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JELENTÕS IDEGENFORGALMI ADÓBEVÉTELEK.
Eddig 23 millió forint folyt
be idegenforgalmi adóból
2014-ben Nyíregyházán.
Tavaly ebbõl az adónembõl 41 millió forint került
a város kasszájába.
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MEGÚJULNAK
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JÓL HALADNAK A
MUNKÁLATOK AZ
ÉRKERTBEN. A polgármesteri szemle során
kiderült, a másfél
milliárdos projektet a
kivitelezõ határidõre
befejezi.

ÉLÕHELYMEGÕRZÉSI
PROJEKT A LEGÓTÓL. A
tavasszal átadott új
nyíregyházi LEGO gyár
területén egyedülálló
természetvédelmi projektbe kezdtek egy 26
hektáros területen.
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EMLÉKEK ÉS ÉLMÉNYEK

KÖZGYÛLÉS A NYÁRI SZÜNET ELÕTT
Nyíregyháza képviselõ-testülete megtartotta a nyári szünet elõtti utolsó közgyûlését. A képviselõk a napirendek
tárgyalása elõtt kellemes kötelességüknek tettek eleget. Átadták a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozójának
adományozható Eisert Árpád-díjakat és az idei év képzõmûvészeti ösztöndíját is. A testület döntött a hosszú távú
területfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról is. Napirenden volt a megyei szilárdhulladék-gazdálkodási társulás tavalyi tevékenységének beszámolója, valamint az úgynevezett NYVSC sportpálya ügye
is. /6. oldal.
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ÁSZOK A
BELVÁROSBAN
Méghozzá strandröplabda-pályán! A Magyarországon ilyen
méretben és formában szinte egyedülálló kezdeményezés
már hagyomány: az egyik jelentõs helyi munkaadó, a
HÜBNER pártfogásával harmadszor láthattunk ászt érõ nyitásokat, látványos bemutatókat, profikat és amatõröket
egyaránt a katolikus társszékesegyház árnyékában kialakított homokos pályán. A Parkfürdõben nemsokára pedig
focizni fognak a vállalkozó szellemûek (15. oldal), s azt se
felejtsük, a „Mozdulj Nyíregyháza” sorozat is folytatódik
szerda délutánonként zumbával, vasárnap reggelente
nordic walkinggal („botolással”) – ingyenesen. A Sóstóitó körüli új sétány
rekortán része pedig benépesült a kocogókkal…

Fotó: Trifonov Éva

ÚTBONTÁSOK ÉS ÚTÉPÍTÉSEK VÁROSSZERTE
Megkezdte a távhõ-gerincvezetékek cseréjét a Síp utcán a Nyírtávhõ Kft. Az elmúlt évben 1,5 kilométeres
nyomvonalon újult meg a hálózat, idén nyáron pedig 3
kilométeren cserélik ki az elöregedett csöveket. Emellett
a város szinte valamennyi részét érinti az az útfelújítási
és járdarekonstrukciós program, melyet a NYÍRVV
Nonprofit Kft. végez városszerte.
A Nyírtávhõ Kft. az elmúlt évben a Távhõ gerincvezetéki rekonstrukció címû, 50 százalékos uniós támogatású
pályázaton 564 millió forintot nyert. A fejlesztésre azért
volt szükség, mert a megyeszékhely 46 kilométer hosszúságú, elöregedett és elhanyagolt, 30–40 éves távhõvezetékrendszere már veszélyeztette a szolgáltatás biztonságát.
Az elmúlt évben a projekt elsõ ütemében 1,5 kilométeres
nyomvonalon cserélték ki a régi vezetékeket, a munkák a

Damjanich és a Toldi utcai, valamint a Vay Ádám körúti
szakaszokon készültek el. A beruházás idei folytatásával
megvárták a tanév végét, hogy a belváros közlekedésében ne okozzanak komoly fennakadást.
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. mûszaki igazgatója elmondta, a KEOP pályázat keretében jelenleg a Síp utcán mintegy 450 méteres nyomvonalon cserélik a vezetéket. A
bontási munkákkal már végeztek, most a 400 milliméteres átmérõjû csövek kerülnek a földbe, majd visszatakarják. Ezek a munkák a hittudományi fõiskolától a fényújságig terjedõ szakaszt érintik.
A Síp utcai szakaszon a tervek szerint augusztus közepére végeznek a munkákkal, de ezzel párhuzamosan, kéthárom hét múlva az Északi körúton is elindul a beruházás. A tervek szerint a vezetékcserékkel az iskolakezdésre elkészülnek. Persze a munkálatok az érintett útszaka-

szokon lassítják majd a forgalmat, és néhány napos melegvíz-szolgáltatási szünetre is számítani lehet.
Június végén befejezõdött a kátyúzás, mely során a
NYÍRVV Nonprofit Kft. meleg aszfaltos, tartós útjavítási technológiával 20 utcát, összesen 13 000 négyzetméter aszfaltburkolatot állított helyre. A beruházás költsége nettó 52 millió forint volt. Jelenleg a járdaépítések folynak. /11.
Elkezdõdött a Krúdy Vigadó elõtti és a Blaha Lujza sétányon található parkolók újraburkolása, mely része a
nyár második felében megvalósuló útfelújítási programnak, ennek eredményeként 25 utcában cserélik az aszfaltszõnyeget. A 10,2 kilométeres teljes útfelújításnak a
becsült költsége 520 millió forint. A város pénzügyi helyzetének köszönhetõen a tavalyi évhez képest idén csaknem 240 millió forinttal többet fordítanak a nyíregyházi
utak kezelésére.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT
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HATÁRTALANUL

KIRÁNDULÁS ZAKOPANÉIG

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán
Angol és Német Kéttannyelvû Tagintézmény 7. évfolyamos tanulói a Határtalanul! pályázat keretén belül lehetõséget kaptak arra, hogy Erdélyben egy
kellemes kirándulást tegyenek.

A Lengyel-Magyar Baráti Társaság hagyományos pünkösdi kirándulása ezúttal
a száztornyú Prágába és a festõi Szudéták vidékére vezetett. Jártak aranybányában, csontkápolnában, barokk papírmalomban, és Lengyelország harmadik legnagyobb várát, a ksiazit is megnézték.

JELENTÕS IDEGENFORGALMI
ADÓBEVÉTELEK
Eddig 23 millió forint folyt be idegenforgalmi adóból 2014-ben Nyíregyházán. Tavaly ebbõl az adónembõl 41
millió forint került a város kasszájába.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
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JÁRDAFELÚJÍTÁS

ÚJ KERÉKPÁRTÁROLÓ

A Sóstói út, Csaló köz és Krúdy Gyula utca közötti 663 méter hosszú szakaszát érinti az a járdafelújítás, mely több
mint 26 millió forintba kerül. A helyreállítás része annak a 120 millió forintos
fejlesztésnek, melyben a város 40 helyszínén újul meg a járdaburkolat.

14 állásos, fedett kerékpártárolót állított fel a NYÍRVV a Síp utca–Egyház
utca közötti parkolóban. Ebbõl kettõ
készült, mert így az elõállítási költség is
mindössze 200 ezer forintba került. A
másik fedett lerakót elõreláthatóan a
Jósavárosban állítják majd fel.

JÚNIUS 27., PÉNTEK

JÚNIUS 28., SZOMBAT

VÍZI TORNA AZ ÉRKERTBEN

MEGGYFESZTIVÁL MANDÁBAN

A Szociális Gondozási Központ az
„Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása” soft
projekt elemének keretein belül vízi tornát szervezett a Júlia fürdõben. A résztvevõk 6 alkalommal ismerkedhetnek
meg a vízi torna jótékony hatásaival.

Meggyfesztivált rendezett a hétvégén
a Generációk Mandabokori Szociális és
Kulturális Egyesület. Az igazi családi
napon bemutatkoztak a civil szervezetek, volt egészségügyi szûrés, fõzõverseny, kézmûves foglalkozás és számos
kulturális program is.

JÚNIUS 28., SZOMBAT
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VIRÁGOSÍTÁS

CSALÁDI NAP SINOSZ KÖRBEN

Az Orosért Közéleti Egyesület jó kapcsolatot ápol a város középiskoláival.
Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítõ diákok most a XX. századi Emlékpark
szépítésében vettek részt. A napokban
folytatódik Oroson a virágosítás, a körforgalom két oldalán.

A Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége családi napot rendezett az
erdei tornapályán. Az egész napos programok között szerepelt fõzõverseny,
Fekete László önvédelmi bemutatója, és
aktívan közremûködött a televízióból
ismert VV Simon.
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Nyíregyháza önkormányzata 2003-ban
vezette be az idegenforgalmi adót, ami
2010-tõl vendégéjszakánként 300 forint.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. A szállásadóknak nem kell idegenforgalmi adót fizetniük, ha közeli hozzátartozójukat szállásolják el, de törvényi
mentességet élveznek többek között a 18
éven aluliak, a településen lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezõk is.

KÉTSZÁZEZER VENDÉGÉJSZAKA
Tavaly a szabolcsi megyeszékhelyen
200 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ebbõl 120 ezer volt adóköteles. Az elmúlt
évben idegenforgalmi adóból 41 millió
forint folyt be, idén májusig pedig már 23
millió forint. A szálláshelyeket idén is ellenõrzik. Vizsgálják az idegenforgalmi adó
fizetésére kötelezett szállásadók bevallá-

si, dokumentációs és fizetési kötelezettségének szabályszerûségét, kérik a szálláshelyek mûködési engedélyét, megnézik,
hogy a vendégkönyv megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, felhívják a figyelmet az esetleges hiányosságok pótlására. Az
önkormányzat és a NAV között kötött együttmûködési megállapodás értelmében a szálláshelyeken közös ellenõrzést végeznek.

FÉLMILLIÓS BÍRSÁG IS LEHET
Amennyiben a szállásadó adókötelezettségét nem vagy hiányosan teljesíti, az adózás rendjérõl szóló törvény szabályai alapján bírsággal sújtható. A bejelentési, bevallási kötelezettség elmulasztásánál ez
magánszemély esetében 200 ezer forintig,
nem magánszemély esetében 500 ezer
forintig terjedõ mulasztási bírságot jelent,
hibásan benyújtott bevallás esetében pedig magánszemélynél 20 ezer, nem magánszemélynél 100 ezer forintig terjedõ
bírságot. Ha az adóbeszedésre kötelezett
kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, s az adót nem fizette meg, a
késedelmi pótlék mellett 50 százalékig terjedõ mulasztási bírságot kell fizetnie. A
bírság alapja az elmulasztott adó összege.

EGYSÉGES MOBILPARKOLÁS
NYÍREGYHÁZÁN IS
2014. július elsejétõl Nyíregyházán is
elindult a közterületi parkolás egységes
mobilfizetési rendszere. Keddtõl a három
nagy mobilszolgáltató (Telenor, Telekom,
Vodafone) közös hívószáma 810-rõl 763ra változott, de mindazok, akik a régi rutin szerint mégis a 810-es számon kívánják elindítani a
parkolást, smsben kapnak értesítést a megváltozott 763-as elõhívószámról.
A szabolcsi
megyeszékhelyen a korábbi
idõszakban az
autósok 9 százaléka választotta a
mobilparkolás
lehetõségét. Július elsejétõl 6 piaci szereplõ, a három mobilszolgáltató
mellett az Evopay, az MPark és a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. kínál mobilparkolási
szolgáltatásokat, így mindenki eldöntheti,
hogy parkolási szokásaihoz melyik meg-

oldást tartja a legmegfelelõbbnek. A nyíregyházi önkormányzat által meghatározott
parkolási díjak nem változnak, a szolgáltatók között azonban az úgynevezett kényelmi díjakban 20–25 forintos különbségek tapasztalhatók.
A változásokra, az autók szélvédõjére
elhelyezett szórólapokkal hívják fel a figyelmet, a tájékozódás megkönnyítésére pedig a 69
parkolóautomatán
kihelyezett matricákat a NYÍRVV
Nonprofit Kft.
munkatársai lecserélték, az autósok az új feliratokon valamenynyi szolgáltató elérhetõségét megtalálhatják.
További információkért kérjük, keressék
fel a www.nemzetimobilfizetes.hu
weboldalt, vagy hívják a +36-1/989-0000ás telefonszámot.
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MEGÚJULNAK AZ ORVOSI RENDELÕK

AKTUÁLIS

VÁLTOZIK
A RENDELÉSEK HELYE
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi rendelõk
felújítási munkálatai miatt az alábbi háziorvosok rendelési helyei a következõképpen változnak 2014. július 7-étõl:
Dr. Kiss Anikó rendelési helye: Vay Ádám krt. 5. sz.
alatti rendelõ, telefonszáma: 20/231-1560. Rendelési idõ:
hétfõ 14.00–18.00, kedd 8.00–12.00, szerda 12.30–16.30,
csütörtök 8.00–12.00, péntek 12.00–14.00.
Dr. Bátyi Éva rendelési helye: Vay Ádám krt. 5. sz. alatti
rendelõ, telefonszáma: 30/477-4065. Rendelési idõ: hétfõ
12.00–16.00, kedd 8.00–12.00, szerda 14.00–17.00, Vajdabokor 12.30–14.00, csütörtök 8.00–12.00, péntek
12.00–14.00.
Dr. Ábrahám Izabella rendelési helye: Ungvár sétány
35/A sz. alatti rendelõ, telefonszáma: 20/972-8257. Rendelési idõ: hétfõ 8.00–11.00, kedd 15.00–18.00, szerda
8.00–10.00, csütörtök 15.00–18.00, péntek 8.00–11.00.
Dr. Sárközi Katalin rendelési helye: Ungvár sétány
35/A sz. alatti rendelõ, telefonszáma: 20/477-1997. Rendelési idõ: hétfõ 14.30–17.30, kedd 8.00–10.00, szerda
14.30–17.30, csütörtök 8.00–11.00, péntek 14.30–17.30.
Dr. Kósa Vilmos rendelési helye: Ungvár sétány 35/A
sz. alatti rendelõ, telefonszáma: 30/978-1464. Rendelési
idõ: hétfõ 8.00–11.00, kedd 15.00–18.00, szerda 8.00–
10.00, csütörtök 15.00–18.00, péntek 8.00–11.00.

Nyíregyháza önkormányzata az Új Széchenyi Terv
Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán” címû pályázatát az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító
Hatóságának vezetõje támogatásra érdemesnek ítélte, így a napokban megkezdõdött a rendelõk felújítása.
A fejlesztési program keretében összesen 9 felnõtt és
gyermek háziorvosi rendelõ és azok egyéb helyiségeinek
felújítása történik meg: a Vay Ádám körút 5. és 7. szám
alatt 3 rendelõ, illetve az Ungvár sétány 35. és 37. szám
alatti 6 rendelõ újul meg.
A beruházás célja az orvosi rendelõk felújítása, átalakítása, korszerûsítése és akadálymentesítése. A felújítás lehetõvé teszi, hogy az orvosi rendelõk megfeleljenek a kor
elõírásainak és biztosítsák mind az egészséges, mind a
sérült emberek számára az egészségügyi közszolgáltatás

egyenlõ esélyû hozzáférését. A fejlesztés közel 16 000
nyíregyházi lakos számára biztosítja, hogy megújult környezetben részesüljenek egészségügyi alapellátásban.
A Vay Ádám körúti rendelõkben kicserélik a homlokzati nyílászárókat, üvegfalakat, a bejárati ajtókat és rendelõajtókat, pihenõket és rámpát létesítenek a rendelõk
bejáratáig, akadálymentes WC-t alakítanak ki, hidegburkolat-cserét, illetve tisztasági festést végeznek, valamint a
fûtési rendszer szabályozószelepeit is korszerûsítik.
Az Ungvár sétányon lévõ rendelõkben megvalósul a
homlokzati nyílászárók cseréje, a közterületi akadálymentesítés, akadálymentes WC kialakítása, a bejárati ajtók és
rendelõajtók cseréje, hidegburkolat-csere, tisztasági festés, fûtési rendszer szabályozószelepeinek korszerûsítése, illetve tetõtéri összefolyó javítása.
A fentieken túl az orvosi rendelõkbe beszereznek még
két defibrillátort, amellyel az újraélesztés sikeressége a jelenlegi 5–10 százalékról 60–70 százalékra javítható.
A projekt összköltsége 59 993 500 forint, melynek 100
százaléka támogatott.

Fotónk illusztráció
A védõnõi tanácsadói helyiség az Ungvár sétány 35/A
sz. alatt lesz, a tanácsadás és a rendelési idõ a védõnõk
esetében nem változik.
Dr. Gazdig Éva rendelési helye: Ungvár sétány 35. sz.
alatti rendelõ, telefonszáma: 30/677-1586. Rendelési idõ:
hétfõ 8.00–11.00, kedd 15.00–18.00, szerda 8.00–11.00,
csütörtök 13.30–17.00, péntek 8.00–11.00.
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JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK AZ ÉRKERTBEN
az Érkertben. A Damjanich sétány szinte teljesen elkészült
és a patak lefedése is folyamatban van. A városrész fejlesztésére 1,5 milliárd forintot költenek.
– Örömmel tapasztaltam, hogy nincs lemaradás, az ütemterv szerint mindent be tudunk fejezni – mondta el dr. Kovács Ferenc. – Tudjuk, hogy egy ilyen nagy horderejû beruházás próbára teszi az emberek türelmét, de köszönjük a
megértésüket, hiszen minden, az Érkert megszépülése,
megújulása értük van. A tervek szerint szeptemberre be is
fejezõdnek a munkák.
A lakóházak közül kettõ felújítása már megtörtént, a
harmadikat is hamarosan befejezik, de a többi tízemeletesnek is nekikezdenek a szakemberek. A beruházásban
takarékosan gazdálkodtak, így a projekt elemein felül augusztus 20-áig tizenhét darab térfigyelõ kamerát is elhelyeznek az Érkertben, de ezeken felül sportpályák, parkolók, játszóterek is színesítik az itt élõk életét.

Batizi Tamás kabinetvezetõ, dr. Kovács Ferenc
polgármester és Hagymási Gyula, pályázatok
és projektmenedzsment referatúra vezetõje is
megtekintette az érkerti beruházás jelenlegi állását
Jó ütemben haladnak a munkálatok az Érkertben, a
másfél milliárdos projektet a kivitelezõ határidõre befejezi. Folyamatban van az Ér-patak lefedése, zajlik a
közterület- és épületrekonstrukció, több elemét pedig
már át is adták a projektnek. A városrészben 17 térfigyelõ kamerát is elhelyeznek.

HÚSZ NAP
AZ ÜGYINTÉZÉS
Jelentõsen megnõ az útlevél vagy a személyazonosító igazolványok számának kiadása a nyári idõszakban. Nyíregyházán most 3 napos várakozás után intézheti ügyeit a lakosság, az igazolvány 20 nap alatt készül el.
Sokan a nyári üdülés miatt kezdik el személyes irataik intézését. Európa számos országába nem kell már
útlevél, az uniós tagállamok mellett több országba is
elég, ha csak személyi igazolványt visznek magukkal.
A tapasztalatok szerint sokszor csak az utazás elõtt
közvetlenül veszik észre, hogy okmányuk nem érvényes. A nyíregyházi okmányirodában most három nap
a várakozási idõ, ha valaki tehát kedden kér idõpontot
az ügyintézésre, akkor péntekre kaphat leghamarabb.

Szerzõ: Erdõs József
Február végén adták át a Nyírségi Civilház és a rendõrõrs felújított épületét. A felújítás a városrész rehabilitációján belül valósult meg, ezekre 78 millió forintot költöttek.
Akkor már az érkerti két óvodát és az általános iskolát is
átadták.
A városrészben tartott helyszíni szemlén Nyíregyháza
polgármestere azt mondta, minden a tervek szerint halad

A FEJLESZTÉS TARTALMI ELEMEI:
Civilház és Rendõrõrs épületének felújítása
Vécsey Károly Tagintézmény felújítása
Vécsey közi Óvoda felújítása
Kincskeresõ Óvoda felújítása
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(Fotónk illusztráció)

Jól halad az Ér-patak részleges lefedése is

Damjanich u.–Toldi u. közterület-rehabilitációja, melynek
részeként az Ér-patak részleges lefedése is megtörténik.
Toldi utcai 10 db panelház felújítása. Elemei: a homlokzat utólagos hõszigetelése kõzetgyapotos hõszigetelõ rendszerrel, illetve a tetõ utólagos hõ- és vízszigetelése.

A magánútleveleknél lehetõség van arra is, hogy 7
vagy 3 napon belül elkészüljön az okmány, de a fõvárosi központi okmányirodában az is megoldható, hogy
az ügyfél 24 órán belül átvehesse útlevelét. Ez azonban jelentõs többletköltséggel jár.
A nyíregyházi okmányirodában azt mondták, hogy
az illetékességi területen belül még másik két okmányiroda is mûködik, a Rakamazhoz vagy Újfehértóhoz
közelebb lakók akár ott is elintézhetik ügyeiket.

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

ELISMERIK A KÖZTISZTVISELÕI MUNKÁT
selõi munkájáért” a város korábbi polgármesterérõl,
Májerszky Béláról elnevezett díjat. A rangos elismerést
Veres Ildikó kapta, aki 1986-tól dolgozik anyakönyvvezetõként a hivatalban.
Veres Ildikó köztisztviselõ úgy vélte, sok szempont játszott közre abban, hogy valaki ezt a díjat elnyerje. Bár
meglepõdött, de nagyon örült az elismerésnek. Azt mondta,
bízik abban, hogy méltóan viselheti, és a munkájával bizonyíthatja, hogy erre rászolgált.
A kitüntetett a Májerszky Béla-díj mellett miniszteri elismerõ oklevelet is átvehet Budapesten, melyet dr. Pintér
Sándor belügyminiszter adományoz a köztisztviselõnek.

A köztisztviselõket ünnepelték Nyíregyházán. Július 1-je már hagyományosan munkaszüneti nap az állami hivatalokban dolgozó szakembereknek. Ekkor a
hivatalok is zárva tartanak. A dolgozókat múlt hét pénteken köszöntötték, a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó köztisztviselõk elismerésben részesültek.
A Vikár Sándor Zeneiskola tanárai rövid elõadással köszöntötték a városban dolgozó, állami hivatalok munkatársait. 1997-ben vált hivatalos ünneppé július 1-je, a Köztisztviselõk Napja, ami egyben munkaszüneti nap is az
intézmények dolgozóinak. Az önkormányzati hivatalokban a szakemberek nem csupán hatósági munkát végeznek, a szolgáltatás jellegére is odafigyelnek napi tevékenységük során.
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ elmondta, az
elmúlt években mind hangsúlyosabbá vált az, hogy a köz-

igazgatásnak szolgáltató jelleggel kell rendelkezni. Kiemelte, fontos az, ha az állampolgárok ügyeiket intézik, elmennek a hatósághoz, akkor a hatósági ügyintézés során
a hatósági jelleg mellett azt érezzék, hogy valóban komolyan foglalkoznak az ügyükkel.
A közigazgatásban dolgozó szakemberek tevékenységük során olyan feladatokat látnak el, amelyek hozzátartoznak az emberek mindennapi életéhez.
Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette, a köztisztviselõk a közösségért dolgoznak. Annak, hogy Nyíregyháza honnan hová jutott és milyen eredményeket ért el, a
köztisztviselõk is szerves részei.
A Köztisztviselõk Napján több elismerést, kitüntetést is
átadtak. Címzetes fõmunkatárs lett Szilágyi Zsolt közterület-felügyelõ, Szakszervezeti hûség elismerésben részesültek azok a szakszervezeti tagok, akik 20, 25, 30, 35 vagy
40 éve végzik munkájukat. Nyíregyházán minden évben
egy köztisztviselõnek adományozzák „Kiváló köztisztvi-

Veres Ildikó, „Kiváló köztisztviselõi munkájáért”
Májerszky Béla-díjban részesült, emellett munkájáért
miniszteri elismerõ oklevelet is átvehetett
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DÖNTÉSEK A NYÁRI SZÜNET ELÕTT
Nyári szünet elõtti utolsó közgyûlését tartotta múlt hét
csütörtökön Nyíregyháza képviselõ-testülete. Napirendre került a város hosszú távú területfejlesztési koncepciója, az NYVSC-pályaként ismert sportkomplexum ügye
és a Huszár-telepi iskola helyzetérõl is szó esett.
Szerzõk: Sipos Marianna–Erdõs József
Ünnepi pillanatokkal kezdõdött Nyíregyháza képviselõ-testületének nyári szünet elõtti utolsó ülése. A nyílt ülés
megkezdése elõtt Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád”-díjat vett át dr. Kõszegi Zsolt, a Jósa
András Oktatókórház Intenzív Kardiológiai Labor osztályvezetõ fõorvosa és Takácsné Horváth Ágnes, a Jósa András Oktatókórház Központi Laboratórium vezetõ analitikusa. Az idei év képzõmûvészeti ösztöndíját Homoródi
Éva festõmûvész, üvegmûves-üvegtervezõ, mûvésztanárnak ítélte oda a közgyûlés.
Az elsõ napirend a városi labdarúgócsapat középtávú
cselekvési tervének módosítása volt. A korábban megszavazott szponzori összeg és a feltételrendszer nem változik
a jövõben sem. Az, hogy egyáltalán támogassa az önkormányzat a Szparit, az elsõ NB I-es szezonban a 12. hely
elõtt kell végezzen a csapat, emellett a látogatószámnak
pedig el kell érnie átlagban a 3500 nézõt mérkõzésenként. A kemény feltételek mellett változás abban is van,
hogy a TAO-s pályázatok kedvezményezettje továbbra is
a város cége, a Nyírsuli Kft. lesz. Az új struktúrában, a
Magyar Labdarúgó Szövetség által felállított és annak
megfelelõ keretek között kezdõdhet újra a nyíregyházi
futball újabb sikertörténete.

ÁLDÁSOS TEVÉKENYSÉG
Döntöttek a városatyák az önkormányzat és a
Hajdúdorogi Egyházmegye közötti támogatási és haszonkölcsöni szerzõdés jóváhagyásáról is. Ez részben abból
áll, hogy a vállalt feladatok ellátásához évente költségvetési támogatást nyújt a város a görög katolikus egyháznak.
A város támogatását adta és hozzájárul, hogy a Huszártelepi iskolát mûködtetõ görög katolikus egyház a tornatermet és az egyéb kiszolgálóhelyiségeket ingyen és bérmentesen használhatja. A napirendnél elhangzott: korábban jogvédõk megtámadták az iskola mûködését arra hivatkozva, hogy szegregál. Egyelõre nincs jogerõs döntés
a kérdésben, Nyíregyháza önkormányzata kiáll az iskola
és az egyház mellett, mert a képviselõk véleménye szerint áldásos tevékenységet folytatnak a Huszár-telepen.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK
Harmadszor került a városatyák elé a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia. A legutóbbi közgyûlésen arról döntöttek a képviselõk, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartható városfejlesztési programja keretében elkészíti a településfejlesztési koncepcióját és az integrált
településfejlesztési stratégiáját (ITS), valamint közremûködik a 2014–2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében, ennek keretében összeállítja a város projektportfólióját. Ezek a dokumentumok határozzák meg azt,
hogy a város a 2014–2020 közötti idõszakban milyen fejlesztésekre használhat majd fel európai uniós támogatásokat. A koncepcióról így nyilatkoztak a közgyûlési
frakciók képviselõi.
– Ez egy nagyon komoly elõkészítést igénylõ, több száz oldalas anyag –
mondta el dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz frakcióvezetõje. – Ez három nagy
részre bontható, egy megalapozó tanulmányra, ahol Nyíregyháza jelenlegi helyzetét tárja föl rengeteg szempont
szerint. A demográfiától kezdve gaz- Dr. Adorján Gusztáv
dasági helyzet, egészségügy kapcsán. Van egy hosszú távú,
úgynevezett településfejlesztési koncepció. Ez egy több
évtizedre nyúló koncepció, ahol egy olyan álom valósulhatna meg, hogy Nyíregyháza egy egészséges, fejlõdõ, jómódú és megfelelõ kulturális élettel rendelkezõ város lenne az elkövetkezendõ évtizedekben. Az integrált településfejlesztési stratégia, ami egy relatíve középtávú, 4 és 10
éves idõszakot felölelõ elképzelés lenne, itt már tulajdonképpen operatív kérdésekrõl is szó lenne.
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– A szakmai elõkészítés során
semmilyen olyan jellegû észrevételünk nincs, ami befolyásolná a döntésünket és az anyagnak a minõségét, vagy annak a megítélését megváltoztatná – mondta Nagy László,
az MSZP frakcióvezetõje. – Azt látom, hogy azok a szakemberek, akik
elõkészítették a fejlesztési koncepciót, körültekintõen és az eddigi,
Nagy László
2012-es népszámlálási adatoknak
megfelelõen készítették elõ azt a tervet, ami a város következõ hét évét, de mondhatnám,
hogy a következõ 15 évét is meg fogja határozni, de befolyásolni mindenképpen.
– 2020-ig történik ez a tervezési
folyamat – mondta Vass Zoltán, a Jobbik önkormányzati képviselõje. – A
Jobbik részérõl úgy gondoljuk, hogy
ez az elõterjesztés rendben van,
egyetértünk a fejlesztési prioritásokkal, irányvonalakkal. Egy dolgot viszont látunk az anyagból, hogy az elVass Zoltán
következendõ idõszakban vannak
olyan területek, ahol EU-s forrásra nem számíthatunk.
Ez jelenleg nem túl nagy probléma Nyíregyházán, külterületi utak fejlesztése, a külterületek felzárkóztatása, a
bokortanyák beintegrálása a város életébe – erre nem
lesz forrás, de a város saját erõbõl már tud fejleszteni, ez
nagyon dicséretes.

nyílik arra, hogy a Nemzeti Vagyonkezelõ átvegye a MÁV
Zrt.-tõl a területet, majd a késõbbiekben térítésmentesen
átkerüljön a nyíregyházi önkormányzat tulajdonába. A
közgyûlés délután közmeghallgatással folytatódott, a következõ közgyûlés augusztus végén ülésezik.

KITÜNTETÉST KAPTAK
NYÍREGYHÁZA KIVÁLÓ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓJA „EISERT ÁRPÁD”-DÍJASOK

NÕTT A FORRÁSUNK
A fejlesztési források is magasabbak lettek, mint azt
várták. Nyíregyháza polgármestere eredményes tárgyalásokat folytatott, így a megyeszékhelyek közül a város kapja
a legnagyobb támogatást.
– Az elsõ körben Nyíregyháza 14,1 milliárdot kapott –
mondta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Kovács Ferenc
polgármester. – A Brüsszellel való kormányzati tárgyalások eredményeként egy második körös döntést is meghoztak. Így egy újabb kormányhatározattal plusz 9,1 milliárdos fejlesztési forrást kapott Nyíregyháza, a legmagasabbat a második körben a megyei jogú városok közül.
Ezzel együtt 23,2 milliárd forinttal a város már rendelkezik. Folynak a tárgyalások arról, hogy ebbõl a következõ
7 évben milyen fejlesztéseket tudunk megvalósítani, tehát
mire fordítható ez az összeg.

TELT HÁZ AZ ÓVODÁKBAN
A képviselõ elé került a Nyíregyháza fenntartásában
mûködõ óvodákban a 2014/2015-ös óvodai nevelési év
elõkészítésérõl szóló beszámoló is, ugyanis az óvodai jelentkezés a 2014-2015-ös évre a város valamennyi önkormányzati fenntartású nevelési intézményében májusban lezárult. Elhangzott: a tavalyi évhez hasonlóan az
óvodai beiratkozás idén is jelentkezési lappal történt,
amelyen a szülõk 3 önkormányzati fenntartású óvodát jelölhettek meg, ami egyben a jelentkezés sorrendjét is tükrözte. A beiratkozást követõen az látható, hogy az új felvételre rendelkezésre álló 996 üres férõhellyel szemben
1093 fõ jelentkezése érkezett be. Mivel az óvodai felvétel
a nevelési év során folyamatos, szeptemberben a felvett
gyermeklétszám még csak 773 fõ lesz, az elõjegyzések
alapján decemberig még további 160 gyermek beiratkozása várható, így a felvett létszám 933-ra emelkedik. A
túljelentkezés továbbra is egyes belvárosban mûködõ óvodára jellemzõ, ebben az esetben az intézmény a saját tagóvodáiba vagy a lakóhelyhez közel esõ óvodákba való
átirányítással, a szülõvel együttmûködve biztosít helyet.

A VÁROSÉ LEHET A PÁLYA –
JOBB FELTÉTELEKKEL
A napirendek között ismét szó volt a kertvárosi NYVSCpálya sorsáról. Az önkormányzat mostani határozatával
megszüntette az elõzõ városvezetés által korábban, a MÁV
Zrt.-vel kötött a város számára elõnytelen, 104 milliós
adásvételi szerzõdést, melybõl 34 millió forintot már korábban kifizettek, 22 millió forintot pedig átutalnak a MÁVnak a hónap végéig. A szerzõdés felbontásával lehetõség

Dr. Kõszegi Zsolt, Takácsné Horváth Ágnes és
dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kõszegi Zsolt fõorvos
A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése
után a nyíregyházi Jósa András Megyei Kórház I. Belgyógyászati Osztályán kezdett dolgozni. 1991-ben belgyógyászatból, majd kardiológiából szakvizsgázott.
Ezután került a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Szív- és Tüdõgyógyászati, majd Kardiológiai Klinikájára. Az itt kialakított kardiológiai osztály fõorvosa lett,
majd a debreceni egyetem docense.
2006-ban, amikor a Jósa András Kórház vezetõsége
elkötelezte magát egy invazív kardiológiai labor kialakítása mellett, prof. dr. Polgár Péter, a III. Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa õt kérte fel a nyíregyházi
labor megszervezésére. Irányításával indult el a Jósa
András Kórházban a koszorúérfestés (koronarográfia),
a szívkoszorús erek tágítása, a stent (fémháló) beültetés
(stentelése). Vezetésével mára már modern felszereltségû katéteres labor várja Nyíregyházán a szív- és
érrendszeri megbetegedésekkel küzdõ betegeket.
Takácsné Horváth Ágnes
1979-tõl dolgozik analitikus munkakörben a Jósa
András Kórház Rendelõintézetében. A Prodia Diagnosztikai Zrt.-nél folytatta munkáját 2008-ig.
2009-tõl napjainkig a Jósa András Oktatókórház Központi Laboratóriumában dolgozik különbözõ munkakörökben. 2004-ben orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus fõiskolai diplomát szerzett.
2009. október 1-jétõl vezetõ analitikus, majd 2010.
január 1-jétõl vezetõ asszisztensi és diagnosztikai szakmacsoport vezetõi feladatot lát el.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAS
Homoródi Éva festõmûvész
A nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola üvegmûves–üvegtervezõ szakán érettségizett. Tanulmányait a
Nyíregyházi Fõiskolán folytatta rajz–vizuális kommunikáció szakon. Fõ mûvészeti iránya a festészet. 2007ben a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán szerezte meg második diplomáját. Nyíregyháza város kulturális életében másfél évtizeden át kifejtett képzõmûvészeti munkásságának elismeréseként vehette át Nyíregyháza képzõmûvészeti ösztöndíját.

ÉRDEKESSÉGEK

ÚJABB MAKIFAJJAL GAZDAGODOTT
A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK
A Lengyelországban született 4 éves hím és a 13 éves
luxemburgi nõstény az Európai Fajmegõrzési Program
keretében érkezett, s a karanténidõ lejárta után már el
is foglalták közös kifutójukat, s nagy egyetértésben
töltik mindennapjaikat.

HIRDETÉS

VÁROSNÉZÉS
IDEGENVEZETÉSSEL
Népszerû a városnézés Nyíregyházán. A turisták
és a helyiek az egyórás sétában ingyenesen vehetnek részt a Nyírség Turizmusáért Egyesület idegenvezetõinek segítségével. A szerdánként és péntekenként tartandó programon az érdeklõdõk a városházát, a római katolikus templomot, a Korona Szállót
és a görög katolikus templomot is megismerhetik.

Különlegességük, hogy az ivarok annyira különböznek
egymástól, hogy sokáig külön fajnak hitték õket, hiszen
míg a hím fekete, a nõstény barna bundát visel. Az ÉszakMadagaszkáron õshonos állatok, általában a fákon fogyasztják el napi táplálékukat, ami elsõsorban gyümölcsbõl, magokból és levelekbõl áll.
A park fõemlõsgondozói szerint a makik igazán kényesek tiszta bundájukra, ezért a napi menüt mellsõ lábuk
mancsával fogják meg, a lédús gyümölcsök evésekor pedig fejüket felfelé emelik, nehogy ragacsos legyen a szõrük. Emellett segítségükre van a négy alsó metszõ- és két
szemfogból álló „fogfésû” is, melynek segítségével eltávolítják egymásról a meglazult szõrszálakat és az esetleges élõsködõket. A Trópusi-házban élõ tenyészállatokat már
a látogatók is megtekinthetik, s érkeztükkel már 5 félmajom faj látható Nyíregyházán, hiszen gyûrûsfarkú makik,
sárgaszakállas makik, valamint vörös és fehér varik is élnek a parkban.

LÉZER SZÍNHÁZ
Az Art Misszió Alapítvány, Terapeutikus Fény-Zenei
Lézer Színház „Relaxáció felsõfokon” címmel rendezett
bemutatkozó elõadást. Az országosan egyedülálló kezdeményezés a tervek szerint a jövõben folyamatosan mûködik majd Nyíregyházán. A Terapeutikus Fény-Zenei Lézer
Színházi bemutató egy teljesen új, a társadalom minden
rétegét érintõ kezdeményezés – relaxáció, stresszoldás,
rehabilitáció, lelki testi egészség fenntartása, ami
az akkreditált mûvészetterapeuta-képzéshez kapcsolódva, azok továbbfejlesztésére is irányul.

Június eleje óta van lehetõség újra ingyenes idegenvezetéssel megismerni Nyíregyháza nevezetességeit. A
tavaly megkezdett program népszerû volt a városlakók
és az ide érkezõ turisták körében. A belvárosi sétát szervezõ Nyírség Turizmusáért Egyesület egyórás, idegenvezetéssel egybekötött városnézésre várja az érdeklõdõket.
Koós Gabriella, a Nyírség Turizmusáért Egyesület
egyesületi titkára elmondta: – A fõtéren kezdjük az egyórás városnézést, majd besétálunk a római katolikus
templomba, elmegyünk a Hõsök terére és a görög katolikus templomot is megnézzük. Zárásként a TDM irodához megyünk, ahol az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást is kaphatnak a városról vagy a programokról.
Tavaly õsszel még az idõsebbek jelentkeztek a városnézésre, idén pedig már a családosok körében is
egyre népszerûbb a belvárosi séta. A lehetõségre többen felfigyeltek külföldrõl érkezõk is. Múltkorában az
Ungvári Nemzeti Egyetemrõl egy 12 fõs delegáció is
megnézte a belvárost, a szociológia tanszéken tanuló
hallgatóknak és tanáraiknak is tetszett a város.
Az ingyenes belvárosi séta augusztus végéig tart. Minden szerdán és pénteken délután kettõkor indulnak a
csoportok a városháza elõl. A szervezõk azt kérik, hogy
a részvételi szándékot elõre jelezzék a 06-30/629-7424es telefonszámon.
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AKTUÁLIS

ÉLÕHELYMEGÕRZÉSI PROJEKT A LEGÓTÓL
A tavasszal átadott új nyíregyházi LEGO gyár területén egyedülálló természetvédelmi projektbe kezdtek:
õshonos növényfajokkal telepítenek be egy 26 hektáros területet. A kezdeményezés célja a térség egyedülálló, veszélyeztetett élõvilágának a megõrzése.
A LEGO Csoport új nyíregyházi gyára ez év márciusában kezdte meg mûködését. A gyártóbázis – amellett, hogy
a legmodernebb technológiát vonultatja fel – nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos mûködésre is. Az épületeknél alkalmazott „zöld” mûszaki megoldások mellett
most egy nagyszabású ökológiai projekt is kezdetét vette
a gyár területén.
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársai dolgozták ki azt a koncepciót, amely kivételes lehetõség az ipari fejlesztés és a természetvédelem szempontjainak összehangolására. A
LEGO gyárnak otthont adó területen a térségre jellemzõ,
ligetes homoki tölgyesek voltak kétszáz évvel ezelõtt. A
nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyes mára hazánk
egyik legveszélyeztetettebb élõhelytípusa – ennek megmentését támogatja a kialakítandó zöldfelület. Mivel ez
idáig nem reprodukáltak még ilyen mértékben természetközeli ligetes gyepet, ezért a kezdeményezés tudományos,
természetvédelmi és gyakorlati jelentõsége kivételes.
A pusztai tölgyesek egyedülálló természeti értéket képviselnek, nincs hozzájuk hasonló sem Közép-Európában,
sem máshol a Kárpát-medencén kívül. Mivel pusztulásuk
folyamatos, rendkívül veszélyeztetett élõhelynek számítanak. Akárcsak a homoki tölgyesekkel mozaikot alkotó
homoki sztyepprétek, amelyek nagy része szántóföldi hasznosítás miatt mára kipusztult.

A fûfélék telepítése az elsõ fázis, amely során máshol
lekaszált õshonos növényeket hordtak fel az elõkészített
földterületre, hogy a szükséges magok a talajba kerülhessenek. A fásítás a tervek szerint késõ õsszel történik majd.
Sikeres telepítések esetén mintegy öt év múlva válik majd
önfenntartóvá a növénytársulás, amelyet a LEGO gyár
dolgozóival és látogatóival is szeretnének megismertetni.
Ennek érdekében a gyár területén szabadtéri bemutató és
tanösvény kialakítását tervezik a késõbbiekben.
A LEGO új gyárának építése során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az épületek lehetõvé tegyék az
energiahatékony mûködést. Az energiatakarékos villamosés világítási rendszerek, magas hõszigetelõ épületelemek
és a víztakarékos szaniterek mind automatizált formában
valósultak meg az új gyárban. A gyár parkosított környezete kültéri programok, megbeszélések lebonyolítására is
számos lehetõséget kínál. A zöldterületeket esõvízzel öntözik, így takarítva meg nagyjából 65 000 köbméter ivóvizet évente. A gyártás során keletkezett mûanyag hulladék 98 százalékát helyben újrahasznosítják.

KÁROKOZÓ VANDÁLOK GARÁZDÁLKODTAK
Nemrégiben vandálok rongálták meg az Epreskert
és a Sarkantyú utca csomópontjának közlekedési tábláit.
Kedd reggelre a Krúdy Gyula Gimnázium parkjában és
a sarki meggyfa alatt hevertek az Epreskert és a Sarkantyú
utca csomópontjának közlekedési táblái. Vandálok találtak maguknak jó szórakozást, amikor a gyalogosforgalomra
és az elsõbbségadásra figyelmeztetõ, valamint a behajtani tilos táblákat kitörték és elhajigálták az éjszaka folyamán.
Bordás Béla, a NYÍRVV Kft. városgondnoka hangsúlyozta, a károk helyreállítása nem kevés pénzbe kerül, de
emellett a rongálók talán nem is gondolják, hogy közúti

közlekedés biztonsága elleni bûntettet követtek el. A közeli biztonsági kamerák felvételei valószínûleg segítik majd
a rendõrség munkáját az elkövetõk kilétének megállapításában.
A reggeli órákban már újra biztonságos volt a közlekedés, hiszen a NYÍRVV Kft. munkatársai a helyükre állították a közlekedési táblákat. A városgondnok elmondta, a
környéken nem ez az elsõ eset, a közelmúltban a
szemetesszelencéket fordították ki a földbõl, korábban
pedig a közeli kondiparkban tettek kárt. A város más területein jellemzõ még a rongálás a buszmegállókban, de
például a bujtosi és a sóstói tóból is emeltek már ki bedobott ülõpadokat vagy szemetesszelencéket. A vandálok a
közterületi rongálásokkal évente 12 millió forintos kárt
okoznak a városnak.

HATÁRMENTI VÍZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS

Szerzõ: Szoboszlai Tibor
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A befejezéséhez közelítõ nagyszabású
szennyvízprogram folyamatos útlezárásokkal jár
A Nyíregyháza szennyvízprogramja részeként,
a Tünde utcában, a Kilátó utca és Lujza utca közötti szakaszon szennyvízcsatorna-rekonstrukciós munkálatok zajlanak július elsejétõl.
A csatornarekonstrukció-szakaszon a forgalom teljes korlátozásával lezárják az utat. Tekintettel arra,
hogy ezen a szakaszon számos üzem, gyár és kereskedelmi cég mûködik, a célforgalmi jármûveket átengedik. Továbbá biztosítják a Volán járatok, illetve a
mentõ, tûzoltó és rendõrség gépjármûveinek szabad
közlekedését. Az építési munka ideje alatt az ingatlanok kapubejáróit is ideiglenesen lezárják. Ebben az
idõszakban a ki- és bejárás nem biztosítható, de ennek pontos dátumáról és idõtartamáról a tulajdonosokat elõre értesítik.
A kerülõ útvonal: Debreceni út–Tünde utcai csomópontjától indulva: Debreceni út–Váci M. u. (Nagykörút)–Kert u. az Inczédy sorig (Nagykörút)–Szent István u.–Kállói út a Tünde utcai csatlakozásig. A csomópontokba figyelemfelhívó (sárga alapú) táblákat
helyeznek ki.
A munkálatok várhatóan augusztus 4-éig tartanak.
Az építkezési munkákból fakadó kényelmetlenségért, zajhatásért kérik az érintettek türelmét és megértését. A kivitelezõ arra törekszik, hogy a munkát minél gyorsabban és zökkenõmentesen elvégezze.
Az építkezéssel kapcsolatos problémákkal forduljanak bizalommal Bujdosó Barna projektvezetõhöz a
06-30/382-6703-as vagy Király Endre építésvezetõhöz
a 06-30/536-0551-es telefonszámokon.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Nyíregyháza önkormányzata megkezdte a 2014–
2020-as európai uniós tervezési idõszakra való felkészülést, amelynek keretében a város elkészíti településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját (ITS).
A tervezéshez kapcsolódóan lakossági fórumokat
szerveztek, melyek célja Nyíregyháza lakosságának
informálása volt a tervezési folyamatról.
A fórumokon a résztvevõk tájékoztatást kaptak a
2014–2020 között tervezett fejlesztésekrõl, valamint
lehetõséget kaptak a felmerülõ kérdések és észrevételek megvitatására.

Több mint 40 ukrán szakember vett részt A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyezõ víziközmû helyzetének felmérése és fejlesztési programjának kidolgozása elnevezésû projekt keretében megrendezett tapasztalatcserén a városházán.
A nyíregyházi önkormányzat 260 ezer eurós nyertes
pályázatát 95 százalékban támogatja az Európai Unió.

Nyíregyháza önkormányzata sikeresen pályázott a
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átnyúló Együttmûködési Programjában A környezetvédelem
fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyezõ
víziközmû helyzetének felmérése és fejlesztési programjának kidolgozása elnevezésû projektre. A megvalósítás
260 ezer eurós költségét az Európai Unió 95 százalékban
támogatja. A program átfogó célja az együttmûködés erõsítése Kárpátalja és Magyarország határmenti régiói között, elsõsorban környezeti szempontból, fenntartható
módon. A tapasztalatcsere ukrán vendégeit Kósa Tímea,
Nyíregyháza alpolgármestere is köszöntötte. Hangsúlyozta, a szabolcsi megyeszékhely fontosnak tartja a jószomszédi kapcsolatokat, és ez a program is jó lehetõség a két
ország szakembereinek szakmai konzultációjára, valamint
a fejlesztések megalapozására.

ÚTLEZÁRÁS

A konferencia vendégei
A projekt konkrét célja, hogy a magyar fél uniókompatibilis infrastruktúrát megalapozó ivóvíz- és szennyvízhálózat megépítéséhez szükséges elõzetes tanulmányt
szolgáltasson a víziközmû-fejlesztések területén az ukrán
partnervárosok számára. Ezért a tapasztalatcsere házigazdái a projektben tagként részt vevõ NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szakemberei voltak. Az ukrán vendégek délelõtt elõadásokon
ismerkedhettek meg a nyíregyházi szolgáltató cég mûködésével, délután pedig meglátogatták a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
telepeit.

A résztvevõk egy csoportja
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HIRDETÉS

A SZIGLIGETI TÁBOR – EMLÉKEK ÉS ÉLMÉNYEK

Az idén is több ezer gyermek nyaralásához járul
hozzá Nyíregyháza önkormányzata a támogatott napközis táborokban, valamint a Szigligeti Gyermeküdülõben. A NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévõ
szigligeti táborban, 11 turnusban mintegy 1000 iskolás nyaralhat június közepétõl. Ezen a nyáron még
komfortosabb körülmények várják az iskolásokat, hiszen újabb 26,5 millió forintot fordított a városüzemeltetési cég az üdülõ teljes körû felújítására. Betegszobát alakítottak ki, kerti padokat és asztalokat
helyeztek el, hogy a gyerekek a szabadban kellemes
körülmények között tartózkodhassanak. Arról, hogy
milyen is valójában a tábor, egy részt vevõ fiatal beszámolóját olvashatják.

Ha azt mondom Balaton, mindenkinek a tóparti bulizások, a végtelen jókedv és felnõttitalok jutnak az eszébe.
A barátok, a barátnõk és mi is mind boldogan emlékszünk
vissza ezekre a dolgokra. Új ismerõsöket szerzünk, barátságok és szerelmek kötõdnek és a szigligeti tábor is lehetõséget ad – a felnõttitalok kivételével – mindezek megélésére, kipróbálására.
Ha megpróbálom kritikus szemmel nézni a tábort, akkor elõször a negatívumokat kéne felsorolnom, de ezekbõl annyira kevés van és annyira kis jelentõségûek, hogy
kár lenne rájuk sort és papírfelületet áldozni.
Az elõnyökbõl viszont annál több van. Elsõnek a hangulattal kezdeném. Az itt dolgozók kedvesen fogadtak
minket az érkezésnél, és én úgy gondolom, hogy mosolyra mosoly a válasz, szóval így mindenki még jobb kedvvel vágott neki a hétnek. A tábori rend is elfogadható, nem
olyan szigorú, mint ahogy azt vártuk. Személy szerint nagyon jó ötletnek tartom, hogy a táborban minden reggel
zenés ébresztés van, és olyan zenekarokat hallhatunk, mint
az Abba vagy a Magna Cum Laude.
Az étkezésekre sem lehet panasz, hisz mindenki ízlésének eleget tettek a szakácsok, ráadásul itt is érezhetõ
volt a kedves hozzáállás a részükrõl.
A programokat mind felnõtt, mind gyerek egyaránt tudta élvezni. Bár az idõjárás most nem a mi javunkat szolgálta, ennek ellenére találtunk magunknak remek elfoglaltságokat.
Már a legelsõ napon a parton süttettük a hasunkat és jól
szórakoztunk. Másnap kicsit rosszra fordult az idõ, de ez
nem törte le a kedvünket, ugyanis utunk a sárvári élményfürdõbe vezetett, ahol egész nap a medencékben áztattuk

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. július 11.
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 felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

magunkat. Utunk során megtekintettük a Festetics-kastélyt,
a Szigligeti várat, és esti sétahajózáson vehettünk részt.
Keszthelyen látogatást tettünk a játék- és a retro múzeumba, ahol szüleink, nagyszüleink számára kedves játékokat és használati tárgyakat láthattunk. Ezt követte a történelmi panoptikum és a Csigaparlament, ami egy csigaházakból épült makett, mely az Országházat ábrázolja.
Összességében és elemeire bontva is nagyszerû ez a
tábor. Mindenkinek tudom ajánlani. Jó arra, hogy az ember kikapcsolódjon és maga mögött hagyja a mindennapi
hajtást, de arra is, hogy még több szép és érdekes tájat,
dolgot, embert láthassunk.
Vastag Rajmund,
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
8/11-es tanulója

A PÁLINKA NEMZETI TANÁCS IS
ELISMERTE A ZSINDELYEST
Az idei évben háromszoros jubileumot
ünneplõ pálinkafõzde a legnagyobb országos versenyen is kiválóan szerepelt,
a 20 nevezett pálinkából 19-et díjaztak
arany-, ezüst-, illetve bronzéremmel.
A 2014. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka versenyt májusban rendezték
meg Kecelen, ahol 50 fõzde 335 mintáját
bírálták a szakemberek. Az eredményhirdetést június 19-én a
Mezõgazdasági Múzeumban tartották, ahol
arany-, ezüst-, bronzérmeket, illetve Champion-díjakat osztottak ki
a fõzdék között. A Zsindelyes Pálinkafõzde
húsz pálinkáját nevezte
be a Pálinka Nemzeti
Tanács által meghirdetett
versenyre, melyek a zsûritõl 2 arany-, 6 ezüst- és
11 bronzminõsítést kaptak, illetve a kategóriagyõztesek versenyében
Champion-díjat kapott a
Jonagold Almapálinka, s
így jogot szerzett arra,
hogy indulhasson a Magyarország legjobb pálinkája címért, de végül szoros versenyben
a második lett.
A 2014-es év a Zsindelyes Pálinkafõzde
részére sok szempontból különleges: 10
évvel ezelõtt született meg a Zsindelyes
márka (még a kereskedelmi pálinkafõzés
kezdetén), 30 éve alakult meg a pálinkafõzde az ország negyedik magánfõzdéjeként és 50 éve, hogy gyümölcskutatók kinemesítették az újfehértói fürtös meggyet,
a belõle fõzött pálinkát pedig 2007-ben hatodikként az országban árujelzõi oltalom-

mal látták el és a Zsindelyes Pálinkafõzde
zászlóspálinkájává vált.
– A három jubileum eleve nagy dolog,
büszkék vagyunk, hogy idén ennyi minden
ad okot az ünneplésre. Az évfordulók méltó
megkoronázásaként a szakmai versenyeken is sorra nyernek a pálinkáink. Idén a
Gyulai Pálinka Világkupán számos arany-,
ezüst-, bronz-, illetve Champion-díjat kaptunk, ezeknek köszönhetõen elnyertük a
„Magyarország legeredményesebb kereskedelmi fõzdéje” megnevezést is. Az Országos Pálinkakóstolóra is
beneveztük a termékeinket, ahol háromból
három csillagos termék
lett, bekerült a Pálinkakiválóságok Könyvébe is. Idõközben nekünk
ítélték idén – a kereskedelmi fõzdék közül
egyedül – már harmadik
éve a MagyarBrands-díjat, amely azt jelenti,
hogy a Zsindelyest kiemelt márkaként tartják
számon, a magyar értékeket méltó módon képviseli az országban és az
ország határain kívül is.
Múlt héten pedig az Országos Pálinkaversenyen is szinte 100 százalékos eredményességgel szerepeltek a Zsindelyes Pálinkák.
Magyarország egyik legnagyobb értékesítési volumenével rendelkezõ fõzdéjeként
büszkék vagyunk arra, hogy a mai felgyorsult világban meg tudjuk tartani az általunk
gyártott pálinkák megszokott minõségét,
így az ezzel a tíz betûvel fémjelzett palackok beltartalma nem okoz csalódást kóstolójának – vélekedett a márka eredményeirõl Papp József, a cég vezetõje.
(x)
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

PINTÉR TIBOR ÁLL A KÖR KÖZEPÉN
Chopperek, tûzijáték, kivetítõ, a magasban hatalmas
karikához rögzített szereplõ… Nem mindennapi látványelemekben és persze fülnek valókban gyönyörködhetnek mindazok, akik hétfõn 20 óra 30 perctõl a Szabadtéri Színpadon megtekintik A kör címû Edda musicalt a Sziget Színház elõadásában.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Pintér Tibort, a szigetszentmiklósi székhelyû, 12 éve egzisztáló teátrum igazgatóját, egyben a darab rendezõjét
és egyik fõszereplõjét a mû létrejöttének körülményeirõl
és a produkcióról faggattam.
– Egy cukrászdában beszélgettünk néhány éve Pataky
Attilával, amikor kérdeztem tõle, nincs-e egy darabja a
számunkra. Elmondta, hogy létezik egy musical, amelynek a dalszövegeit õ, a szövegkönyvét Oravecz János készítette, a zeneszerzõje pedig Gömöry Zsolt. Megismerve
a mûvet igencsak megörültem, mert kiváló alkotás, csak
egy kicsit kellett változtatnunk rajta, figyelembe véve színházunk adottságait. A 2013. májusi bemutató óta már ötvenszer játszottuk nagy sikerrel színházakban, sportcsarnokokban, mûvelõdési házakban, a fõvárosi RaM Colosseumban... Minden adott egy sikeres musicalhez: huszonnégy táncos remek koreográfiákat kelt életre, kiváló énekesek: Tunyogi Bernadett, Koós Réka, Makrai Pál, Tóth
Attila... csodálatos Edda-dalokat szólaltatnak meg, ami
nem akármilyen kihívás, miközben egy érdekes történet
elevenedik meg látványos külsõségek mellett a nézõk szeme elõtt.

Mint megtudtuk, a történet helyszíne egy külvárosi negyed valahol a világban. Egy szegény fiú beleszeret a gyárigazgató leányába, egy magas szõke bombázóba, aki elhagyja õt. A módos família a fõvárosba költözik, ahol az
apa ki akarja teljesíteni a karrierjét. A csalódást követõen
a srác is elhagyja a városát, ám akadályokkal kell szembe
néznie; nem könnyû feljutnia énekesként a csúcsra, s a jó
barátok mellett rosszak is keresztezik útját. Végül azonban rátalál az igazi szerelem, s rocksztár lesz. Ekkor a
gazdag leány már szívesen visszamenne hozzá, de a fiú
szíve már nem az övé. Egy érdekes gondolat is megjelenik a történetben, amelyik szerint a gyermekek maguk
választják a szüleiket, így egy csöppség õket szemeli ki

MARATON AUSZTRÁLIÁBAN

Matejkó József idén negyven éve, hogy elkezdte az ács
szakmát tanulni a 110. sz. Szakképzõ Iskolában. Tehetsége hamar megmutatkozott, hiszen a szakma kiváló tanulója verseny megyei elsõ helyezettje lett, letette a mestervizsgát, elvégezte a tetõfedõ szakot, 20 éve pedig már saját
vállalkozását mûködteti. Mi több, példaértékû szakmai
múltját bizonyítja, hogy részt vett a város több meghatározó épületének felújításában.
2008-ban, az ÉMSZ Év Tetõje Nívódíj Pályázat betoncseréppel fedett tetõk kategóriájában különdíjat, 2009-ben
pedig, a magastetõ szekcióban elismerõ oklevelet vehetett át. Az idei elismerésre a Tetõfedõ Szövetség javasolta,
amelynek egyébként 2005 óta tagja, 3 éve pedig vezetõségi tagja. A nemzetgazdasági minisztériumi elismerést
évtizedes szakmai tevékenységéért kapta meg.

– A lányom nevezett be a versenyre és az õ meghívására utaztam el a feleségemmel Ausztráliába – kezdte az
emlékek felidézését Bartha Dezsõ, aki már rutinos
maratonfutónak számít, hiszen most a 13. maratonját teljesítette, mi több, szinte már minden európai nagyvárosban rajthoz állt. Futott Budapesten, Prágában, Rómában,
Párizsban, Berlinben, Münchenben, Isztambulban,
Brüsszelben és Barcelonában is. Elmondása szerint a versenyek nemcsak a táv leküzdésérõl szólnak, hanem a város megismerésérõl is. A motivációt nehéz megfogalmazni, rá kell érezni a futás szépségére és akkor nem lehet
abbahagyni.

ÓCEÁNPARTI FUTÁS
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TETÕFEDÉSBEN: PROFI
Idén 64. alkalommal rendezték meg az Építõk Napja
központi ünnepségét a Vasas Szakszervezet budapesti
Székházának Dísztermében, ahol a nyíregyházi tetõfedõ, Matejkó József nemzetgazdasági minisztériumi elismerésben részesült. A díjat dr. Szaló Péter, a BM területrendezési és építésügyi helyettes államtitkára adta át.

A nyíregyházi Bartha Dezsõ Ausztráliában, Lorne és
Apollo Bay között teljesítette a 45 kilométeres maratoni távot. A Nike futóklub és a Nyírségi Futók Sportegyesületének tagja 57 esztendõsen futotta élete elsõ
maratonját, az ausztráliai pedig már a tizenharmadik
volt, ahol a korosztályában a 8. helyezést érte el.

– Különleges hangulatú volt a verseny. Természetvédelmi területen futottam, balra az óceánt láttam, gyönyörû
volt. A hangulat is jó volt, a versenyzõk biztatták egymást
az emelkedõkön. Egyenletes tempóban le tudtam futni a
maratont 5 óra alatt, egyszer sem álltam meg, így a korosztályomban a nyolcadik lettem – hangsúlyozta Bartha
Dezsõ, akinek a lánya is indult a versenyen és sikeresen,
harmadjára is lefutotta a félmaratoni távot.
– Nekem eddig ez a pálya volt a legnehezebb, 40 kilométeren keresztül „domboztunk”. Egyébként serdülõkorom óta futok. Korábban fociztam, de eltört a bokám, és
miután kivették a csavarokat, kimentem futni a sóstói erdõbe. Ez megtörtént nap nap után és azt vettem észre,
hogy mindig ugyanazokat az arcokat látom. Beszélgettem velük, és mesélték, hogy maratonra készülnek. Adtak
nekem egy felkészülési tervet, kipróbáltam és ennek az
lett a végeredménye, hogy azon év õszén le is futottam az
elsõt Budapesten – emlékezett vissza Bartha Dezsõ.

„felmenõinek”. Életünk egy kör, ami egyszer bezárul, de
addig minden pillanatát élvezni kell! Mindig választhatunk jó és rossz között – sugallja a darab. Arra a kérdésre
is keresi a választ, miért vagyunk a földön. Ugyanakkor
mégis nagyon szórakoztató az egész, már csak azért is,
mert huszonhat ismert Edda-sláger fûszerezi a történetet:
a Hûtlen, a Változó idõk, a Szélvihar, a Kör, az Utolsó
érintés, Éjjel érkezem, hogy csak néhányat említsünk a
halhatatlan dallamok közül.
– Két kamionnal érkezünk majd Nyíregyházára, rajta a
nagyon látványos díszletünk, ami egy vas traverz köré épül
– osztotta meg lapunkkal a tudnivalókat a neves mûvész.
– Emellett öt chopper is „színre lép”, közülük az egyiket
Pataky Attila ajándékozta nekünk a produkcióhoz. Ha csak
teheti, õ is ott van az elõadásaink helyszínén, s a darab
végén feljön a színpadra. A nyíregyházi fellépésünk idején külföldi turnéról érkezik majd, így nem tudhatjuk biztosan, befut-e idõre. A nyár további része is a színház jegyében telik számomra. Júliusban is játsszuk Bikalon a
Dózsa György, a nép fia címû új történelmi rockmusicalt,
ami azt mutatja be, hogyan lesz egy egyszerû székely lovas katonából egy felkelés vezetõje. Én alakítom a címszerepet, de fellép a darabban például Papadimitriu Athina
és Kaszás Géza is. Az elõadás a Sziget Színház, az ugyancsak általam vezetett Nemzeti Lovas Színház és a bikali
Élménybirtok mûvészeinek közös produkciójaként jött létre. Magam Nyíregyházán korábban csak a mûvelõdési
központban léptem fel, ugyanakkor felejthetetlen élmény
számomra a hajdan az itteni Szabadtéri Színpadon látott
Jézus Krisztus Szupersztár a Musical Színház elõadásában, ami azóta is kedvenc feldolgozásom.

HÉTRÕL HÉTRE EMELKEDIK A TÁV
Bartha Dezsõ idén már a második maratonját teljesítette. Felkészülés idején hétrõl hétre emelkedik a táv edzésterv szerint, ezért a félmaraton csak egy állomása a felkészüléseknek, amelyben Szabó László atlétikai edzõ nagy
segítségére van, aki egyébként a futóknak tart nyújtóedzéseket.

A KÖVETKEZÕ CÉL VELENCE
Bartha Dezsõ a napokban már meg is beszélte futótársaival, hogy a következõ megmérettetést októberben teljesítik Velencében.
– Jó közösség ez a futóközösség. Most pihenek, de július elejétõl kezdõdik a felkészülés, és aztán jöhet a 14.
maratonom – hangsúlyozta a nyíregyházi futó.

HIÁNYSZAKMA A TETÕFEDÕ
Matejkó József nevéhez fûzõdik a tetõfedõ-oktatás szervezésének elindítása is Nyíregyházán, ami a régióban elõször a megyeszékhelyen valósulhatott meg. A szakember
kifejtette, hogy a tetõfedõ hiányszakma ma Magyarországon. Ráadásul önállóan nincs is ilyen irányú oktatás, az ács szakma elvégzését követõen lehet ráépülõ szakmaként elsajátítani a tetõfedést.
Erre már két éve van lehetõség
Nyíregyházán.
Matejkó József bízik benne,
hogy egyre többen választják majd
ezt a számára élethivatásként gyakorolt szakmát.
Matejkó József

KÖZLEMÉNYEK

JÁRDAFELÚJÍTÁS A BELSÕ KÖRÚTON
Helyreállítja a Belsõ körút 259 méteres járdaszakaszát
a NYÍRVV Nonprofit Kft. A Liszt Ferenc utcától a Család
utcáig feltörték a régi, töredezett burkolatot, újraaszfaltozzák a járdát, valamint kicserélik a szegélyköveket.
A felújítással egy másfél méter széles járdát alakítanak
ki, melyet az Örökösföld és a belváros közötti megnövekedett gyalogosforgalom, valamint a Bujtosi városliget
népszerûsége tesz szükségessé.
A Bujtosi-tó melletti járdaszakasz egy része már korábban megújult, a jelenlegi helyreállítással a teljes utcarészlet jó minõségû burkolatot kap. A felújításhoz 60 tonna
aszfaltot használnak fel. A rekonstrukció része annak a
járdaépítési programnak, mely során Nyíregyházán 40
helyszínen újulnak meg a járdák, a városi fejlesztés értéke 120 millió forint. A kivitelezõ az esetleges kellemetlenségekért kéri a gyalogosok megértését és türelmét.

HIRDETÉS

A HÁROMFÖLDI
Szûcs Sándor néprajzkutató munkásságát mutatja be a
Sóstói Múzeumfaluban megnyílt idõszaki kiállítás. A Földközelben címû vándorkiállítás, a Háromföld utolsó krónikásának személyes tárgyaival, fotóival és gyûjteményével
ismerteti meg a látogatókat. A tárlat szeptember 1-jéig látható. Ugyanitt folyamatosan mûhelymunkák és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat augusztus 20-áig.
Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
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HIRDETÉS

NYÁRON KÜLÖNÖSEN VIGYÁZZUNK A BÕRÜNKRE!
Múlt heti lapszámunkban dr. Szõke Katalin, bõrgyógyász fõorvos a napozás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ezúttal pedig az anyajegyszûrés fontosságát hangsúlyozza és a rovarcsípésekre ad hasznos tanácsokat.
Szerzõ: Mikita Eszter
Tavasszal és a nyár elején érdemes szakorvossal megnézetni a testen lévõ anyajegyeket. A bõrgyógyász felhívja a páciens figyelmét azokra, amelyeket fokozottan védeni kell a nap káros sugaraitól. Dr. Szõke Katalin, bõrgyógyász fõorvos azt mondta, a szakember által kritikusnak ítélt anyajegyeket érdemes 50-es faktorszámú stiftszerû védõkrémmel fedni a mindennapokban is, a vízparton pedig ez kötelezõ.

ÓVATOSAN A KOZMETIKUMOKKAL!
Sokan, fõleg a hölgyek közül el sem tudják képzelni az
életüket dekorkozmetikumok nélkül. Az alapozó, a púder
és a pirosító azonban nyáron inkább károkat okoz a bõrben. A szakorvos azt javasolja, elégedjenek meg a hölgyek egy enyhébb szemsminkkel és kerüljék a maszk-szerû
festést a nyári hónapokban. Különösen vigyázni kell a
különbözõ parfümökkel és kölnikkel, hiszen ha a bõrre
fújt illatanyagot megsüti a nap, könnyen kialakulhat bõrgyulladás és pigmentáció-barna folt. A fõorvos azt tanácsolta, nyáron a parfümöt a ruhára fújják, és ne érintkezzen az illatanyag a bõrrel!
Nyáron a különbözõ rovar- és bogárcsípések is veszélyeztetik az embereket.

ROVAROK ÉS BOGARAK
Nyíregyházán, egész nyáron folyamatosan irtják a szúnyogokat, ennek ellenére vannak olyan életben maradt
példányok, amelyek többnapi kellemetlenséget okoznak
áldozataiknak. Van olyan ember is, akinél allergiás reakció is jelentkezik, ha megcsípi egy szúnyog. Fontos, hogy
ezeket ne vakarjuk el, és hûsítõ krémekkel enyhítsük a
csípés okozta viszketést. A földibolha csípése fõleg azokra veszélyes, akiknek az alsó végtagjaikban valamilyen
keringési rendellenesség van. A csípés olyan gyulladást is
okozhat, melyet ha nem kezel a bõrgyógyász, akár fekély
is kialakulhat.
Nemcsak az erdei séták, hanem egy egyszerû városi
piknik során is megfertõzõdhet ember és állat is a vérszívó élõsködõvel. A rövid és enyhe tél, valamint a gyors
felmelegedés kedvezett a kullancsoknak, amelyek az aljnövényzetben megbújva várnak áldozatukra. Egy évekkel ezelõtt bevezetett európai uniós szabályozás értelmében nem lehet vegyszerrel irtani a kullancsokat, így az
egyéni védekezésre kell odafigyelni. Ezért a szakorvos azt
tanácsolja, ha valaki a természetbe megy, viseljen hosszú
szárú nadrágot, amelyet húzzon be a zokniba, hiszen a
kullancs a lábszáron akár a nadrág korcáig is képes felmászni. Elõnyben részesíti a puha bõrrel fedett területeket, a hajlatokat, de a hajas fejbõrben is gyakran megbújik. Aki kullancsot talál magában, azonnal távolítsa el és
bármilyen testi tünet esetén forduljon szakorvoshoz, hiszen az élõsködõk komoly betegségek okozói lehetnek.
Dr. Szõke Katalin, bõrgyógyász fõorvos kifejtette, a kullancsok által terjesztett betegségek többfélék. Lehet vírusos fertõzés – ez fõleg az ország déli részén gyakori. Ezek

ellen hatásos az oltás, amit
háromszor kell megismételni és a vírusos agyvelõ-, agyhártyagyulladás ellen védi az
embert. A bakteriális fertõzést, a Borrelia Burgdorferi
által okozott Lyme-kórt nem
lehet oltásokkal kivédeni. Ez
a baktérium a fertõzött kulDr. Szõke Katalin
lancs bélrendszerében él és
a vér kiszívása után visszaköpik a folyadékot és ekkor fertõzik meg az embereket a baktériummal.
Amennyiben valakinél felmerül a gyanú, hogy fertõzött
kullancs csípte meg, és ezt a gyógyszertárakban kapható
gyorsteszt is igazolta, szakorvoshoz kell fordulni. Lymekórra utaló jel lehet egy, a testen vándorló bõrpír, amely
gyûrû alakot öltve akár 30–40 centisre is megnõhet. De
olyan esetet is nyilvántartanak a szakorvosok, amikor se
kullancsot nem találtak a páciensben, se a bõrpír nem jelentkezett, hanem ízületi gyulladás és idegrendszeri tünet
keltette fel az orvosok gyanúját egy esetleges baktériumfertõzésre. Ebben az esetben antibiotikum-kúrára szorul a
páciens és a betegség visszafordítható.
A szakorvos azt javasolja, ha valaki rendellenességet
fedez fel testén, és úgy véli, megcsíphette kullancs, ne alkalmazzon népi praktikákat, hanem forduljon orvoshoz!
A nap sugarai számos káros hatásuk mellett jótékony
hatással is bírnak: javítják a hangulatot, csökkentik a depressziót és D-vitamint juttatnak a szervezetbe. Ahhoz azonban, hogy az emberi szervezet biztonságosan mûködjön,
nem árt betartani a bõrgyógyász fõorvos tanácsait!

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy július második hetében kivitelezési munkálatokat folytat a
következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:
– az Árpád utca 71. és 75. sz. (felújítási, helyreállítási munkálat),
– a Hõsök terén (hibaelhárítási, helyreállítási munkálat),
– az Árok utca, Kórház utca keresztezõdésénél (felújítási munkálat),
– az Ungvár sétány 22. sz. alatt, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola
belterületén (felújítási munkálat),
– a Síp utca teljes hosszában, az Október 23. tér és a Bethlen Gábor utca közötti
területen (távhõs gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat II.
ütemének keretében),
– az Északi körúton (távhõs gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat II. ütemének keretében).
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.
A következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiértesített lakásokba
érkeznek munkatársaink:
Július 7–12. között:
Július 14–19. között:
– Bukarest u. 10–12–14.
– Család u. 21–55.
– Mezõ u. 9/A-B, 13/A-B
– Erdõ sor 2–10.
– Sóstói út 3–6–7/A–G, 8.
– Dohány u. 1–11., 17–19.
– Epreskert u. 58–60–62.
– Vasvári Pál u. 41–43.
– Malom u. 30–32.
– Vasgyár u. 2/A–F

A Kovács Tüzép Pazonyi úti telepén szakmai napot tartottak az elmúlt hét végén. Az érdeklõdõk az idei év építõipari újdonságaival ismerkedhettek meg. A bemutatók mellett vicces vetélkedõk várták a rendezvényre látogatókat, melyek gyõztesei értékes ajándékokkal térhettek haza.
A nap hangulatfelelõse Magyar Attila volt.
(x)

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 adatai a helyszínen közvetlen a mérõrõl, illetve épületen kívülrõl egy rádióvevõvel rendelkezõ adatgyûjtõ segítségével olvashatók ki.
A mérõcserét végzõ munkatársaink minden esetben megbízólevéllel,
kitûzõvel rendelkeznek.

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
2014. JÚLIUS 4.
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ISMÉT NONSTOP STRANDRÖPLABDA
VOLT NYÍREGYHÁZA SZÍVÉBEN
Június 26–29. között a röplabdáé volt a fõszerep Nyíregyháza belvárosában, hiszen már harmadik alkalommal rendezték meg a HÜBNER Amatõr Strandröplabda Bajnokságot.
Az idén 28 csapatra tervezett versenyre végül 34 csapat
regisztrált be és indult a fõdíjért. A résztvevõk nagy része
Nyíregyházáról érkezett, de Debrecen, Budapest, Eger is szerepelt azon városok között, ahonnan csapatok regisztráltak.
A 180 köbméter homok, a kitûnõ idõjárás, Nyíregyháza kedvenc DJ-i igazi beach hangulatot varázsoltak Nyíregyháza
fõterére. A napközbeni játékokat követõen minden este lámpafény mellett bárki kipróbálhatta a strandröplabdát.
Csütörtökön a hagyományos pályaátadó mérkõzést a
HÜBNER-H Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város csapata játszotta és megtörve az elmúlt két év eredményét,
idén végre sikerült a szervezõknek diadalmaskodniuk.
A verseny programját az esti gálamérkõzések színesítették, amelynek elsõ napján a nyíregyházi média képviselõi csaptak össze. Az Inform Média csapatát 2 fõvel képviselõ páros veretlenül nyerte a meccseket.
Végeredmény: 1. Inform Média; 2. Retro Rádió; 3.
Sunshine Rádió; 4. Város-Kép Kft.
A péntek esti gálamérkõzésen a Nyíregyházán mûködõ
sportcsapatok játszottak egymás ellen, amelynek végeredménye: 1. NYÍRSULI Kft.; 2. Szabolcsi Sólymok; 3. MarsoNYKK; 4. NYSFC.
Szombaton azon nyíregyházi vállalatok mérkõztek meg,

Újságírók a pályán
amelyek a lakók mindennapi életében is fontos szerepet
játszanak, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. pedig ebben az évben is megõrizte elsõ helyét.
A HÜBNER Amatõr Strandröplabda Verseny játékosai két
napon keresztül próbálták eldönteni, ki a legjobb csapat
közülük, míg végül az elsõ három helyen az alábbi csapatok végeztek: 1. Véres Susmorgók; 2. Boom; 3. Büntess FC.
A vasárnapi HÜBNER-H’ Championsra azon for-profit
vállalatokat hívták meg, akik a szervezõ HÜBNER-H Kft.
életében, munkájában is szerepet vállalnak. Az egész napos verseny végül a ContiTech gyõzelmét hozta. Végeredmény: 1. ContiTech; 2. BIB Henger–Michelin; 3. Kalapács–
Eissmann; 4. HÜBNER II.; 5-6. LEGO Ninjago, HÜBNER I.;
7-8. LEGO Friends, Hódítók–Eissmann 2.; 9–12. BIB Force–
Michelin, MARSO I., Electrolux, Vibracoustic, MARSO II.

SPORTLÖVÕ MEGYEBAJNOKSÁG
Idén is megrendezte a megyebajnokságot a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. A résztvevõk nemzeti és nemzetközi versenyszámokban fogtak fegyvert.
A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület
komoly múltra tekint vissza, hiszen 1928ban alakult, és azóta a versenyzõik folyamatosan az ország élvonalába tartoznak.
Saját nevelésû sportolóik világ- és Európabajnoki érmeket szereztek és eljutottak az
olimpiára is. Válogatottjaik az elmúlt évben tíz jelentõs versenyen vettek részt. Jelenleg az egyetlen válogatott kerettagjuk
Babicz Sára, aki 2010-ben a junior világbajnokságon második helyezést ért el. Az
egyesület idén is megrendezte a sportlövõ
megyebajnokságot nemzeti és nemzetközi
versenyszámokban.
A megyei bajnokságon a Polgármester
díja elnevezéssel új elismerést is alapítottak, hogy még inkább öregbítsék Nyíregy-

Bukovszky Róbert és dr. Kovács Ferenc
polgármester
háza egyébként is jó hírnevét. A legjobb
eredményt elért sportlövõk érmet és oklevelet kaptak, valamint a legtöbb belsõ tízest lövõ sportoló, Bukovszky Róbert, az
UTE ifjúsági válogatott kerettagja dr. Kovács Ferenctõl vehette át a Polgármester
díját.

ÁTADTÁK A
KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG DÍJAIT
A városházán tartották a Szi-Zo Sport
Kispályás Labdarúgó Bajnokság díjátadóját. Az ország egyik legnagyobb létszámú bajnokságában jelenleg 106 csapat
3400 igazolt játékosa szerepel. Az elmúlt
szezonban összesen 1400 mérkõzést rendeztek a Városi Stadion kispályáin. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel, a bajnokság
átszervezésére volt szükség és a három
megnövelt, 14 csapatos létszámú csoport
mellett két Old Boys csoportot is létrehoztak. Az elmúlt évben számos fejlesztés
valósult meg a stadionban, így egy pálya
kivételével mindegyik rendelkezik villany14
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világítással. – Rövidesen az utolsó pálya is
energiatakarékos, ledes világítást kap, és
több tonna salakkal javítottunk a pályák
állapotán is. De felújítottuk az öltözõket,
mosdókat, hogy jobb körülmények várják
a sportolókat – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
A nyíregyházi csapatok mellett igen sok
környezõ település, Gávavencsellõ,
Újfehértó, Nyírtelek, Nagykálló is tagja a
bajnokságnak. A városházán tartott díjátadón a csoportok elsõ három helyezettje
mellett a legjobb játékosokat, kapusokat
és a gólkirályokat is jutalmazták.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Népmûvészeti Stúdió 40 éves megalakulásának apropóján rendezi meg „Nemzeti értékeink” címmel kiállítását a
Textilmûvészeti Szakág válogatott alkotásaiból a Bencs Villában július 4-én 17.00 órától. Részletek: 30/252-0666, 42/
402-004.
Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió július 5-én,
12-én, 19-én, augusztus 2-án, 9-én és 23-án, szombaton 9.00–
10.30-ig Sóstógyógyfürdõn, a székelykapuhoz közeli füves
területen, illetve lehetõségtõl függõen a csónakázótó szigetén. Bõvebben: www.shakti.hu; 30/532-2101, 30/448-5738.
Kreatív foglalkozásra várják a kicsiket és nagyokat, ahol
méhecskét, pillangót és versenyautót készíthetnek. Idõpont:
július 5-én 9.30–12.30 óra között. Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Csiriptanya.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: július 5-én 16.00 óra:
Kinek jobb a háza, 6-án 10.00 óra: Az erdõkerülõ. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

Kis Esti Zene minden csütörtökön 18.00 órától a Kossuth
téren, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek és tanárainak közremûködésével. Idõpontok:
július 10., 17., 24., 31.; augusztus 7., 14., 21.
Örökös ébresztõ – a testnek és a léleknek! A Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ várja az érdeklõdõket „A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja” pályázat részeként megrendezett ingyenes közösségi sportfoglalkozásain a
Bujtosi-tó parkjában, júliusban minden szombaton 10.00
órától.
A legkorszerûbb digitális technikával megújult Krúdy
mozi (Országzászló tér 8. IV. emelet) a hagyományos art alkotások mellett, 3D-s technikával vetíti a Transformers, a
Demona, a Majmok bolygója, a Repcsik, valamint a Herkules címû filmeket július hónapban! A részletes mozimûsor
megtekinthetõ a www.vacimuv.hu internetes portálon is.
Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria a
Hagyományõrzõ Napok keretén belül „Válasszunk mesterségeket” címmel a fafaragás és a gyékényszövés mesterségét
mutatjuk be a tárlat látogatóinak a VOKE Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (Toldi u. 23.) július 30-áig. Nyitva: H–P.: 9.00–18.00
óráig.

PROGRAMOK

MIT GONDOL AZ ÕZ KÖZ
MEGÚJULÁSÁRÓL?
A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témában
is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.
„Én kezdeményeztem, mert nagyon
rossz volt az út, és ezt a polgármester úr
támogatta, az õ segítségével szélesítettük
ki a köves utat, és ugyancsak ebben a ciklusban építettük meg a járdát, mert kockakõ volt, a másik oldalon pedig nem is
volt járda. Sokkal biztonságosabb a közlekedés, mert az autók nem tudtak egymás mellett elmenni, olyan keskeny volt. Most biztonságosabb, csak a parkolást kell megoldani.”
Bartku Istvánné
„Örülünk neki, mert keskeny volt az
út. Sok autó itt parkolt és nehezen tudtunk ki-be járni az udvarról. Már korábban is jó lett volna, de hogy most
sikerült, ennek igazán örülünk. Kiszélesítették másfél méterrel az utat, ez biztonságosabbá teszi a közlekedést, mert
így két autó is elfér egymás mellett.”
Szabó József

Emlékezzünk együtt a 907. évi dicsõséges pozsonyi csata
évfordulóján. Idõpont: július 5-én 17.00 óra. Helyszín: Országzászló tér, a kopjafánál.
A Borbányai Mûvelõdési Házban a nyári idõszakban is
várják a mozgás szerelmeseit az alábbi foglalkozásokra:
aerobik hétfõn és szerdán este 7 órától Pintér András, zumba
szerdán este 6 órától Váraczki Gitta, hatha jóga csütörtökön
este fél 6-tól Sasvári Erzsébet irányításával ígér felfrissülést.
Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.
Állásvadászat a Jósavárosi Mûvelõdési Házban! Július 8án 14.00 órától a LISZI iroda szervezésében lakossági fórumra várják az érdeklõdõket, ahol tájékoztatást kaphatnak a munkalehetõségek felkutatásáról, álláskeresési technikákról, valamint lehetõség nyílik egyéni tanácsadásra, illetve annak
egyeztetésére is pályamódosítás, pályaválasztás témában. Információ: 42/448-005.
A Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.) és az Egymásért-Családok Egyesület interaktív zenés játszóházba invitálja a gyerekeket és szüleiket július 9-én 10.00 órai kezdettel. A belépés díjtalan! Információ: 42/448-005.
„Borbányai gólbánya” címmel kispályás focibajnokságra
várják 5+1 fõs csapatok jelentkezését július 10-éig a Borbányai Mûvelõdési Házba (Margaretta u. 50.). A bajnokságnak
július 12-én a Petõfi Sándor Általános Iskola biztosítja a helyszínt. Részletek és további információ: www.vacimuv.hu;
42/491-295.

NYÁRI MÛSORREND
AZ
-N
A nyári tévézési szokásokat figyelembe véve kínálja programjait a két, legforróbb hónapban a Nyíregyházi Televízió.
Júliusban és augusztusban fél órával késõbb, egyaránt délután hattól indul majd a szerkesztett mûsor, természetesen
Híradóval. Ami ugyanis nem változik: a tavaly Helyi Érték
Díjjal kitüntetett hírmûsor egész nyáron is óránként várja a
nézõket minden hétköznap, szombaton pedig visszapillantást kínálva. S miközben néhány mûsor „szabadságra” megy,
lesz bõven néznivaló. Hétfõnként 19.30-tól színházi közvetítésekkel jelentkezünk, a meccsszezon kezdetéig vasárnap
délután ismételve. Most, július 7-én a Lila Ákácot, az utóbbi
idõszak egyik sikerdarabját közvetítjük felvételrõl, a Móricz
Zsigmond Színházból. Keddenként fél nyolckor pedig a nagysikerû Akadémiai Kaszinó sorozat jelentkezik, a Nyíregyházi Fõiskola kiváló tanárainak látványos és érdekes prezentációival. A következõ epizód (július 8.) címe: Borkultúra és
bormarketing. Szerdánként, ugyanebben az idõsávban (és
szombatonként ismételve) pedig a Kult-óra jelentkezik, az
elmúlt évad legkülönlegesebb koncertfelvételeivel. S a szülõknek, gyermekeknek kedvezve újra adásba kerül csütörtökönként (20.30-kor) a Gólyahír sorozat, Mikita Eszter szerkesztésében. Tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

Idén is strandkönyvtár a sóstói Parkfürdõben. Augusztus
1-jéig, hétfõtõl szombatig 9.00–20.00 óra között várják a
strand vendégeit a „strand-könyvtárosok” könyvekkel, folyóiratokkal és a megye napilapjával. A strandkönyvtár regisztráció alapján bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes. További információ: mikula.edit@mzsk.hu; 06-30/497-8380.
A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület új programsorozatot indított útjára „Babusgató” (rövid,
egyszerû mondókák mondása mozgás kíséretében), illetve
„Mekk Elek Kézmûves foglalkozásai” címmel. Helyszín:
Metropol Üzletház, fszt. 4. A Babusgatóra (érdeklõdni: 30/
618-6583 vagy gyerecsakegyesület@gmail.com) minden csütörtökön 10.00 és 16.00 órától várják az érdeklõdõket, a kézmûves foglalkozásokra idõpont-egyeztetés (személyesen vagy
a 30/220-6428-as telefonon) alapján.
A Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseket keres gyermekprogramra! Érdeklõdni: Kosina Éva, mosolygokorhaz@citromail.hu; telefon: 20/467-0735; www.mosolygokorhaz.hu.

III. SZAMOS FESZT
MONOSTORI NAPOK ÉS
I. KATONADAL TALÁLKOZÓ
JÚLIUS 4–6. KÖZÖTT CÉGÉNYDÁNYÁDON
Július 4.: 17.00 Ráhangolódás az Ölveti Blues Banddel;
18.00 Smith Rock Family; 19.30 PG Csoport; 21.00
Ismerõs Arcok; 22.30 Tánc a Smith Rock Family zenekarral.
Július 5.: I. Katonadal Találkozó: 14.00 Tordasi Férfi
Dalárda; 14.30 „Akácos út” Nótaklub, Hajdúdorog;
15.00 Székelyhidi Férfikórus, Párcium; 15.30 Zajtai
Férfikórus; 16.00 Abasári Kórus; 16.30 Nagykaposi
Énekkar, Felvidék; 17.00 Kátai Zoltán Énekmondó.
Július 5.: 17.00 Megnyitó, Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, Tilki Attila, országgyûlési képviselõ; 17.30 Érpataki Asszonykórus; 18.00 Petri Pengetõs; 18.30 Csercsel Énekegyüttes; 19.00 Szatmár Táncegyüttes; 20.00 Muzsikás Együttes és Petrás Mária;
21.30 Szalonna és Bandája; 22.30 Táncház a Tönköly
Zenekarral.
Július 6.: 17.30 Kis Béres Néptánc, Rozsály; 18.00
Figemadár Citerazenekar; 18.30 Debreceni Népi
Együttes; 20.00 Bakator zenekar; 21.00 Ghymes; 22.30
Táncház a Bakator zenekarral.
További információ: www.cegenydanyad.hu

„Engem is érint, mert sokat járok itt,
szépen megcsinálták. Nagyon jó, örülünk
neki.”
Vakter Béla
„Nem tudtam róla, hogy
ki lett szélesítve, pedig itt
lakok... de örülök neki.”
Sós Réka
„Nagyon örülök neki,
kicsit rendezettebb. Sok mindent kéne
még csinálni, de örülünk neki, hogy
ennyire is jutott. A közlekedés is biztonságosabb lett, mivel szélesebb az út. Az
utcának a színvonala is sokat nõtt
ezzel.”
Jandekné Kolláth Erika
„Köszönjük szépen, ez nagyon jó. Elég
keskeny volt ez az út, és a parkoló kocsik
miatt nehezen tudtunk közlekedni rajta. Szerintem
biztonságosabb lett a közlekedés.”
Maji Gábor
„Egy kicsit jobb. Minden reggel, minden délután erre járok, jobban lehet közlekedni.”
Lõrincz Lotti

GAZDIKERESÕ
Turbi: Körülbelül 3 éves keverék kan. Rendkívül kedves, ragaszkodó, jó jelzõtulajdonságokkal rendelkezõ kutyus.
Láncon élte le eddigi kis életét, igazán megérdemel végre
egy álomgazdit.

Moncsi: Körülbelül 8 hónapos
ivartalanított nõstény. Kedves,
barátságos, érdeklõdõ macska,
fajtársait azonban kevésbé viseli el. Egyedüli macskának
ajánljuk.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. JÚLIUS 4.

15

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„RAGYOGJ CSERKÉSZLILIOM!”
Száz évvel ezelõtt bontotta ki zászlaját Szabolcs vármegye és Nyíregyháza legelsõ cserkészcsapata. A 88. sz.
Szabolcs cserkészcsapatnak az Evangélikus Fõgimnázium
adott otthont, alapítói a gimnázium tanárai voltak: dr.
Leffler Béla, dr. Schárbert Ármin és Varga József. Az elsõ
világháború kirobbanásának évében a fiúk „egymás és a
társadalom iránti szeretetének és kötelességtudásának
ápolása és fejlesztése” céljából szervezték meg a csapatot. A nagy háború évei alatt a csapat tagjai számtalan
olyan munkát végeztek, mely a háborús idõkkel járt. A
pályaudvaron, a Polgári Fiúiskolában kialakított kórházban, majd a katonaotthonban a vöröskeresztnek segédkeztek, szederlevelet és gyógynövényt gyûjtöttek a hadsereg részére és részt vettek az erdélyi menekültek elhelyezésében is. Kozák István, majd Máczay Lajos parancsnoksága alatt sorra szervezték a nyári nagytáborokat, az
1933-as gödöllõi világjamboreen 23 fõvel vettek részt.
Városunkban cserkészcsapat alakult még a Felsõ Kereskedelmi Iskolában (Turul), a Polgári Fiúiskolában (Bethlen
Gábor), a Királyi Katolikus Fõgimnáziumban (Szent László), az Iparostanonc Iskolában (Baross Gábor), a Tanítóképzõ Intézetben (Tisza), az Evangélikus Elemi Iskolában
(Kovács István), a Református Elemi Iskolában (Tass vezér)
és a Római Katolikus Elemi Iskolában (Szondi György). A
lányokat külön csapatokba szervezték, ilyen volt a Pacsirta utcai árvaházban mûködõ Erzsébet királyné cserkészcsapat. A két világháború közötti cserkészélet kiemelke-
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dõ személyisége volt báró Buttler Sándor, akit nagy tisztelet és megbecsülés övezett. Cserkészliliomos sírja az Északi
Temetõben található. 1948-ban a cserkészmozgalmat is
feloszlatták. 1989-ben a szabadság elsõ fuvallata lefújta a
negyvenéves hamut a cserkészek lappangó parazsáról és
szerte az országban megkezdték a cserkészcsapatok szervezését. Az újjászervezésben vállalt jelentõs szerepet
Tarnai Ottó gyógypedagógus. 2004-ben, az elsõ csapat
megalakulásának 90. évfordulóján a cserkészek emlékoszlopot emeltek az Északi Temetõben, a Korányi F. utcai
ravatalozó közelében.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

