek – mondta Halmi Jó-
zsef, az MSZP megyei alelnöke. Hangsú-
lyozta, a mezõgazdaságon kívül nincs a
térségben olyan kitörési lehetõség, amely
javítana a családok anyagi helyzetén. Sze-
rinte ez nagyban megélhetési lehetõség,
kicsiben pedig fizetés-kiegészítés lehet.

Mint mondta, sajnos idén 40 forinttal indult a cigánymeggy felvásárlási
ára, és a nemesebb fajták kilójáért sem adnak majd többet 80 forintnál,
s ez nem fedezi idén a termesztés költségeit sem. Halmi József rámuta-
tott, tudják, hogy ebben a piacnak jelentõs szerepe van, de a fideszes
politikusoktól is kérik a termelõk támogatását.

FIDESZ: ÚJABB KÉRDÉSEK A MÚLTRÓL
Megjelent a Nyíregyházi Tények második lapszáma – jelentette be Jászai
Menyhért, a Fidesz városi elnöke Nyíregyházán. A politikus elmondta: a
lap szerkesztõségét sokan megkeresték, a nyíregyháziak ugyanis kíván-
csiak a szocialista városvezetés feltáratlan mulasztásaira, visszásságaira,
illetve a városlakók új témákra is javaslatokat tettek. Az aktuális lapszám
3 kérdésre keresi a választ. Ma is vállalhatónak tartják-e a szocialisták a

PÁRTOK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓI
Krúdy Vigadó eladását annak fényében,
hogy a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal vizs-
gálata alapján indított nyomozás során meg-
állapítást nyert, hogy az önkormányzatot 25
millió 250 ezer forint hátrány érte? Mi volt
az oka annak, hogy a keleti körút építése
során fennálló 5 centiméteres vagyonvita
során az elõzõ városvezetés nem tett annak
érdekében semmit, hogy a város érdekeit ér-
vényesítse? És: kinek az érdekét szolgálta,

hogy az elõzõ ciklus utolsó ülésén a szocialista többségû közgyûlés le-
mondott 190 millió forintról, ami a várost illette volna egy orosi telek-
ügylet kapcsán? Mint fogalmazott: – Arra kérjük ezúttal a nyíregyházi
szocialista párt képviselõit és Nagy László elnök urat, aki jelenleg a frak-
ciónak a vezetõje, hogy válaszoljanak a nyíregyháziakat érintõ ezen kér-
désekre.

MSZP: FELHÁBORÍTÓ SÁROZÁS
Nagy László szerint felháborító, hogy a Fi-
desz be akarja sározni Csabai Lászlónét,
Nyíregyháza egykori polgármesterét. A
Magyar Szocialista Párt városi elnöke kife-
jezésre juttatta véleményét, mely szerint a
város az 1990-es és 2000-es években Csa-
bai Lászlónénak köszönhette fejlõdését. A

rendezvényen jelen volt Csabai Lászlóné is, aki a Fidesz által megfo-
galmazott kérdésre azt a választ adta, hogy a Krúdy Vigadó ügyével
kapcsolatban a legjobb döntést hozták, amelyet ma is képes felvállalni.
A város volt szocialista polgármestere megkérdõjelezte a KEHI munka-
társainak szakértelmét, szerinte ugyanis több százmillió forintos eltéré-
sekkel adnak értékbecsléseket. Csabai Lászlóné arra a kérdésére is vá-
laszt vár, hogy az elmúlt négy évben a városi vezetés miért nem tett
meg mindent azért, hogy a Krúdy Vigadónak újra tulajdonosa legyen.
A politikus a Fidesz városi elnökének címzett kérdésében arra volt kí-
váncsi, hogy miért tartotta igazságosnak 2010-ben 190 millió forint
önként vállalt befizetési határidõ módosítását a vállalkozói csapatnak,
amikor egykor ezt õ is megszavazta a fideszes képviselõkkel együtt. Az
útépítéssel kapcsolatos problémákra reagálva Csabai Lászlóné afelõl is
érdeklõdött, hogy az elmúlt négy évben miért nem folytatta a belvárosi
részek összekötõ útjainak építését a város vezetése. Majd jelezte: – Ha
szükséges, akkor a kérdéseket az elmúlt négy évre mi is tudjuk folytatni

és azt gondolom, ha ez nem szûnik meg, akkor ezt a folytatást nekünk
is meg kell tennünk.

FIDESZ REAGÁLÁS: KI AD MAGYARÁZATOT?
Hetek óta várjuk a válaszokat a korábbi szocialista városvezetéstõl.

Válaszok helyett a közgyûlésrõl kivonulást, sértõdést és mellébeszélést
kaptak csupán eddig a nyíregyháziak. Tisztázzák végre, egyáltalán van-
e valaki a soraikban, aki megmagyarázhatná ezeket a korrupciógyanús
ügyeket. A nyíregyháziak egyenes válaszokat várnak, nem mellébe-
szélést – Jászai Menyhért elnök, FIDESZ-MPSZ Nyíregyházi Szervezet.

SOK A MEGGY, ALACSONY AZ ÁR
Idén jónak ígérkezik a meggytermés, országosan 15 ezer tonna

szerzõdés nélküli gyümölcsöt kellene feldolgozni, ennek egyhar-
mada megyénkben terem. A felvásárlás alacsony árakkal indult, a
termelõknek 80 forintot adnak kilójáért, a feldolgozók pedig 100-at
fizetnek a kereskedõknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fo-
lyamatosan egyeztet a Földmûvelésügyi Minisztériummal, hogy pi-
acot és feldolgozót találjanak az idei meggytermésnek – nyilatkozta
Rácz Imre megyei elnök a Nyíregyházi Televízió Híradójának. Idén
is igazolódni látszik, hogy a sok termés nem mindig jelent jót, ha
nincs megfelelõ felvevõpiac. A szakemberek szerint a szerzõdéssel
rendelkezõ termelõknek nem lesz problémájuk, de akik kivártak,
azoknak lehet értékesítési gondjuk. Rácz Imre elmondta, országo-
san körülbelül 15 ezer tonna meggy vár értékesítésre a feldolgozók-
kal elõre megkötött szerzõdés nélkül. Ennek a mennyiségnek az
egyharmada a megyében terem. Keresik annak a lehetõségét, hogy
az egész termés piacra és feldolgozásra kerüljön. Ezért a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara folyamatosan egyeztet a Földmûvelésügyi
Minisztériummal és a feldolgozókkal, hogy piacot találjanak a plusz
meggytermésnek. A kamara szerint az egyik megoldás az lehetne,
ha a Földmûvelésügyi Minisztérium azzal elõzné meg a piaci prob-
lémákat, hogy felvásárolná a meggyet az értékesítési gondokkal
küzdõ termelõktõl. A feldolgozók pedig elnyújtott tárolási idõvel
tudnának segíteni. Rácz Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a
mostani aszályos idõben a lassabb érés és a kis méret miatt nem
biztos, hogy gond lesz a termésmennyiséggel, de szerinte a felvá-
sárlási árakat ez sem befolyásolja majd.
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EREDMÉNYEK SPORT

NYÍREGYHÁZI
ÚSZÓ AZ EB-N

A múlt héten zajlott az Ifjúsági Országos Úszóbajnok-
ság Kecskeméten, ahol 56 egyesület 285 versenyzõje állt
rajtkõre, és a nyíregyházi úszók ismét kiválóan teljesítet-
tek. Szurovcsák Ivett 50 méteres mellúszásban országos
bajnok lett, 100 mellen pedig nagyszerû versenyzéssel
ezüstérmet szerzett. Buskó Csenge 100 és 200 gyorson
egyaránt negyedik helyezést ért el, a 4x100-as gyors-
úszó és a 4x100-as vegyesváltó pedig a hatodik lett a
rangos mezõnyben. A váltó tagjai Tomasovszki Martina,
Szurovcsák Ivett, Molnár Laura és Buskó Csenge voltak.

– Az igazán jó hírt hétfõn délelõtt Kiss László szövet-
ségi kapitány közölte telefonon, miszerint Ivett kiváló
teljesítményével bekerült az Ifjúsági Európa-bajnokságra
utazó magyar válogatottba. A júliusi kontinensviadalt
Hollandiában rendezik, és Ivett 50, illetve 100 méteres
mellúszásban képviselheti hazánkat a legjobb európai
ifjúsági úszók között. Külön öröm, hogy Ivettel együtt
immár három versenyzõm is tagja a magyar válogatott-
nak – mondta Thuróczy Róbert, Ivett edzõje.

KORÁBBI KAPITÁNY A KISPADON
Csábi József lett a Nyíregyháza Spartacus vezetõ-

edzõje. A tréner korábban Egervári Sándor segítõje-
ként a magyar válogatottnál dolgozott, majd egy
mérkõzés erejéig szövetségi kapitány is volt. A Szpari
olyan fiatal, ambiciózus edzõt keresett, akivel hosszú
távon eredményes lehet a csapat.

Június 23-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spar-
tacus, és bõ egy hónap múlva már bajnokit játszik a csa-
pat az NB I-ben. Azt még nem lehet tudni, ki lesz az elsõ
ellenfél, azt azonban igen, ki lesz a vezetõedzõ. A Szpari
vezetése Csábi Józsefet választotta.

– A klubépítési modellnek megfelelõen választottunk.
Egy olyan vezetõedzõt szerettünk volna, aki az alapkon-
cepciónknak mind szakmailag, mind emberileg megfelel,
és hosszú távon a Nyíregyháza Spartacus meghatározó
tagja lehet. Csábi József személyében egy ilyen embert
ismertünk meg, és a játékosokhoz hasonlóan nagy benne
a bizonyítási vágy – mondta Lucsánszky Tamás klubigaz-
gató.

Az új vezetõedzõ a megegyezés után azonnal munká-
hoz látott. – A megkeresést és a döntést is nagyon meg-
tisztelõnek tartom, hogy gondoltak rám egy ilyen nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ csapatnál. Játékosként és edzõ-
ként is voltam többször Nyíregyházán, tudom, hogy az itt
élõk nagyon szeretik a futballt. Egy sikerre éhes közegbe
kerültem, és mindent elkövetek majd azért, hogy a követ-
kezõ idõszak valóban az is legyen. Nagy kihívás számomra
a feladat, és mivel fél éve – igaz, csak egy meccs erejéig –
a válogatott kispadján is ülhettem, be akarom bizonyíta-

ni, hogy méltó vagyok a feladatra. A játékosok ügyében
már ma megkezdõdtek a tárgyalások, mivel a keretet sze-
retnénk megerõsíteni, de számítok az elmúlt szezon lab-
darúgóira is, így június 23-án közösen kezdjük a felké-
szülést – mondta Csábi József, a Nyíregyháza Spartacus
vezetõedzõje.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 22., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Balmazújváros–Nyíregyháza Spartacus lab-
darúgó-mérkõzés ismétlése

Csábi Józseffel (balra) mindenben megegyezett
Lucsánszky Tamás klubigazgató

Thuróczy Róbert edzõ tanítványával, a válogatott
Szurovcsák Ivettel

EGYÉNI CSÚCSOK BUDAPESTEN

Szikszai Róbert diszkoszvetõ és Helebrandt Máté gyalogló mellett Bakosi Péter
magasugró is kijuthat a felnõtt EB-re

Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a
hétvégi Budapest Bajnokságon. Helebrandt
Máté az öt kilométeres gyaloglásban gyõ-
zött egyéni csúcsbeállítással. Szintén gyõ-
zött Bakosi Péter. A magasugró két centi-
métert javított egyéni csúcsán, és 223-mal
nyerte meg a versenyt, mindössze három
centiméterrel elmaradva az EB kiküldetési
szinttõl. – Nem volt egyszerû ez a verseny.
Egy órán keresztül szüneteltették a magas-
ugrók viadalát, mert Péter egyik atlétatár-
sának eltört a lába. A hõn áhított 226 centi-
métert nem sikerült megugrania, de van
még idõnk és elég sok verseny van elõt-
tünk az augusztusi zürichi felnõtt Európa-
bajnokságig – mondta Bakosi Béla, Péter
édesapja és egyben edzõje.

Helebrandt Máté már biztos utazó, és
Szikszai Róbert is EB-résztvevõ. A diszkosz-
vetõ ezúttal nem vett részt a Budapest Baj-
nokságon, a hétvégén viszont Bakosi Péter-
rel együtt utaznak Tallinba, a csapat Euró-
pa-bajnokságra. – Jó formában vagyok, és
már Franciaországban, az egyik nemzetközi
versenyen 63 méter fölött dobtam, ezzel
kvalifikáltam magam a felnõtt EB-re. Volt
egy biztató kísérletem, ami még ennél is na-
gyobb volt, de sajnos kiléptem egy picit, így
érvénytelen lett. Annak viszont örülök, hogy
azóta több versenyen is 63 méter környé-
kén végeztem. Hogy ez mire lehet jó Zü-
richben, azt nem lehet tudni, döntõbe ke-
rülésre mindenképp – mondta a még min-
dig csak húszéves diszkoszvetõ.

SPORTPROGRAM
Június 21., szombat 9.00 Sóstói strand, Magyar

Úszás Napja

Június 21., szombat 10.00 Benczúr iskola tornater-
me, Vívóverseny
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

ZENÉS-INTERAKTÍV EST
A Vakrepülés Színjátszó Társulat zenés-interaktív estje

látható június 25-én 20.00 órától a Szabadtéri Színpa-
don (Benczúr tér 22.). A támogató jegyek megvásárol-
hatóak elõvételben a Damjanich utca 4–6. szám alatt.
A rendezvény szervezõje: Fehérbot Sportegyesület (Dó-
zsa Gy. u. 10.).

A Vakrepülés Színjátszó Egyesület 1998-ban alakult
látássérült fiatalok közremûködésével. Közel hároméves
elõkészület után hazánkban – egyedülálló módon – elõ-
ször sikerült létrehozniuk egy, a sötétben zajló interak-
tív elõadást, mely a közönség bevonásával játszódik. A
színjátszó egyesület járt Németországban és Csehor-
szágban is, ahol angol nyelvû elõadásokat adtak elõ,
de a legbüszkébbek a 2003-as Pécsett megrendezett
Országos Színházi Találkozón való részvételükre, ahol
civil elõadóként léptek fel.

Vidám, zenés estjeikkel felejthetetlen élményt bizto-
sítanak a közönségnek.

FÉNYZENEI LÉZER SZÍNHÁZ
Az Art Misszió Alapítvány és a Lux Aeterna Színház

a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának közremû-
ködésével várja az érdeklõdõket a „Relaxáció felsõfo-
kon” címû elõadás bemutatójára. Megnyitó: június 26-
án 10.30-kor. A rendezvényt megnyitja: dr. Fábián
Gergely dékán, DE Egészségügyi Kar. További elõadá-
sok: június 26-27-28-án 17.00 és 19.00 órai kezdettel.
Helye: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregy-
háza, Sóstói út 2–4., Püspöki Palota, I. emelet. Az elõ-
adások idõtartama 35 perc, a belépés díjtalan. További
információ: Art Misszió Alapítvány, Nyíregyháza, Hõ-
sök tere 6. I/1.; telefon/fax: 06-42/400-782; www.art-
mission.hu; artmission@artmissionsite.com.

Szedrik: 2014 májusában született kan-
dúr cica. Kedves, játékos, érdeklõdõ macs-
ka. Július 30-ától örökbe fogadható.

Panka: Körül-
belül 1 éves
keverék szuka
kutya. Nagyon

kedves, alkalmazkodó természe-
tû, barátságos kislány. Kis termete
miatt lakásban is tartható. Június
26-ától örökbe fogadható.

GAZDIKERESÕ

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

A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témá-
ban is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati

képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. június 23., 17.00 óra

Helye: Butyka, Közösségi ház

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt nyíregyházi városlakókat,

hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény  54. §-a és a Közgyûlés Szervezeti és
Mûködési Szabályzata 9. §-a alapján 2014. június 26-
án (csütörtökön) 14.00 órától közmeghallgatást tart a
Városháza Krúdy-termében (Nyíregyháza, Kossuth tér
1. I. emelet 121.).

A közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a tár-
sadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezõdések
képviselõi a közgyûléshez, a polgármesterhez, az al-
polgármesterekhez, az egyes helyi képviselõkhöz vagy
a jegyzõhöz a helyi közügyeket érintõ kérdéseket in-
tézhetnek, illetõleg közérdekû javaslatot tehetnek.

A kérdések és javaslatok megtételére a közmeghall-
gatás idõpontja elõtt is van lehetõség.

Tisztelettel: Dr. Kovács Ferenc

„A terveket láttam már. Nem változ-
tatnak rajta, csak felújítják. Nagyon he-
lyes, elég lepukkant volt és gyönyörû
lesz. Elõször megijedtem, hogy lebont-
ják, de azért csak egy mûvelõdési köz-
pont...”                             Szakács Péter

„Nagyon idõszerû volt
már, maga az épület is és a környezete
is. Nem volt már szép, úgyhogy nagyon
örülök neki.”           Dr. Sikriné Egri Éva

„Örülünk neki. Láttuk
mikor rakták fel a tetejét.

Nyíregyházának lehet a büszkesége.”
Kubucik Jánosné

„Én nagyon örülök ne-
ki. Akkor voltam gyerek,
amikor építették, szuper volt ide járni,
szerettem. A terveket is láttuk nagyjából,
szép lesz, jó lesz. Örülök neki, hogy
megújul.”                          Zsigó Zsoltné

„A városközpontban van, ha szép lesz,
akkor egy dísze lesz a városnak. Szerin-
tem modern lesz és szép, örülök neki,

hogy megújítják.”
Dávida Katalin

„Nagyon örülök neki, mert már rá-
fért. Láttam a terveket is, tetszenek, bí-
zom benne, hogy nagyon szép lesz.”

Papp Istvánné

MIT GONDOL A VMKK
MEGÚJULÁSÁRÓL?

A SZEMLE ÚJ SZÁMA
Rendkívül változatos témákat

ajánl olvasnivalóként a Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle most
megjelent 2014/2. száma. Töb-
bek között Tisza István egykori
miniszterelnök kálvinista politi-
kai etikájától a kortárs magyar
dráma nyelvhasználatáig, a Szent
György Magyar Ortodox Egyház-
község bemutatásától Rúzsa
Magdi énekes médiaszerepléseinek feldolgozásáig, to-
vábbá egy friss amerikai jazznaplóig terjed a kínálat.

Idén is strandkönyvtár a sóstói Parkfürdõben. Június 16–au-
gusztus 1. között, hét héten keresztül, hétfõtõl szombatig 9.00–
20.00 óra között várják a strand vendégeit a „strand-könyvtá-
rosok” könyvekkel, folyóiratokkal és a megye napilapjával. A
strandkönyvtár regisztráció alapján bárki számára igénybe ve-
hetõ és ingyenes. További információ: mikula.edit@mzsk.hu; 06-
30/497-8380.

A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõ-
ket: június 20-án 18.00 óra: francia sanzonest a villa parkjában.
Fellépõ mûvészek: Gerome francia énekes, Suhanyecz Viktória

(hegedû), Takács Julianna (zongora) és Dömötör Sándor (dob).
A belépés ingyenes, a program másfél órás. 25-én 10.00 óra: A
Petõfi-kutatás jelenlegi állapota (Bacskó Mária elõadása a
Jósavárosi Olvasókör szervezésében). Részletek: 42/402-004, 06-
30/252-0666.

Lepkék éjszakája. Az E-misszió Egyesület ismét különleges
éjszakai programra várja a Sóstói-erdõ barátait a június 20-áról
21-ére virradó éjszakán. Bõvebben: www.sostoierdo.hu.

Könyvlapcsodák címû kreatív foglalkozásra várják az érdek-
lõdõket június 21-én 9.00–13.00 óra között. Az érdeklõdõk
könyvlapokból készíthetnek pillangót, kreatív képkeretet, könyv-
jelzõt és szélforgót. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár,
Csiriptanya. Bõvebben: www.mzsk.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: június 21-én 16.00 óra:
Medve és a szegény ember, 22-én 10.00 óra: Kinek jobb a háza.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (játszóház mellett).

Paulinyi Tamás író, pszi-kutató Transz és tudat – Belsõ utazás
címmel tart elõadást a Vasutas Mûvelõdési Házban június 22-
én 15.00 órától. Álom, hipnózis, meditáció, a módosult tudatál-
lapotok jelentõsége és módszerei, tudatállapotok és valóságlá-
tások, a belsõ utazás, mint önismereti eszköz – ezekrõl a témák-
ról hallhatnak majd az érdeklõdõk a kétórás elõadáson. Továb-
bi információ a mûvelõdési házban.

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség várja az érdeklõdõket Mojzer
Antal fagottmûvész hangversenyére június 22-én 18.00 órakor
a Mártírok tere 6. szám alatti zsinagógába. Közremûködik:
Mojzer Áron (fagott). A belépés ingyenes!

„A csenden innen és túl...” – Holokauszt emléknapok. Zsidó
épületek és emlékek Nyíregyházán, városnézõ séta dr. Riczu
Zoltán történész vezetésével június 23-án 14.00 órától az orto-
dox zsinagógában (Mártírok tere 6.). Információ: Toldi u. 23.
(mûvelõdési ház); 42/504-490.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

„MESSZE VAN A NYÍREGYHÁZI KASZÁRNYA…”
Az 1890-es évek nagy városi építkezéseinek egyik je-

lentõs fejezete volt a lovassági laktanya felépítése. A kép-
viselõ-testület már az 1880-as évek elejétõl foglalkozott
azzal a gondolattal, hogy saját erõbõl kaszárnyát épít,
amelyet aztán majd bérbe ad a kincstárnak. Az elgondo-
lás 1890 tavaszán vált valósággá, amikor Soukup Adolf,
kassai fõmérnök tervei alapján megkezdõdtek a munkála-
tok. A mintegy 30 holdas telepen 39 kisebb-nagyobb épü-
letet emeltek, míg az ezred kórházát a Tokaji úton építet-
ték fel. 1891. november 1-jén a császári és királyi 14. hu-
szárezred Lenk Albert parancsnok vezetésével az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyik legkorszerûbb, pavilonrend-
szerû lovassági laktanyáját vette birtokba. Egy rövid idõ-
szak kivételével ez a huszárezred volt az elsõ világhábo-
rú végéig a város háziezrede.

Az elsõ világháborút követõen városunkban szervezték
meg a magyar királyi 4. honvéd huszárezredet, amely
1930-ban Hadik András gróf nevét vette fel. E laktanyából
1944 nyarán vonultak ki utoljára a Hadik-huszárok. 1944.
szeptember 6-án, a város bombázásakor a huszárlakta-
nyát is találatok érték. A háború után 1947-ig a debreceni
méntelepet helyezték el benne, majd 1948 és 1953 kö-
zött egyéb katonai alakulatok mellett szolgáltak a huszá-
rok itt. 1953-ban a város vette át a kaszárnyát és az épüle-
teket lakásokká alakította át.

1926-ban a huszárlaktanya fõépülete elõtt egy huszár-
kardot tartó bronz turulmadaras emlékoszlopot lepleztek

le, amelyet a 14. huszárezred kötelékébe tartozó bajtár-
sak állították az elsõ világháborúban elesett társaik emlé-
kére. Az emlékmûvet 1951-ben „Guszev százados” em-
lékére alakítottak át: az emlékoszlopot elbontották, a tu-
rult beöntötték. Egy olyan 1848/49-es „hõsnek” állítottak
emléket, aki csak Illés Béla egyik novellájának lapjain élt.
1958-ban Guszevrõl nevezték el az egykori laktanya he-
lyén létesített lakótelepet. A rendszerváltozást követõen
az emlékmûvet elbontották, a lakótelepet pedig Huszár-
teleppé keresztelte át a város.
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