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PROGRAMDÖMPING.
Három nagyrendezvénnyel is várják a
látogatókat ebben a
hónapban Sóstógyógyfürdõn.
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ÚJ GYALOGÁTKELÕ. Már
biztonságosabban kelhetnek át a gyalogosok és a
kerékpárosok is a
Kemecsei úton.
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TÛZOLTÓ LEGYEK VAGY
KATONA? Újságírók
épültek be a rendõrséghez. A nyírbátori taktikai
házban próbálhatták ki,
milyen rendõrök és
tûzoltók lennének.

NE MARADJON PARLAG!

A KAKTUSZ VIRÁGA

ÉRKERT – A KULISSZÁK MÖGÖTT
A tervek szerint szeptember végére befejezõdnek az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi
megújítása elnevezésû, több mint másfél milliárd forintos,
közel 80 százalékos támogatottságú projekt építési munkálatai. Több intézmény felújítását követõen játszóterek, sportpályák épülnek, több mint száz méteren lefedik az Ér-patakot, mely közel hatvan parkolóhely kialakítását teszi lehetõvé. Új hidat kap a „Gangesz”, mely már nemcsak a gyalogos-, hanem a gépjármûforgalmat is lehetõvé teszi a jövõben. A parkosítás során 12 ezer 600 cserjét és közel 100
fát ültetnek el – ez csak néhány azon részletek közül, melyek kevés híradásban szerepeltek az érkerti rekonstrukcióval kapcsolatban. /8-9.
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EZREK A STRANDON HÉT KÖZBEN IS

Hétvégére újra rekord meleget ígérnek a meteorológusok, de már a hét közepén is ezrek menekültek
a strandra a kánikula elõl. A fürdõ népszerûségéhez
az is nagyban hozzájárul, hogy július 9-étõl a nyíregyháziak, a korábbinál is kedvezõbb áron vehetik
igénybe a fürdõszolgáltatásokat, hiszen nemrégiben
tovább bõvült a korábbi kedvezményrendszer. A
Park- és Élményfürdõbe, valamint a Tófürdõbe is olcsóbb a belépõjegy a városlakóknak.

Fotó: Máté János

ELKEZDÕDÖTT ÚJABB KILENC INTÉZMÉNY KORSZERÛSÍTÉSE
Megkezdõdött kilenc önkormányzati tulajdonú intézmény energetikai felújítása Nyíregyházán. A projekt
elsõsorban az épületek hõszigetelését és a nyílászárók
cseréjét, valamint a távhõs fûtési rendszer korszerûsítését célozza meg.
Szerzõ: Sipos Marianna
Egy, a tavalyi év elején beadott sikeres pályázat eredményeként az Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézménye, a Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézménye, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye,
az Eszterlánc Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephelye, a Bem
József Általános Iskola, az Arany János Gimnázium, Ál-

talános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Kéttannyelvû Tagintézménye, a Szent István utcai Városi Rendelõintézet,
valamint a Micimackó Bölcsõde, Védõnõi Szolgálat és
terhesgondozás újulhat meg a kor igényeinek megfelelõen.
Jelenleg egy intézményben – a Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelyén – már zajlanak a munkálatok, öt helyszínen
a napokban megtörténik a munkaterületek átadása, két épület esetében pedig még folyik a közbeszerzési eljárás.
A kilenc intézményben zajló fejlesztéssorozat összköltsége közel 600 millió forint. A projektre Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív
Program keretében 85 százalékos uniós és hazai forrást nyert.
Dr. Kovács Ferenc polgármester egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt évben egy sikeres felújítási prog-

ramot indítottak, 1 milliárd 160 millió forintot fordíthattak
óvodák és iskolák felújítására. A programot idén folytatják és
kiegészül a bölcsõdékkel. Összesen öt bölcsõde komplett
felújítását végzik el, és a pályázatok mellett a város költségvetésében 80 millió forintot különítettek el a bölcsõdék
korszerûsítésére. A polgármester szerint a korábbi ciklusban
összességében elhanyagolták az intézményi felújításokat,
ezért most egyszerre kell foglalkozni bölcsõdékkel, óvodákkal, iskolákkal és szociális intézményekkel. Az elmúlt évben
és idén ezekre kétmilliárd forintot tudnak fordítani jórészt
pályázatok segítségével, és ehhez tudják biztosítani a közel
400 millió forintos önerõt is. Az önkormányzat célja az, hogy
a következõ években a város összes intézményét felújíthassák pályázati támogatásokkal.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 12., SZOMBAT

JÚLIUS 12., SZOMBAT

OLASZORSZÁGBAN A TÁNCOSOK

TIRPÁK NAP MANDABOKORBAN

A nyíregyházi Eastern Eagles (Keleti
Sasfiókák) Line Dancers sikeresen szerepelt az olaszországi Vogherában rendezett nemzetközi Country és Line Dance
Fesztiválon. A 14 éves lányokból álló csoport, a népes nemzetközi mezõnyben
végül az elõkelõ 9. helyen végzett.

A tirpákok hagyományait elevenítették fel a hét végén Mandabokorban. A
Nyíregyházára és környékére betelepített tirpákok leszármazottai közösen emlékeztek õseik szokásaira. Népdalokat
énekeltek, volt viseletbemutató és
lovaskocsikázás a tanyavilágban.

JÚLIUS 12., SZOMBAT

JÚLIUS 12., SZOMBAT

VIRÁGOSÍTÁS OROSON

TÁNC ÉS BOGRÁCSGULYÁS

Az Orosért Közéleti Egyesület az iskolai közösségi szolgálatot teljesítõ diákokkal és az Oroson foglalkoztatott
közmunkásokkal közösen széppé, virágossá, ápolttá tették a Református Temetõben lévõ Lányi Emlékmû környezetét.

A „Családi Napok 2014” rendezvénysorozat jegyében telik a nyár a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonában. Jókedvû idõsek és rotyogó gulyás fogadta
a vendégeket. A hangulatról a konzervgyári nyugdíjasok gondoskodtak.

PROGRAMDÖMPING
SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN
Három nagyrendezvénnyel is várják
a látogatókat ebben a hónapban Sóstón.
A héten kezdõdött strandfoci bajnokság
mellett, pénteken rendezik meg a Sóstófesztet a Tófürdõ területén. Egy hét
múlva pedig a tréfás vízi alkalmatlanságok vetélkedõjét tartják, ahová az eddigieknél is több nevezõre számítanak.

kisebb nevet hoznak Nyíregyházára, a brit,
egészen pontosan skót Chris Lake zenél a
tóparton. Újdonság, hogy ebben az évben
a rendezvényt megelõzõ éjszaka építik a
színpadot, hogy ezzel napközben ne zavarják a strandolókat. A környéken élõk pedig
elnézést és megértést kérõ levelet, valamint
tiszteletjegyet kapnak a szervezõktõl.

Lapzártánkat követõen, csütörtökön
kezdõdött Sóstón a strandfoci bajnokság.
A focira tavaly 32 csapat nevezett, ezzel
az ország legnagyobb ilyen rendezvénye
lett. Idén már 44 induló csapat volt, ebbõl
4 nõi alakulat – többek között errõl és a
közeljövõben tartandó rendezvényrõl is tájékoztatta a médiumok képviselõit dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. vezérigazgatója.
A szórakozni vágyókat pénteken is várják Sóstón. A Tófürdõ területén tartják a
harmadik Sóstófesztet, a programmal a fiatalabb közönséget célozzák meg. Tavaly
egy igazi világsztár DJ-páros pörgette a
lemezeket és a táncolókat a rendezvényen,
akkor a német Milk&Sugar lépett fel a
magyar lemezlovasok mellett. Idén sem

VÍZI ALKALMATLANSÁGOK
Negyedszer rendezik meg a vízi alkalmatlanságok tréfás vetélkedõjét jövõ hét
szombaton. Tavaly 21 nevezõ készítette el
vízi közlekedésre alkalmatlan jármûvét,
idén még többre számítanak. A vízi alkalmatlanságok vetélkedõje után idén is lesz
tóparti bográcsparti, ahol a sóstói vendéglátók versenyeznek egymással. A közönség kóstolójegyért meg is ízlelheti ezeket.
A tervek szerint birka- és kakashere-pörkölt biztosan lesz, de sztrapacskát és egy
kínai ínyencséget is megkóstolhatnak a
látogatók. Közben pedig családi programok, koncertek, bábszínház és egészségügyi sátor is várja az érdeklõdõket Sóstógyógyfürdõn.

LEBUKNAK A FALFIRKÁLÓK
JÚLIUS 12., SZOMBAT

JÚLIUS 12., SZOMBAT

BEFEJEZÕDÖTT A GYAKORLAT

SÁRKÁNYHAJÓSOK

A Nyír és a Szamos Mentõcsoportok
minõsítésével már mind a 13 járásnak
és a megyénknek is van bevethetõ mentõegysége. A terepgyakorlat során a mentõcsoportok tagjai elhúzódó káresemény
felszámolása során adtak számot az ismereteikrõl.

Sikeresen szerepelt a nyíregyházi Oázis Kertészet csapata a Hajdúnánáson
második alkalommal megrendezett
„ Vízválasztó” hétvége sárkányhajó versenyében. A családtagokkal és barátokkal kiegészített társaság a fõzõversenyben is jeleskedett.

JÚLIUS 12., SZOMBAT

JÚLIUS 14., HÉTFÕ

VASUTASNAP A MÚZEUMFALUBAN

TERÜLETRENDEZÉS

A Regionális Vasutasnapon több ezer
MÁV-dolgozó és családtagja szórakozhatott. Õket egész nap színes programokkal várták. A rendezvényen a Magyar Vöröskereszt rendkívüli véradást is
szervezett. Az aktív vasutas véradó közösség több száz rászorulón segített.

Helyreállította a NYÍRVV Nonprofit
Kft. a Jósa András Oktatókórház bejárata elõtti száz négyzetméteres területet.
A talajcserét követõen padkakövet terítettek szét munkatársaik, a terület más
részét füvesítik, valamint virágzó cserjéket és tujákat ültetnek el.
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Közúti jelzõtáblák esnek figyelmetlen autósok áldozatául az utóbbi idõben Nyíregyházán. A vétkesek azonban
többnyire elhagyják a helyszínt. Ezzel
nemcsak kárt okoznak a városnak, hanem a közúti közlekedést is veszélyeztetik – hívja fel a figyelmet a városgondnok. Másik nagy probléma, hogy megszaporodtak a falfirkák a városban, de
ez nem marad büntetlenül.
Szerzõ: Sipos Marianna
Bordás Béla arról számolt be, hogy sok
gondot okoz Nyíregyházán a közúti táblák rongálása. De nemcsak vandálokra
gondolt ezúttal, hanem a figyelmetlen autósokra, akik nekihajtanak egy-egy közúti
KRESZ-táblának, és mintha mi sem történt
volna, elhagyják a helyszínt. A városgondnok felhívja az autósok figyelmét, hogy
ilyen esetben ezt mindenképpen jelezni
kell a rendõrség felé, hiszen a táblák hiánya súlyos közúti baleseteket is okozhat.
Ha például egy behajtani tilos tábla esik
áldozatul, az beláthatatlan következménnyel járhat. Hozzátette: az emberi élet
veszélyeztetésén túl, ezek helyreállítása jelentõs anyagi kárt okoz a városüzemeltetõ
gazdasági társaságnak. Tettes hiányában,
ennek költsége a városra hárul. Amennyiben a vétkes ezt jelzi a hatóságok felé, úgy
megtörténik a kárfelmérés. Az autósnak a
kötelezõ felelõsségbiztosítása kifizeti az

autóban keletkezett kárát és a NYÍRVV ráfordítását is megtéríti a biztosító.

GRAFFITIK VÁROSSZERTE
Másik nagy probléma, hogy megszaporodtak a falfirkák a városban. Legutóbb a
Nyírfa utcán, 16 ingatlan homlokzatára és
kerítésére festettek graffitiket ismeretlenek.
A városgondnok felhívja a rongálók figyelmét, hogy minden esetben vizsgálják a tettesek kilétét. Vegyminta és írásminta alapján kezdik beazonosítani az elkövetõt, de
kézre kerítésükben nagy segítségre van a
hatóságoknak a számos kihelyezett térfi-

Legutóbb a Szabadság téren döntött ki
közlekedési táblát egy figyelmetlen autós
gyelõ és a különbözõ létesítményeket védõ
kamerák, melyek felvételeihez a rendõrség hozzájuthat.

NE LEGYEN KÖZÖMBÖS!
A városgondnok arról is említést tett,
hogy nõtt a városban a rongálások száma – különösen hétvégén. Nemrég több
mint 140 autót karcoltak meg vandálok
a városban. Arra kéri a városlakókat, ha
valaki ilyet lát, azonnal hívja a rendõrséget a 107-es vagy a 112-es telefonszámon. Ha a közterületekkel kapcsolatban
észrevételük van, azt továbbra is a 70/
387-8914-es telefonszámon jelezhetik
Nyíregyháza városgondnokának.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

SESZTÁK: FEJLESZTENI KÍVÁNJUK A MÁV-OT
került. A MÁV 100 százalékos tulajdonában lévõ ZáhonyPort Zrt., valamint az osztrák tulajdonban lévõ Rail Cargo
Hungaria arról állapodott meg, hogy a záhonyi cég végzi
el számukra a kelet–nyugati áruforgalom logisztikai feladatait. Erre azért van szükség, mert Záhonyban található
az Oroszországban jellemzõ széles és az európai szabványú normál nyomtávú vasútvonal találkozási pontja.

Fejleszteni kívánja a vasúti teherszállítást és javítani
a vasúti személyszállítás minõségét a kormány – errõl
számolt be dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter a 64. Regionális Vasutasnapon, Sóstógyógyfürdõn. A rendezvényen a Záhony-Port Zrt. és az osztrák
tulajdonú, vasúti teherfuvarozást végzõ Rail Cargo Hungaria keretszerzõdést írt alá.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A MÁV 100 százalékos tulajdonában lévõ záhonyi cég
arra kapott megbízást Magyarország legnagyobb vasúti
áruszállítójától, hogy a kelet–nyugati áruforgalom logisztikai feladatait elvégezze.
A MÁV korábban egy veszteséges vállalkozás volt, azonban az új menedzsment olyan átalakítást végzett, ami eredményeket hozott – így nyilatkozott a Magyar Államvasutakról a nemzeti fejlesztési miniszter. Dr. Seszták Miklós
a 64. Regionális Vasutasnapon arról beszélt, a kormány a
2020-ig tartó uniós gazdasági ciklusban jelentõs forrásokat kíván fordítani a vasúti személy- és teherforgalom fejlesztésére.
– Ez jelenti egyrészt a személyi forgalom szolgáltatásának, színvonalának az emelését – mondta dr. Seszták Miklós. – A másik a teherforgalom javítása, hogy ne kelljen

Dr. Seszták Miklós a vasutasnapon
több napot állniuk a szerelvényeknek. A Záhonytól Mosonmagyaróvárig terjedõ szakasznak van egy konkrét célkitûzése. Ez még Nyíregyházán egy picit messze van, de
azért a kormány nagyon fontosnak érzi a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztését is.
A MÁV elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona üdvözölte a
kormány terveit, és azt mondta, a céljuk, hogy a vasúti
áruszállítmányozás nagyságrendje növekedjen, és minél
többen utazzanak a vasúttal. A múzeumfaluban megtartott rendezvényen ünnepélyes szerzõdés-aláírásra is sor

ÚJ GYALOGÁTKELÕ A KEMECSEI ÚTON

KERÉKPÁROS-GYALOGOS SÉTÁNY
A Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése címû projekt megvalósításával Sóstó is bekapcsolódott a kerékpáros közlekedés hálózatába. A Korányi Fri-

DIPLOMAMENTÕ
PROGRAM
Több ezer diploma marad évente a felsõoktatási intézményekben, mert sok végzett hallgatónak nincs nyelvvizsgája. A Diplomamentõ Program célja, hogy a diplomások megtanulhassák a nyelvet, és kevesebb legyen, aki
tanulmányai végén nem veheti át az oklevelet.

Már biztonságosabban kelhetnek át a gyalogosok és
a kerékpárosok is a Kemecsei úton. A nemrégiben átadott Korányi Frigyes utcai kerékpárút még fontosabbá tette egy gyalogátkelõhely építését. Ezzel több évtizedes probléma oldódik meg.
A 3834. számú út Kemecsei úti szakaszán az elmúlt tíz
évben jelentõsen megnövekedett a gépjármûforgalom és
a keresztezõ gyalogos-kerékpáros forgalom is. Nyíregyháza–Sóstó fejlesztésének, valamint a közelmúltban átadott Korányi Frigyes utcai gyalog-kerékpárútnak köszönhetõen a Kemecsei út–Blaha Lujza sétány–Korányi F. utca
csomópontjában közlekedõk részérõl, jogos igényként merült fel a Kemecsei úton történõ biztonságos átkelés megteremtése. Nyíregyháza városvezetése, rövid idõn belül
orvosolta a problémát és a napokban már birtokba is vehették a gyalogátkelõt az arra járók.

A megállapodást Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria
Zrt. Igazgatóságának elnöke, CEO és Farkas József, a
Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója írta alá

gyes utca gyalog-kerékpárút mellett futó zöldfelületek is
megújulnak, ezzel egy egységes, városból kivezetõ impozáns kerékpáros-gyalogos sétány jön létre.
180 négyzetméter járda épült meg, a gyalogos-átkelõhely létesítése 90 négyzetméter területet vett igénybe. A
beruházást a város önerõbõl finanszírozta, mely a járulékos munkákkal együtt közel 19 millió forintba került.

A Diplomamentõ Program jó lehetõség azok számára, akik hazai felsõoktatási intézményben tettek záróvizsgát, de, mivel nincs nyelvvizsgájuk, nem vehették
át a diplomát. Az ingyenes nyelvtanulási lehetõség feltétele az, hogy a jelentkezõ ne álljon hallgatói jogviszonyban, elõny, ha regisztrált munkanélküli, és rendelkezni kell alapfokú nyelvtudással.
A tanfolyam a nem regisztrált munkanélkülieknek is
ingyenes, de nekik önerõbõl kell fizetniük a vizsgadíjat.
Aki az elõzetes regisztráció ellenére nem vesz részt a kurzuson, annak meg kell térítenie a képzés teljes összegét.
Annak pedig, aki a megszabott határidõig nem szerzi meg
a nyelvvizsgát, a képzés árának felét kell visszafizetnie.
A Nyíregyházi Fõiskolán jelenleg több intenzív nyelvi
kurzus is zajlik. A cél az, hogy a hallgatók megszerezzék a középfokú nyelvvizsgát, és megkapják diplomájukat. A Diplomamentõ Programra még várják a jelentkezéseket.

2014. JÚLIUS 18.

3

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NYÁRON IS VAN BÖLCSÕDEI ELLÁTÁS IFJÚ RENDÕRTISZTEK

Szeptembertõl a Micimackó Bölcsõde is megújulva várja a kicsiket
Nem maradnak bölcsõdei ellátás nélkül a nyíregyházi kisgyermekek az intézmények nyári zárva tartása
alatt sem. A város kilenc bölcsõdéjébõl mindig van
olyan, amelyik ideiglenesen fogadja a gyerekeket. A
bölcsõdék két hétig tartanak zárva, addig fertõtlenítési, takarítási és felújítási munkálatok zajlanak.
A nyári szünet nem csupán az iskolákban és az óvodákban kezdõdött meg, hanem a nyíregyházi Gyermekjóléti Központhoz tartozó 9 bölcsõdében is. A legkisebbeket nevelõ intézmények minden évben 2 hétig tartanak
zárva. Három intézmény június végén és július elsõ hetében nem fogadott gyerekeket, hat bölcsõde pedig július
utolsó, valamint augusztus elsõ hetében tart zárva.
Dr. Nagy Erzsébet, a nyíregyházi Gyermekjóléti Központ igazgatója elmondta, amikor a bölcsõdék zárva vannak, abban az idõszakban is biztosítanak ellátást azoknak
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a gyerekeknek és szülõknek, akik az ellátást igénybe kívánják venni.
Az ügyeletes bölcsõdékrõl a szülõket a gondozók idõben értesítik. A kéthetes szünidõt fertõtlenítésre, festésre
és felújítási munkálatokra szánják. Nyíregyházán idén
önkormányzati és pályázati forrásokból több 100 millió
forintot fordítanak a kisdedóvók felújítására. A város szinte valamennyi bölcsijében történik nyáron kisebb-nagyobb
rekonstrukció, vannak olyanok is, amelyek hosszabb idõt
vesznek igénybe. Ezeket úgy végzik majd a szakemberek,
hogy a kicsik testi és lelki épségét ne veszélyeztessék.
2014-ben módosult a város bölcsõdéit érintõ önkormányzati rendelet: a bölcsõdei szolgáltatás igénybevétele elõtt
két hónappal kell ezt a szülõknek jelezni. Augusztus végén, szeptember elején nem számítanak nagyobb beszokó gyerekcsoportra a város intézményeiben, hiszen a bölcsõdékbe egész évben folyamatos a felvétel.

Frissen kinevezett rendõrtiszteknek adta át ünnepélyes
keretek között állományba helyezési parancsukat dr. Balogh Barnabás r. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese nemrégiben
Nyíregyházán.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végzett kilenc fiatal rendõr Szabolcs-SzatmárBereg megye rendõrkapitányságain, illetve határrendészeti
kirendeltségein kezdi pályafutását.
A megyei fõkapitány-helyettes köszöntõjében hangsúlyozta, hogy a rendõri munka nemcsak szakma, hanem
hivatás, melynek célja a közrend és közbiztonság fenntartása, a bûncselekmények megelõzése és felderítése, az
országhatár õrzése, a határforgalom ellenõrzése, valamint
segítõ rendõri jelenléttel hozzájárulni a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

NE MARADJON PARLAG!
30 esetben kezdeményeztek valamilyen eljárást, a többiben pedig hatásos volt a felszólítás is. 2014-ben 41 esetben szólítottak fel ingatlantulajdonost, mert a közterület
gyomos, parlagfüves volt, 21-ben pedig még folyik a visszaellenõrzés.

Húsz évvel ezelõtt, 1994 márciusában jelent meg
elõször a Nyíregyházi Napló. Pontosabban annak elsõ
olyan száma, ami az akkori impresszum tanúsága szerint idõszaki lapnak készült. A Napló hasábjain a két
évtized alatt megannyi témával találkozhattak a kedves olvasók, most ezek közül válogattunk és idézzük
fel a legaktuálisabbat: Hamarosan kezdõdik a
parlagfûszezon!

GPS KOORDINÁTÁKKAL AZONOSÍTJÁK BE
A FÖLDTERÜLETEKET

Szerzõ: Bruszel Dóra
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe az 1960-as években
került be elõször a parlagfû, feltehetõen szennyezett vetõmaggal – ez olvasható a Nyíregyházi Napló 1994. júliusi
számában. Az írás szerint a parlagfû virágzását, és az ezzel együtt járó pollen kiszóródását fontos mindig idõben
megakadályozni. Ekkor még nem esik szó arról, hogy bírság sújtaná a gondatlan ingatlantulajdonost. Most viszont
már szigorúan szankcionálják ezeket a gazdákat. Többek
között errõl is tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának vezetõje, Sipos Tibor és Bodrogi László, a közterület-felügyelet vezetõje.

FOLYAMATOSAN ELLENÕRIZNEK
A közterület-felügyelet idén is kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy a város ingatlantulajdonosai az ingatlanukkal
határos közterületeket gyom- és parlagfûmentesen tartsák.
Ha a felügyelõk nem megfelelõ állapotot találnak, elsõ eset-

Bodrogi László, a közterület-felügyelet vezetõje felhívja
a figyelmet a gyomirtás fontosságára
ben felszólítják a tulajdonost a kötelezettségének a betartására, de ha ez nem vezet eredményre, akkor akár 50 000
forintig terjedõ helyszíni bírságot is kiszabhatnak, vagy közigazgatási, hatósági eljárást is kezdeményezhetnek. A közterület kezelõje a tulajdonos költségére elvégezheti a gyomés parlagfû-mentesítést – hangsúlyozta Bodrogi László, a
közterület-felügyelet vezetõje. Továbbá kifejtette, hogy ha
magánterületen találnak parlagfüvet, akkor az azonosítás
után a hatáskörrel rendelkezõ hatóságnál eljárást kezdeményeznek, aminek kényszerkaszálás és magas bírság lehet a következménye.

HATÁSOS A FELSZÓLÍTÁS
Bodrogi László lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy
2013-ban 258 intézkedést hajtottak végre, melyek közül

Kétféle módon lehet tudomásunk az elhanyagolt, parlagfüves területekrõl. Vagy bejelentést kapunk vagy ellenõrzés során derül rá fény. Az így talált területek adatait a
földhivatal munkatársai GPS koordinátákkal feltöltik egy
parlagfû információs rendszerbe, ez alapján pedig a növény- és talajvédelmi igazgatóság el is indítja a hatósági
eljárást. A földtulajdonos vagy a földbérlõ pedig ezt követõen kap egy felszólítást és a közérdekû védekezés elrendelésére szóló határozatot, továbbá bírságra is számíthat –
errõl már Sipos Tibor tájékoztatott. Ha a felszólítást követõen a földtulajdonos azonnal intézkedik a parlagfû-mentesítésrõl, akkor a közérdekû védekezés végrehajtására már nem
számíthat, bírság kiszabására viszont igen. Ez 15 000-tõl
5 000 000 forintig terjedõ összeg is lehet, attól függõen, hogy
mekkora a földterület nagysága, milyen a gyomborítottság,
valamint elõzõ évben volt-e eljárás a földtulajdonos ellen.
Sipos Tibor felhívja a figyelmet arra, hogy július elsejéig minden földtulajdonos köteles volt mentesíteni területét a parlagfûtõl, és azt az állapotot fent is tartani. Az ellenõrzés ezt követõen folyamatos és egészen a fagyokig
tart majd.
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AKTUÁLIS

FORRÓ LESZ A NYÁR A TÛZOLTÓKNÁL?
Gyorsan jött, szinte berobbant a nyár. Az elmúlt hetekben többször viharkárok adtak munkát a tûzoltóknak, ezen a héten pedig már a szabadtéri tûzesetek.
Mivel ez az idõszak a tarló- és vegetációs tüzek idõszaka, ezért a katasztrófavédelem is egyre nagyobb figyelmet fordít a megelõzés hangsúlyozására. Errõl beszélgetett a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû
közéleti magazinjában a mûsorvezetõ, Rendes Sándor
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójával, Csepely Zsigmond dandártábornokkal és Dóka Imre zászlóssal, újonnan kinevezett megyei katasztrófavédelmi szóvivõvel.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Csepely Zsigmond dandártábornok azzal kezdte, hogy
ha forró a nyár, megemelkedik a tûzesetek száma. Elsõsorban az aratással és betakarításokkal kapcsolatos munkák,
illetve a tarlóégetés, ami ilyenkor a legnagyobb veszélyforrást jelenti. Kifejtette, hogy mivel ezek többsége megelõzhetõ lenne, ezért idén az agrárkamarák és a fõgazdászok
segítségével fórumokat szerveznek a betakarításban részt-

Bár ezúttal a szabadtéri tûzesetekkel kapcsolatban
hívtuk fel a figyelmet, de nem szabad megfeledkezni
arról sem, hogy elkerüljük a lakástüzeket. A tûzesetek
egy többlakásos társasházban beláthatatlan következménnyel járhatnak. Tavasszal erre is volt példa a Ferenc
körúton, ahová nagy erõkkel vonultak a tûzoltók.

Csepely Zsigmond
dandártábornok

vevõk számára, hogy felhívják a figyelmet a felelõsségteljes magatartásra, a tûzesetek elkerülése érdekében.
Elmondta: elõfordult már
olyan eset, hogy lábon álló
gabona égett több hektáron,
természetesen ezt megelõzni csak figyelemfelhívással
lehet, illetve a gazdáknak
be kell tartaniuk a tûzvédelmi szabályokat. Külterületen – például – tûzgyújtási
tilalom esetén az erdõkben
és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tûzrakó helyeken sem lehet tüzet gyújtani.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK VAN AZ
ÁLLAMPOLGÁROKNAK
Az állampolgároknak, ha égetni szeretnének, rendelkezniük kell azokkal az eszközökkel, felszerelésekkel,
amelyekkel veszély esetén az általuk gyújtott tüzet el tudják oltani, továbbterjedését meg tudják akadályozni. Mi
több, bejelentési kötelezettségük is van a katasztrófavédelem felé, hogy mikor és hol kívánnak akár tarlót égetni
vagy egyéb tüzet gyújtani. Amennyiben a tûz tovább terjed, a tûzoltóság kivonul, de ilyenkor számítani lehet tûzvédelmi bírságra, hiszen a vonulási költséget és a bírság
tényét kötelezõ jelleggel jogszabály határozza meg – hangsúlyozta a dandártábornok.

segítenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is van egy
járási mentõcsoportja, a Nyír Mentõcsoport, akik 2012ben alakultak meg és gyakorlatilag a megye védelmét szolgálják. Akik elhivatottságot éreznek és segíteni kívánnak
másokon, vagy azon a területen, ahol élnek, akkor ezeket
az önkénteseket várják a csoportok – mondta el Dóka Imre,
újonnan kinevezett szóvivõ, akinek nagy váltás ez a szerepkör, hiszen korábban egy
televízió munkatársaként
dolgozott, most pedig a másik oldalon, a katasztrófavédelem élén fogja tájékoztatni hajdani kollégáit, a médiumok munkatársait. Ami,
mint elmondta, igazi kihívás
számára a másik oldalon
ülni.
A dandártábornok hozzátette, hogy akik részt kívánnak venni valamilyen veszélyhelyzet elhárításában,
felszámolásában, azok ezt a
katasztrófavédelem irányítása alatt tudják megtenni. Õk
Dóka Imre szóvivõ
önként bejelentkeznek és a
mentõcsoportok egy nemzeti minõsítési rendszeren keresztül minõsítést szereznek.
Innentõl kezdve együttmûködési megállapodást kötnek az
illetékes igazgatóságokkal, és akár országosan is bevethetik õket. Ez megtörtént a megyei mentõcsoportokkal is a
tavalyi dunai nagy árvíznél, ahol a Nyír Mentõcsoport
Komárom-Esztergom megyében, illetve Pest megyében
teljesített szolgálatot.

ÖNKÉNTES EGYSÉGEK IS SEGÍTENEK

ÖNÁLLÓAN BEAVATKOZHATNAK

Hivatalos állományon túli, civil csoportok is segítik a
katasztrófavédelem egységeinek a munkáját. Ezek olyan
speciális rendeltetésû önkéntes mentõcsoportok, amelyek
megfelelõ vezetés és logisztikai biztosítás mellett, különbözõ mentési és kárfelszámolási tevékenységek végrehajtására alkalmasak.
– A megye legfontosabb veszélyforrásai a folyóvizek,
ezért mind a 13 járásban megalakultak azok a járási mentõegységek, amelyek elsõsorban az árvízi feladatoknál

– Az idei évtõl jogszabály teszi lehetõvé, hogy azok az
egyesületek, akik az elõírásoknak megfelelõ felszereléssel, tagjaik pedig szaktudással, képesítéssel bírnak, kisebb
eseményekhez önállóan is kivonulhatnak. Korábban ezt
csak hivatásos tûzoltók, önkormányzati tûzoltók tehették
meg, most már az egyesületek is lehetõséget kapnak arra,
hogy önállóan is beavatkozhassanak. Ilyen feladatellátásra eddig Rakamaz, Demecser, Tarpa és Tyukod jelentkezett – mondta el Csepely Zsigmond.

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy július harmadik hetében kivitelezési munkálatokat folytat a következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:
– Árpád utca 71. és 75. sz. (távhõvezeték felújítási munkálata).
– Árok utca, Kórház utca keresztezõdésénél (távhõvezeték felújítási munkálata, mely a héten befejezõdik).
– Ungvár sétány 22. sz., az Arany János Gimnázium és Általános Iskola bel- és külterületén
(távhõvezeték felújítási munkálata). A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. július 31.
– 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). A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 16.
– Az Északi körúton (távhõs gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat
II. ütemének keretében). A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.

CSODAKERTRE GYÛJTENEK
Csodakertre gyûjt a Down Egyesület. Lajkó Csaba maratonista 530 kilométert
futott azért, hogy felhívja a figyelmet a Down szindrómával élõkre és pénzt gyûjtsön a nyíregyházi beruházásra, ehhez csatlakozva szervezett esténként Nyíregyháza belvárosában jótékonysági programot a Down Egyesület.

Az esetleges szolgáltatás szüneteltetésérõl elõre tájékoztatjuk az érintett fogyasztókat.
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 2014. július 21–26. között:
Fazekas János tér 1–21-ig (páratlan házszámok)
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.
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Közös zumbázással kezdõdött a Down Egyesület jótékonysági rendezvénysorozata Nyíregyházán, a Kossuth téren. A Csodakertért tartott programokra mindennap
várták a támogatókat és a Down szindrómás gyermeket nevelõ családokat is.
Az egyhetes programsorozatot azért szervezte a Down Egyesület, hogy pénzt gyûjtsenek a Csodakertre, amelyet a Down Egyesület a nyíregyházi korai fejlesztõben, a
Csodavárban szeretne megvalósítani. A Csodakerthez a hely adott, de a meglévõ
ingatlant át kell alakítani. Ehhez még 7 millió forintra van szüksége az egyesületnek.
Aki segíteni szeretne, az megteheti egy online felajánló felületen, a jougyekert.hu
weboldalon.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS A
CSATORNAHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
JELENLEGI STÁTUSZÁRÓL
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
hogy a Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében 2014. június 31-éig a csatornahálózat építése
cca. 96 százalékban elkészült, a közelmúltban újabb sikeres mûszaki átadást követõen további 900 ingatlan
esetében nyílt lehetõség a hálózatra
való csatlakozásra.
A 2013 nyarán megkezdett, és az azóta több alkalommal megtartott rész mûszaki átadások alkalmával a projektben
érintett 8000 ingatlan közül jelenleg
mintegy 4700 ingatlan szennyvízhálózatra való csatlakozása lehetséges.
Kérjük az érintett lakosság figyelmét,
folyamatosan figyeljék az erre a célra készített tájékoztató szórólapunkat, melyben értesítjük a tulajdonosokat a rákötés
lehetõségérõl.
(A ráköthetõ ingatlanok listáját a
nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.)
Az elmúlt idõben a lakossági rákötések felgyorsultak ugyan, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
ráköthetõ mintegy 4700 ingatlanból a
jelenlegi állapot szerint mintegy 1487
ingatlan csatlakozását igazolta az üzemeltetõ.
Felhívjuk a még csatlakozásra váró
cca. 3200 ingatlantulajdonos figyelmét,
hogy az újonnan átvett területek kivételével a kedvezményes szennyvízszippantás lehetõsége megszûnt.
2014. július 8-án átvett területek az
alábbiak. A kedvezményes szennyvízszállítás ezen idõponttól számított 30
napon belül (2014. 08. 08.) igényelhetõ.
Bokortanyák: Salamonbokor, Szabadságbokor, Újtelekbokor, Zomboribokor.
Tokaji út és környéke: Árvácska u.,
Kapor u., Levendula u., Repülõtér u.,
Rozmaring u., Sátor u., Tokaji út.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg
folyamatban van több körzet elõkészítése/felülvizsgálata, így a közeljövõben
újabb mûszaki átadások következtében
több ezer ingatlannal tovább bõvül a ráköthetõ ingatlanok száma.
További fontos információ, hogy a
korábban ismertetett jogszabályi változás miatt szükséges új engedélyezési eljárások lefolytatása után hamarosan elkezdõdhet azon területeken
és ingatlanokon a hálózatépítés, ahol
a rendszert csak nyomott, házi kisátemelõvel lehetséges kiépíteni.
Azon területeket, utcákat, ahol a rész
mûszaki átadások megtörténtek, alább ismertetjük:

Borbánya: Bazsalikom u., Borivó u.,
Kökény u., Margaréta köz, Margaréta u.,
Pipacs u., Rezeda köz, Rezeda u., Szõlõ
zug, Szõlõ u.
Butyka: Bajcsy-Zsilinszky u., Benkó I.
u., Butykai u., Császárszállási u., Kabay
J. u., Mester u., Vay Á. u.
Kistelekiszõlõ: Bor u., Csemete u.,
Fény u., Folyóka u., Gömb u., Kállói u.,
Kilátó zug, Kulcsár u., Lombkorona köz,
Lombkorona u., Mohács u., Nárcisz u.,
Pásztor u., Pitypang u., Szerén u., Szüret
u., Vaskapu u.
Mandabokor: Alsóbaduri u., Jegenye u., Juhar u., Kalászos u., Mandabokori u.
Nagyszállás: Apadó u., Borsos u., Kállai u., Kies u., Madár u., Majoranna u.,
Mérõ köz, Mérõ u., Sétány u.
Nyíregyháza: Báthory u., Bem u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Bethlen G. u.,
Bocskai u., Bokréta u., Bottyán J. u., Bukarest u., Család u., Epreskert u., Ér u.,
Erkel u., Gárdonyi u., Hadik u., Hajnal
u., Jég u., Juhász Gy. u., Kállói út, Kéményseprõ u., Kert köz, Keskeny u., Kinizsi u., Kiss Ernõ u., Luther tér, Malom
köz, Malom u., Moszkva u., Népkert u.,
Pazonyi út, Rozsnyó u., Sarkantyú u.,
Szent István u., Tiszavasvári út, Tó u.,
Toldi u., Tompa M. u., Tóth Á. u., Újszõlõ
u., Váci M. u., Varsó u., Vasgyár u.,
Vécsey köz, Vécsey u., Vég u.
Nyírszõlõs: Csõsz u., Egres köz, Kincs
u., Tölgyes u.
Nyírjes: Bársony u., Gondos u., Hamvas u., Hold u., Jó u., Könyves K. u.
Oros: Barzó u., Borostyán u., Ezüstfenyõ u., Moha u., Móra F. u., Napsugár u.,
Pirkadat u., Tiszafa u., Tujafa u., Világos
u., Virágfürt u.
Rozsrétszõlõ: Fenyõ u., Fõzde u., Hajlás u., Kerítés u., Kerülõ u., Ösvény u.,
Rozsrétbokor u., Rozsrétbokori zug,
Rozstelek u., Szabadság u., Tulipán köz,
Tulipán u.
Sóstóhegy: Aranykalász u., Bozót u.,
Búzakalász u., Cseresznyés u., Hadobás
sor, Hadobás u., Jázmin köz, Kapor u.,
Kemecsei út, Lepke u., Nyírség u., Sövény u., Temetõ u.
Fontos információ! A hálózatok tervezése 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
végezni, míg az utca más részein még
nem. Például: Kéményseprõ u., Moha
u., Tölgyes u.)
Kérjük, a rákötésrõl érdeklõdjenek a
honlapon.
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A HÉT TÉMÁJA

FELÚJÍTÁS

A HÉT TÉMÁJA

ÉRKERT-REHABILITÁCIÓ – A KULISSZÁK MÖGÖTT
kenység jelenleg az Ér-pataknál folyik, ahol zajlik a „Gangesz” lefedése. Ez jelentõsebb porral (sárral) és zajjal jár,
hiszen az Ér-patakot 110 méter hosszan fedik le. Ezzel a
projektelemmel kapcsolatban megoszlik a lakók véleménye. Az autósok nyilván örömmel fogadják, hiszen ennek
köszönhetõen több mint hatvan új parkolóhely jön létre.
De a szakemberek úgy gondolják, hogy mindenki hamar
megkedveli majd az átalakított területet, hiszen az új parkolóhelyek mellett a zöldfelület terjedelme is jelentõsen
megnõ. Korábban két gyaloghídon lehetett átkelni a patakon – a Damjanich és Lehel utcánál. Az elõbbi helyére
került most a patak lefedése, a Lehel utcait pedig át fogják
alakítani olyan közforgalmú híddá, hogy gépkocsival is át
lehessen rajta hajtani.

Finiséhez közelednek a munkálatok az Érkertben, a
másfél milliárdos projekt részeként most van folyamatban az Ér-patak lefedése, zajlik a közterület- és épületrekonstrukció, de a projektnek számos eleme már be is
fejezõdött. Megújult óvodák és iskola várja a gyerekeket a városrészben.
Szerzõ: Sipos Marianna
A tervek szerint szeptember végére befejezõdnek az Érkerti lakótelep
nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása elnevezésû, több
mint másfél milliárd forintos, közel
80 százalékos támogatottságú projekt
építési munkálatai. Több intézmény
felújítását követõen játszóterek, sportpályák épülnek, több mint száz méteren lefedik az Ér-patakot, mely közel hatvan parkolóhely kialakítását
Kósa Tímea
alpolgármester
teszi lehetõvé. Új hidat kap a „Gangesz”, mely már nemcsak a gyalogos-,
hanem a gépjármûforgalmat is lehetõvé teszi a jövõben. A
parkosítás során 12 ezer 600 cserjét és közel 100 fát ültetnek el – ez csak néhány azon részletek közül, melyek kevés
híradásban szerepeltek az érkerti rekonstrukcióval kapcsolatban. Ezért arra kértük Kósa Tímea alpolgármester asszonyt,
hogy bepillanthassunk a kulisszák mögé. Mit takar egy-egy
energetikai fejlesztés, milyen elemei vannak a közterület-rehabilitációnak, és mi tette szükségessé az Ér-patak lefedését?
Elmondta, hogy az intézményrekonstrukciók során számtalan kérdést kaptak azzal kapcsolatban, hogy miért nem
történik belsõ átalakítás vagy bõvítés is a felújítás során. Ez
azért nem volt lehetséges, mert ez a pályázati kiírás csak
energetikai fejlesztést tett lehetõvé. Egy esetleges belsõ átalakítást csak funkcióbõvítéssel lehetett volna megoldani.

ÓCSKA SZÖKÕKÚT,
ÚJ JÁTSZÓTÉRRE CSERÉLVE
A településrész központi részén – ahol régen szökõkút
és játszótér volt – megtartják a korábbi parkolókat, csupán
a forgalmi rend változik majd. A használhatatlan szökõkút
helyére két játszóteret építenek kosárlabdapályával,
mászófallal, kispályás focipályával és gyermekjátszóval.
Nagyon sok új növényt ültetnek a településrészen, egy
külön kertészeti terv alapján. Több mint tízezer bokor, cserje és elõnevelt fa százai javítják majd az itt élõk komfortérzetét.

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTENEK
A pályázat keretében a városrész megújulása mellett
jelentõs – több mint 124 millió forint – forrás áll rendelkezésre a közösségi kapcsolatokat és a helyi kötõdést erõsítõ
kulturális, szórakoztató és sportprogramok szervezésére.
Ennek elõsegítésére számos programot szervez Nyíregyháza önkormányzata és a pályázatban konzorciumi partnerként szereplõ civil szervezetek.
Az önkormányzat a helyi kötõdést és identitást erõsítõ akciók mellett támogatja a bûnmegelõzést és közbiztonság megerõsítését szolgáló programokat, a közösségépítõ és a szabadidõ hasznos eltöltését segítõ szolgáltatásokat.

JÓL GAZDÁLKODOTT A VÁROS
Elsõként a közintézmények fejlesztése valósult meg, így
elkészült a Nyírségi Civilház és az érkerti rendõrõrsnek
helyet adó épületegyüttes. A civilház valamennyi helyisége és a vizesblokkja megújult. A rendõrõrs esetében ezekre nem volt szükség, hiszen a fenntartó gondoskodott errõl

lesztésekre fordítják. Ennek köszönhetõen újul majd meg
az iskola udvara és udvari épülete, valamint a fõbejárati
nyílászáró portált is hõszigeteltre cserélik. Hozzátette: szintén ez a forrás teszi lehetõvé, hogy még egy – korábban
nem tervezett – oktatási intézmény, a Bóbita óvoda is szigetelt legyen, és ez a megtakarítás biztosítja azt is, hogy
16 új térfigyelõ kamera pásztázza majd a településrészt.

SZÍNPOMPÁS TORONYHÁZAK

Végéhez közeledik a térrekonstrukció
korábban. Csupán kisebb belsõ felújításokat kellett eszközölni. Ehhez a kapitányság anyagilag is hozzájárult, hiszen a projektnél konzorciumi partner a Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság és három civil szervezet is. – Ez is feltétele volt a pályázati kiírásnak. – Ezeken felül elkészült a teljes külsõ hõszigetelés, a nyílászárócsere és a lapos tetõ szigetelése is. Hasonló energetikai beruházás zajlott – a Kincskeresõ és Pitypang – óvodáknál is. Bár ez utóbbinál nem volt szükség a nyílászárók
cseréjére, mert ez korábban már megvalósult.
A projekt részeként a Móricz Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagintézménye is megszépült, és végre a
tornatermi szárnyban sem kell majd fagyoskodnia a gyerekeknek, hiszen a magas tetõ hõszigetelése is megtörtént
a homlokzat-hõszigetelés mellett. A felszabadult pályázati forrásokat, az így keletkezett megtakarítást további fej8
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kiírói nem támogatták a nyílászárók cseréjét, hiszen ez már
a lakás része és nem a homlokzaté, nem közös felület.
Ezért tûnhet zavarónak a szemlélõ számára, hogy a megújult homlokzat nem teljesen egységes. Továbbá az épületek színével kapcsolatban sem volt mindig egységes a lakók álláspontja. Kevesen tudják, hogy egy ilyen épület esetében, a városképhez illeszkedõ színdinamikai terveket
Nyíregyházán a Tervtanács bírálja el. Ami nem minden
esetben találkozott a lakók ízlésével. Ennek ellenére figye-

Az Érkertben járók már arra is felfigyelhetnek, hogy
szebbnél szebb színekben pompáznak a hajdan iparosított technológiával épült toronyházak. Ugyanis a projekt
részeként tíz darab tízemeletes társasház energetikai korszerûsítése is megvalósul. Itt is hõszigetelnek a szakemberek, a villámhárító rendszert modernizálják és a tetõszigetelést is megvalósítják. Az épületek esetében a pályázat

KÖZLEKEDÉSI ÉRTÉKET ADNAK HOZZÁ
Látványos eleméhez érkezett a közterület rehabilitációja is. Elsõként a térburkolási munkákat kezdték el a Damjanich sétányon. Mára elkészültek a járdák, szegélykövek
és az ülõkék. A kivitelezõ ígérete szerint júliusban befejezõdnek a területet érintõ munkálatok. Látványosabb tevé-

BÕVÜLT A PROJEKT
A kivitelezés alatt álló projekt több eleme is módosult, mert a 2010 elõtti terveket a városlakók észrevételeit figyelembe véve dolgozták át. Így a korábban
betervezett szökõkút helyett újabb játszóteret alakítanak ki, ami nemcsak a kicsinyeknek, hanem több korcsoportnak nyújt mozgási, kikapcsolódási lehetõséget.
A 10 emeletesek mellett megújul a járda, a Toldi utcán
az Ér-patak partján, az orvosi rendelõ elõtti területen
vegyes forgalmú utat alakítanak ki. Ezzel a megoldással 16 fát is sikerült megmenteni a kivágástól a korábbi tervekhez képest.

re és loggiákra. Július végére teljesen befejezõdik hét társasház színezése, és már elkezdõdött a településrész nyugati oldalán lévõ, három épület rekonstrukciója is.
A projekt ezen eleméhez a lakóközösség önerõvel is
hozzájárult. Mivel ezek az épületek nem tartoznak a közcélú kategóriába, az erre vonatkozó támogatási intenzitás
is csupán 70 százalék. A fennmaradó költségeket fele-fele
arányban vállalta az önkormányzat és a lakók.

Az Ér-patak lefedésével több mint hatvan
parkoló létesül
lembe vették az ingatlantulajdonosok álláspontját is, és a
legtöbbet kritizált – erõs – színeket nem alkalmazták a
homlokzatokon. A kivitelezõnek arra is gondot kellett fordítani, hogy a lakókkal egyeztetve, egyéni mûszaki megoldásokat találjanak a különbözõ beépítettségû erkélyek-

MEGTAKARÍTÁSBÓL ÓVODAI FELÚJÍTÁS
A közbeszerzési eljárás következtében keletkezett
megtakarításból az alábbi fejlesztések is megvalósulhatnak: 16 új kamera beszerzésével bõvül a térfigyelõ
kamerarendszer, és további intézményi infrastruktúrafejlesztések is megvalósulnak a városrészben. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézményében sor
kerül a lapos tetõ felújítására és a homlokzati hõszigetelésre. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey
Károly Tagintézményének udvari épülete hasonló módon újul meg. Az iskola új, hõszigetelt mûanyag nyílászárókat kap, valamint helyreállítják az udvari térburkolatot és az iskola melletti sétányt.

FELÚJÍTÁS

MIT GONDOL AZ ÉRKERTI
LAKÓTELEP MEGÚJULÁSÁRÓL?
A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témában
is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.
„Nagyon örülünk neki. Vártuk már,
mert szükség volt rá. A ház megújulása
is örömteli, és miután gyermekeim is
vannak, a játszóteret is várjuk már. A
parkolók létesítése is pozitív, hiszen
nehéz volt megállni, nagyon sok autó
van és kevés hely, úgyhogy nagyon ötletesen kitalálták, hogy ez az Ér-patak
lezárásával bõvülhet.”
Korecska Angéla
„ Tetszik nagyon, csak a házak kicsit
furák, mert nagyon színesek. Igaz, hogy
nagy a rombolás és ez zavaró néha, de
örülök, hogy lehet majd normálisan játszani, és nem ilyen lerombolt terek lesznek.”
Jánosdeák Ivett
„Már régóta téma a lakótelep felújítása, így örömteli, hogy megvalósul végre.
Játszótér, parkolók, csendesség – ezt jelenti majd a megújult környezet, hiszen
lecsökken majd az átjövõ forgalom.”
Szalanics Róbert
„Ha készen lesz, majd akkor kiderül, de reméljük, hogy nagyon szép
lesz, mert megérdemli most már ez a
városrész is a megújulást. Van egy 9
éves kisfiam, úgyhogy nagyon várjuk
már, hogy készen legyen.”
Petró Krisztina
„Nagyon szép lesz, és örülünk neki.
A projektrõl semmit nem tudok, talán
csak, hogy november végére adják át, a
parkoló stb. Ezekrõl is hallottam, láttam
is, én örülök neki!”
Pálóczi Jánosné
„Örülünk neki nagyon, mert már
ideje volt, hogy a játszóteret is felújítsák, mert a régi nem volt biztonságos.
Fõleg annak örülünk, hogy leszigetelik a házunkat is, mert már sok helyen
beázott. Várjuk, hogy minél hamarabb
kész legyen már, hogy tudjanak játszani a gyerekek.”
Molnárné Vattamány Marica
„Az Érkertnek ez a része nagyon jó,
hogy megújul, csak az Árpád utcai rész
az, ami katasztrofális, ahogy kinéz. Ennek is örülünk, nagyon kellett, hogy
ilyen szép legyen.”
Dengi Andrásné
„Ez mind nagyon jó, bár minket
nem érint annyira, mert nem itt lakunk, de örülünk neki, hogy szépülnek. Éppen amiben én lakom, az is
egy ilyen 10 emeletes és ott is elkezdték az állványozást, úgyhogy én is alig
vártam, mert ezeknek eljött az ideje.”
Zajácz Éva
Fotók: Trifonov Éva, Máté János
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ESEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÛZOLTÓ LEGYEK VAGY KATONA?
ÚJSÁGÍRÓK ÉPÜLTEK BE A RENDÕRSÉGHEZ
Gyermekként rendõr akartam lenni – de ezzel biztos sokan vannak így. Igaz, ez a cél a középiskolára
egyre elérhetetlenebbnek tûnt, talán akkor már nem is
akartam annyira. Nem vonzott már az, amit kisgyerekként gondoltam a rendõri munkáról, és rájöttem arra
is, hogy a való életben nem úgy mûködik, mint a filmekben. Aztán a családban is volt, aki a rendõri hivatást választotta, engem pedig valahogy az újságírás felé
sodort az élet.
Szerzõ: Erdõs József
Viszont a rendõrség közelsége valahogy mindvégig megmaradt. Nem tanúként vagy gyanúsítottként jártam hozzájuk, bár elõbbire egyszer volt példa, hanem a folyamatos bûnügyi hírek miatt. Az évek folyamán megtanultam,
mit jelent az õrizetbe vétel, mi a különbség az elkövetõ és
a gyanúsított között, és azt is, hogyan kell lefordítani a
rendõri szakzsargont az átlagember nyelvére.
Eddig azonban jórészt mi is csak a rendõri szalagokon
kívül kaptunk helyet, belülrõl nem ismertük mi sem a hatóság munkáját. Mint ahogy a tûzoltókét sem, belõlük is
csak annyit láthattunk, hogy nagy piros autókkal, szirénázva hajtanak el oda, ahol segítségre van szükség.
Egy keddi reggelen várt bennünket a katasztrófavédelem és a rendõrség megyei vezetõsége Nyírbátorban. Az
egykori határõr laktanyába most nem egy szokásos sajtó-

tájékoztatóra hívták meg a sajtó munkatársait. A nap lényege az volt, hogy mi, a médiában dolgozók kicsit közelebbrõl is megismerjük az õ munkájukat.

INTÉZKEDÉS A PÉNZINTÉZETBEN
Két éve mûködik egy úgynevezett taktikai ház Nyírbátorban, az országban egyetlen olyan, amit nem rendõriskola, hanem megyei kapitányság üzemeltet. Számos berendezett helyiség segíti itt a rendõrök munkáját, olyan
élõ helyzeteket játszhatnak el, mint egy kocsmai konfliktus, egy lakásbetörés és minden, ami a való életben elõfordulhat. Ennek az a lényege, hogy az aktív és szolgála-

...nem ment rosszul a lövészet sem

Megküzdöttem a tûzoltófecskendõvel is...

tot teljesítõ rendõrök itt gyakorolhatnak és javíthatják esetleges hibáikat.
A katasztrófavédelem is megmutatta a szerkocsiját, az
egyik kolléga pedig teljes menetfelszerelésben rohant a
tömlõkkel. A vízsugarat pedig mindenki kipróbálhatta.
Megállapítást nyert: a több mint tíz bar nyomás alatt lévõ
tömlõ megtartása és irányítása, nem egyenlõ egy kerti slagéval.
Bár ez nekünk csak játék, a valóságban igen komoly
tétje van mindannak, amit õk végeznek. Mi csak egy kis
szeletet kaptunk abból, ami nekik a mindennapjukat jelenti. Az viszont biztos, hogy ezt átélve talán kicsit sajnálom is, hogy nem rendõr lettem. Akkor meg az újságírókhoz mehetnék „tanulmánydélelõttre”...

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. augusztus
1. 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.
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NYÍREGYHÁZI
AZ EGYIK LEGJOBB MCDONALD’S
Szabó Gabriella, a két nyíregyházi
McDonald’s éttermet üzemeltetõ üzletasszony idén elnyerte a hálózat legrangosabb szakmai díját, a nemzetközi Golden Arch Awardot, amellyel az
étteremlánc a világ legjobb franchise
átvevõit ismeri el. A díjat az Orlandóban kétévente megrendezett nemzetközi kongresszus elõtti gálaünnepségen, 15 ezer résztvevõ elõtt Don
Thompson, a McDonald’s elnök-vezérigazgatója adta át.

A korábban
pszichológusként dolgozó,
férjével három
gyermeket nevelõ
Szabó
Gabriella 1995ben lett étteremvezetõ Nyíregyháza elsõ
McDonald’s éttermében, amelyet 1996 óta
már saját vállalkozásában üzemeltet. A régi Nyírfa Áruházban mûködõ
étterem sikereit követõen az üzlet 2006-ban
McCaféval is bõvült. A második McDonald’s
éttermet már tulajdonos-üzemeltetõként
Gabriella nyitotta meg 2001-ben a Bujtosi
városligetben. A vállalat által tervezett és
épített önálló épületben kerttel, játszótérrel,
tágas terasszal várja a vendégeket. A két étteremben Gabriella ma közel 100 fõt foglalkoztat, egyharmadukat diákmunkásként.
A két étteremben évente hozzávetõleg másfél millió vendég fordul meg.
A vállalat emblémájának Arany Íveit

(Golden Arches) idézõ díj a legnagyobb
presztízsû szakmai elismerés, amelyet egy
McDonald’s franchise partner kaphat. A
díjra érdemeseket a McDonald’s rendszerébõl minden alkalommal több mint 110
országból, több mint 3600 franchise átvevõ közül választják ki.
Szabó Gabriella elmondta, hogy sikerének titkát „az éttermekben folyó összetartó, egymást segítõ, támogató csapatmunkában” látja, s vallja, hogy „a leghálásabb feladat és a legfontosabb befektetés az éttermekben dolgozó kollégák képzése és motiválása”. Szabó Gabriella kezdettõl fogva felelõs tagja a helyi közösségnek,
rendszeresen támogatja a helyi
fiatalok sportutánpótlását
gondozó klubot,
a nyíregyházi
színházi életet,
iskolai-óvodai
rendezvényeket,
egészségügyi intézményeket.
A helyi közösség mellett Gabriella a 15 éve Budapesten és 10 éve Miskolcon mûködõ Ronald Házak tevékenységének is kezdetektõl kiemelkedõ támogatója.
Munkájának elismeréseként Gabriella eddig
már hat alkalommal vehette át a kiemelkedõ
közösségi tevékenységért járó „Legnagyobb
Támogató” díjat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szabó
Gabriella vállalkozását 2011-ben „Az év kereskedelmi vállalkozása” díjjal tüntette ki.
(x)

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

2014. JÚLIUS 18.

11

ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

A KAKTUSZ VIRÁGA A SZABADTÉRIN
A Jamaicai trombitás, a Ma kedvem volna valakihez
és más remek Nádas Gábor–Szenes Iván dal csendül
fel egyebek mellett vasárnap 20 óra 30 perctõl a Szabadtéri Színpadon A kaktusz virága címû zenés komédiában, melyben olyan sztárok lépnek színre, mint
Xantus Barbara, Hujber Ferenc és Schlanger András.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A Barillet–Grédy szerzõpáros története Franciaországból indult hódító útjára, hogy újabb és újabb adaptációkat
megélve immáron a harmadik generáció tagjai számára is
kitûnõ szórakozást, remek kikapcsolódást nyújtson. Ki ne
hallotta volna Voith Ági és Bodrogi Gyula feledhetetlen

Mirõl is szól ez a közkedvelt történet? Julien negyvenes
éveiben járó jólmenõ fogorvos, aki imádja a fiatal nõket,
életeleme a hódítás, ám nem lelkesedik a love storyk végén rá leselkedõ házasság nevû elvonókúráért, ezért háromgyermekes, nõs férfinak hazudja magát. A szemrevaló, bohókás Toni díjazza az „õszinteségét”, megsajnálja a
fogdoki „feleségét”, meg akarja ismerni. Adva vagyon tehát a feladat: negyedórácskára feleséget kell keríteni, amire
a legalkalmasabb a férfiaktól elzárkózó, sokat csalódott,
tüskés, hasonló korú titkárnõ, akinek bánatûzõként férjet
kell szerezni a három csemete mellé, hiszen Toni jóságos
szívvel bír... A produkciót Bánfalvy Ági nevével fémjelzett Stúdió hozta létre.

Nemrég léptek fel a Móricz Zsigmond Színházban az
Abigél címû színdarabbal. A névadó mûvésznõ alakja
sokunk emlékezetében elválaszthatatlan a Szabó Magda
regényébõl készült film Torma Piroskájától. Az elõadás
rendezõje, a darab „felfrissítõje” a nyíregyházi teátrumban is gyakran fellépõ, egykori társulati tag: Schlanger
András, aki egyben a doktor úr fájós fogú betegét kelti
életre. A 2013 nyarán bemutatott elõadás hangzásvilága
modernebb, mint elõdeié. Élõben kíséri a Chameleon Jazz
Band, akik olykor a színpadon is megjelennek. A zenés
elõadások nélkülözhetetlen kelléke a remek táncos koreográfia, amit vokáltáncosok szerepeltetésével tettek még
hatásosabbá.

MEGKEZDÕDÖTT A BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA
Megkezdõdött a bérletek árusítása a Móricz Zsigmond Színház 2014/15-ös évadjára. A teátrumban
14 premiert terveznek az új színházi évre, ebbõl
5 õsbemutató lesz.

Részlet a darabból
elõadásában, hogy „a jamaicai trombitás, Egy jó fej, nem
vitás. Hogy fér egy trombitásba ennyi láz, Úgy nem fúj
senki más”. Az 1969-ben a mozinézõk elé került verzióban egészen új szerepkörben, kivirágzott kaktuszként láthattuk a felejthetetlen Ingrid Bergmant, fanyar humorával
lekörözhetetlen volt a nõcsábász fogorvosként remeklõ
Walter Matthau, s élete elsõ filmjében mellékszereplõként
Oscar-díjat kapott Goldie Hawn a temperamentumos ifjú
nõ, Toni életre keltéséért. Akkora sikere volt a filmnek,
hogy a legtöbb bevételt hozó produkciók közé került. Ebbõl a sztoriból született meg 2011-ben a Kellékfeleség címû
film Adam Sandler és Jennifer Aniston fõszereplésével,
melybõl szintén az derül ki, hogy egy aprócska hazugság
milyen lehetetlen kalandokba kergeti hõseinket.
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Összesen 14 bemutatóval várják a színházszeretõ közönséget a 2014/15-ös évadban a Móricz Zsigmond
Színházban. Az elsõ premier szeptemberben lesz, a vietnami háború befejezésének 40., a film bemutatójának 35. évfordulóján a HAIR címû musical elevenedik
meg a színpadon. Késõbb Rejtõ Jenõ, Az ellopott futár
címû krimi-komédiája lesz látható, a szerzõ születésének 110. évfordulóján. A Tûzpróba avagy a heilbronni
katica címû történelmi lovagdrámát, majd Móricz Zsigmond Pillangóját nézhetik meg. Õsbemutató is lesz a
nagyszínpadon: a Szibériai csárdás címû zenés játékot
Tasnádi Csaba állítja színpadra. A Krúdy Kamarában négy
elõadás várja a nézõket: a Mártírok címû iskola-dráma,
az Alhangya abszurd-komédia és az Orosz lekvár címû
komédia. Itt is lesz õsbemutató: a Tetkó címû tragikomédia. A színházban a gyerekekre és a fiatal felnõttekre
is gondoltak: a nagyszínpadon mutatják be Az anyu én
vagyok! címû ifjúsági komédiát, majd Janikovszky Éva
szeretetmeséje, az Égigérõ fû következik.
A MÛvész Stúdióban õsbemutató is várja a fiatalokat: a Seherezádé címû tánc-mese-játékot nézhetik meg
a zeneszerzõ születésének 170. évfordulóján. Megele-

venedik még SICC, az életvidám, pajkos macska és
Szepes Mária Pöttyös Pannija is színpadra kerül.
Bérletet érdemes váltani erre az évadra is, így közel
35 százalékkal olcsóbban nézhetik meg az elõadásokat. A színházszeretõ közönséget további kedvezmények
is várják: a hûséges nézõk, a bérletek megvásárlásakor
nyereményszelvényt tölthetnek ki, amellyel részt vehetnek azon a sorsoláson, amelyen a VIDOR Fesztivál elõadásaira 50 százalék kedvezménnyel válthatnak belépõt, és az új bérletvásárlókat ebben az évben is megajándékozzák. Csoportos jegy- és bérletvásárlás esetén
a Nyíregyházától 20–40 kilométer távolságra lakók a
belépõk árából 5 százalék, a 41 kilométernél messzebb
lakók pedig 10 százalék kedvezményben részesülnek.
Az elõzõ évad bérletes helyeit augusztus 5-éig foglalják
a jegyirodában.
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PÁRTHÍREK
MSZP: JEGYÁRAK ÉS TISZTÚJÍTÁS
Elfogadhatatlan, ahogy dr.
Kovács Ferenc megindokolta
Aranyos Gábor és Dévényi József szocialista politikusok eltávolítását a külsõ bizottságok
testületébõl – fogalmazott Aranyos Gábor, a Magyar Szocialista Párt városi elnökségének
tagja. (Az említett szocialista
politikusok ügyében azért született ez a közgyûlési döntés,
mert az országgyûlési választásokat megelõzõen aktív készítõi voltak
egy lejárató jellegû ellenzéki kiadványnak – a szerk.) Aranyos Gábor
meglátása szerint a polgármester nem ellenfélként, hanem ellenségként tekint a szocialista politikusokra. Nagy László, a párt városi elnöke szerint dr. Kovács Ferencnek egyeztetést kellene folytatnia politikai
ellenfeleivel a partnerség jegyében. A politikus a sóstói Tófürdõ látogatottságáról is beszélt, amely szerinte 2008-hoz képest a felére csökkent. Ennek orvoslására Nagy László a jegyárak progresszív csökkentését javasolta, oly módon, hogy az a fürdõ érdekeit is figyelembe vegye.
A sajtótájékoztatón a politikus az MSZP városi elnökségének megújulásáról is tájékoztatást adott. Mint fogalmazott: – Megtörtént Nyíregyházán is a tisztújítás, amely azt hozta magával, hogy a 13 fõs elnökség
11 fõre csökkent. A városi elnök továbbra is Nagy László, a városi alelnökök továbbra is Jeszenszki András és Dévényi József. A 11 fõs elnökségi tagság további 8 fõje a korábbi elnökség tagjaiból tevõdik össze.

FIDESZ: ÖTLETELÉS HELYETT KÉRDÉSEK
A szocialisták jobban tennék, ha
abbahagynák az ötletelést a fürdõk
kapcsán, hiszen minden nyíregyházi tudja, hogy mit értek el Sóstón –
reagált az MSZP tájékoztatóján elhangzottakra Jászai Menyhért, a FIDESZ nyíregyházi elnöke. Az elõzõ városvezetés idejében évente
több tíz milliójába került a városlakóknak a szocialisták szakértelme, hiszen a fürdõk évrõl évre óriási veszteséget termeltek, amit a
városlakók pénzébõl kellett pótolni. Jobb lenne, ha végre tisztáznák
a valódi kérdéseket, így végre a
nyíregyháziak választ kaphatnának
arra, hogy ma is jogosnak tartják-e a fürdõ által a szocialista városvezetés idején, 25 millió forint kifizetését pénzpiaci tanácsokért? Korrektnek tartják-e, hogy az akkoriban szocialista kötõdésû Esélyt az Ifjúságnak Alapítványtól – a szocialista városvezetés idején – egy szinte felbonthatatlan, 10 éves, határozott idejû szerzõdés keretében gyakorlatilag mindössze 105 000 forint + áfáért bérelhetik ma is a Sóstó Hotelt? Nem tartják-e pazarlónak, hogy a szocialista városvezetés idején

a fürdõ 7 millió forintot fizetett ki egy mindössze háromórás erõs emberek viadalért? Ma is vállalhatónak tartják-e a szocialisták a Krúdy
Vigadó eladását annak fényében, hogy a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal feljelentése nyomán lefolytatott „nyomozás során megállapítást
nyert..., hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát 25 250
000 forint vagyoni hátrány érte”?

EGYÜTT-PM–ÖSSZEFOGÁS:
JELÖLT ÉS KRITIKA
Az Együtt-PM Szõllõsi Gábort fogja indítani az õszi önkormányzati
választáson Orosz Mihály, a jelenlegi érpataki polgármester ellen –
tájékoztatott Lövei Csaba, az Együtt-PM regionális koordinátora, az
Együtt Országos Politikai Tanácsának tagja. A politikus szerint Érpatak polgármestere jelentõsen nehezíti a helyi lakosok életét és szerepléseivel rossz hírét kelti a megyének. A sajtótájékoztatón jelen
volt Helmeczy László, az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület elnöke is, aki a városvezetést bírálta. Szerinte ugyanis a polgármester jogszerûtlenül járt el akkor,
amikor a közmeghallgatáson a felszólalók idõkeretét öt percben maximalizálta. A politikus meglátása
szerint az iskolatej program visszásságokat tükröz, melynek kapcsán
vélekedése szerint hivatali visszaélés alapos gyanúja merült fel.
Az alábbiakban a városháza reagálásait adjuk közre.

DR. SZEMÁN SÁNDOR, CÍMZETES FÕJEGYZÕ: JOGSZERÛ AZ IDÕKORLÁT
– A közmeghallgatáson az idõkorlátozás teljesen jogszerû volt, a
vonatkozó, hatályos jogszabályok és az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzata alapozza ezt meg. Az elmúlt másfél évtizedben
valamennyi közmeghallgatás elõtt az idõkorlátozásra vonatkozó szabályt ismertették a résztvevõkkel.

RENDES SÁNDOR, SAJTÓSZÓVIVÕ: A LEGJOBB
ÁRON, NYÍREGYHÁZITÓL
– Az iskolatej program keretében városunkban közel 6400 gyermek
részesült tejbõl és tejtermékekbõl valamennyi tanítási napon 2014. január 20-ától 2014. július 31-éig. Ezen program folytatására van lehetõség 2014 augusztusától 2015. július végéig. Az ezzel kapcsolatosan
lefolytatott beszerzési eljárás teljesen jogszerûen, az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatában foglaltak maradéktalan betartásával történt.
Három beszállító cég ajánlata közül végül a legalacsonyabb összegû
ajánlatot tevõ nyíregyházi cég ajánlata nyert.

JOBBIK: NE MENJEN A KORMÁNY NYARALNI
Ne menjenek a kormánytagok
nyaralni, mert 350 000 devizahiteles állampolgár szerzõdésérõl
egyelõre semmilyen döntés sem
született – ezt mondta ifj. Földi István Nyíregyházán. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt országos választmányának a tagja
úgy nyilatkozott, minden olyan intézkedést üdvözölnek, ami legalább egy devizahitel-károsulton
segít, azonban úgy vélik, számos
olyan intézkedést lehetne megvalósítani, ami azonnali segítséget
jelentene az érintetteknek. A Jobbik politikusa kifejtette, a végtörlesztés félmegoldás volt, az Ócsai
lakótelep pedig nem jelent segítséget a bajba jutott családoknak. Közben a GDP 2-3 százalékát költik hiteltörlesztésre a családok, ahelyett,
hogy ez a pénz a kereskedelemben jelenne meg. A Jobbik választmánya ezért konkrét megoldási tervet készített a devizahitelesek számára.

MSZP: CSABAINÉ VÁLLALJA DÖNTÉSÉT
A Krúdy Vigadó elõtt tartott sajtótájékoztatón Csabai Lászlóné a
Krúdy Vigadó kapcsán azt mondta,
2012-ben lett volna lehetõsége az ingatlan körüli problémákat megoldani a jelenlegi városvezetésnek, de
politikai haszonszerzés miatt, elhalasztotta a lehetõséget. Úgy véli:
nem 2002-ben érte veszteség a várost, hanem korábban, azalatt a 15
év alatt, illetve az elmúlt 4 évben,
amikor a Vigadó nem üzemelt. Nem
adott munkahelyet és bezárt ajtók fogadták az idelátogató nyíregyházi és külföldi vendégeket.
A szocialisták megyei alelnöke hozzátette: az elõzõ városvezetés
döntéseit a Krúdy Vigadóval kapcsolatban – mint korábbi polgármester
– felvállalja és azokat minden kockázatával vállalhatónak tartja.

FIDESZ: ELKÓTYAVETYÉLTÉK A VIGADÓT
A tények makacs dolgok. Kár velük vitatkozni. Tény, hogy a Krúdy
Vigadót a szocialisták kótyavetyélték el, és az is tény, hogy ezért nincs
ma sem a város birtokában. Mint ahogyan az is tény, hogy a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal feljelentése nyomán lefolytatott „nyomozás során megállapítást nyert... Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát 25 250 000 forint vagyoni hátrány érte” – áll a Fidesz közleményében.
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REKORDKÖZELI EREDMÉNY AZ EJTÕERNYÕS BAJNOKSÁGON
Egy méterre közelítette meg az ejtõernyõs távolsági
világrekordot Verebes Gábor Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhelyen rendezték meg az 52. Ejtõernyõs
Célbaugró Nemzeti Bajnokságot. 11 csapat 52 ejtõernyõse mérte össze tudását a versenyen. Több mûfajban is ugrottak a különleges sportág képviselõi.
Az ország legjobb 52 légi sportolója jött el az idei
célbaugró nemzeti bajnokságra. Egy kétfedelû géppel vitték fel a résztvevõket 1000 méteres magasságba, innen
ugrottak ki az ejtõernyõsök. Többféle mûfaj képviselõi is
megmérkõztek egymással, a célba ugrók népes tábora
mellett távolsági és gyorsasági számokat is rendeztek. A
célba ugróknak egy mindössze 16 centiméter átmérõjû
körbe kellett landolniuk. Egy világrekord közeli eredmény
is született a nyíregyházi bajnokságon. Verebes Gábor a
távolsági ugrásban egy méterre közelítette meg az eddigi
világcsúcsot. Az õ számában az ejtõernyõsnek egy kapun
keresztül kell áthaladni, majd a föld felett egy méterrel a
lehetõ legmesszebb repülni.
– Mi még egy régi szabályrendszer szerint játszunk itt,
az új szabályrendszerben az a különbség, hogy ott mindig vízben van a kapu, biztonsági szempontból meg kell
érinteni egy pillanatra a földet a mostanihoz képest. Ott

abban a világrekord 153 méter, én most jelenleg 152-t
mentem érintés nélkül – mondta Verebes Gábor.
A versenyen nyíregyházi aranyérem is született.
Célraszállásban Serbán András és Bárány László is gyõ-

ELÕVÉTELBEN LEHET JEGYET VENNI
A jövõ héten már megvásárolhatók a belépõk az elsõ
NB I-es bajnoki mérkõzésre. A
Szpari a DVSC-t fogadja július
25-én, és a jegyeket a tavalyi
Debrecen elleni kupameccshez
hasonlóan lehet majd megvenni. – Minden kedves szurkolónkat arra kérjük, hogy a zökkenõmentes lebonyolítás érdekében a belépõket már hét közben vásárolják meg. Várhatóan nagy lesz az érdeklõdés a
találkozó iránt, aminek nagyon örülünk, és ezért is szeretnénk, hogy a belépésnél ne legyen fennakadás. A város
több pontján lehet majd belépõket vásárolni, a pontos helyszíneket rövidesen közöljük. A helyszínen csak korlátozott számban árulunk majd jegyeket – mondta Lucsánszky
JEGYEK:
1. Tribün (Nyugati):
2. Régi lelátó (Keleti):
3. Kanyar:
4. Kedvezményes (Nõ/Diák/Nyugdíjas) Nyugati:
5. Kedvezményes (Nõ/Diák/Nyugdíjas) Keleti:
6. 14 év alatt/70 év felett:
7. VIP jegy:

2 000 Ft
1 800 Ft
1 200 Ft
1 000 Ft
900 Ft
5 Ft
5 000 Ft

Tamás klubigazgató. A 2014/2015-ös idényben az alábbiak szerint alakulnak majd a jegy- és bérletárak:

len szombaton ugorhatott a medencébe. A nagyon erõs mezõnyben a
negyedik elõfutamban 1:12,45 perces idõvel az ötödik helyen ért célba, mellyel összesítésben a 19. legjobb idõt érte el. Több visszalépés
is történt, így bekerült a tizenhat
úszót felvonultató középdöntõbe. A
Nyírsuli versenyzõje itt remek hajrával, 1:13,45-ös idõt úszott futamában, összesítésben pedig a 16. lett.

Szurovcsák Ivett élete elsõ EB-jén jól úszott

SPORTPROGRAM
AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ
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EGY EZÜST
ÉS EGY BRONZ
A magyar atlétikaválogatott a három évvel ezelõtti
U23 Európa-bajnokság helyszínén, a Mestsky stadionban vett részt egy nemzetközi versenyen. A négy nemzet – Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlo-

BÉRLETEK:
1. Tribün (Nyugati):
26 000 Ft
2. Régi lelátó (Keleti):
23 400 Ft
3. Kanyar:
15 600 Ft
4. Kedvezményes (Nõ/Diák/Nyugdíjas) Nyugati: 13 000 Ft
5. Kedvezményes (Nõ/Diák/Nyugdíjas) Keleti: 11 700 Ft
6. 14 év alatt/70 év felett:
5 Ft
7. VIP bérlet:
70 000 Ft

EURÓPA LEGJOBBJAIVAL ÚSZHATOTT IVETT
Több éremmel tértek haza Hollandiából, az Ifjúsági Úszó Európabajnokságról a magyar válogatott
úszói. A csapat tagjaként egy nyíregyházi versenyzõért is szoríthattunk. Szurovcsák Ivett élete elsõ válogatott versenyén vett részt. A nyitónapon 50 méteres mellúszásban a
magyar válogatott mellúszói között
a legjobb teljesítményt nyújtva, 21.
lett. Ivett igazi számában, 100 mel-

zött, és ezt a számot csapatban is a nyírségiek nyerték.
Összesen 11 csapat vett részt a nyíregyházi nemzeti bajnokságon, és a versenyre külföldrõl, Romániából és Moldáviából is érkeztek sportolók.

Július 17–20., csütörtök–vasárnap: Sóstó, Strandfürdõ, Strandfoci torna

Bakosi Péter második lett Ostravában
Fotó: Kámán Bálint

vénia – utánpótlás-viadalán a magyar csapat tagjai 25
dobogós helyezést szereztek. Az öt elsõ, hat második
és tizennégy harmadik helybõl a Nyírsuli atlétái is kivették a részüket. Bakosi Péter magasugrót a 218 centimétert ugró lengyel Maciej Kiendzierksi elõzte meg,
így a nyíregyházi versenyzõ 214 centiméteres eredményével a dobogó második fokára állhatott fel. Kerekes
Dóra bronzérmes helyen fejezte be a diszkoszvetõk versenyét, 50,85 méteres dobásával. Káplár János épphogy
lemaradt az éremrõl, 55,40 méterrel a diszkoszvetõk
között negyedik lett, Lesku Norbert távolugró és Kerekes László súlylökõ pedig az ötödik helyen fejezte be a
nemzetközi viadalt.
Az összesítések alapján a magyar férfiak és a nõk is a
harmadik helyen végeztek a pontversenyben.
A pontverseny végeredménye:
Férfi/ POL 227 p., CZE 176 p., HUN 146 p., SLO 71 p.
Nõi/ POL 262 p., CZE 162 p., HUN 161 p., SLO 60 p.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: július 18-án 18.00 óra: Beszélõ hangszerek. 22-én 18.00 óra: Gálik Margit meseestje. 25-én 18.00 óra: A Free Dance Tánciskola néptáncmûsora. Bõvebben: www.bencsvilla.hu; 30/252-0666, 42/
402-004.

kákat kreatívan gondolkodni, hogy tudásukat kibõvítve
képesek legyenek gyermekeik kézügyességét, gondolkodását, találékonyságát, képzelõerejét fejleszteni. A következõ foglalkozás idõpontja: július 22-én 10.00 óra. Helyszín: az egyesület irodája, Metropol Üzletház, fszt. 4.

ÚJ HELYEN
A TERHESGONDOZÁS

A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálata Családi napra várja a klubtagokat július 24-én 10.00–16.00 óráig. Helyszín: Jósavárosi Görög
Katolikus Egyházközség Közösség háza és kertje (Nyíregyháza, Korányi F. utca 15/A). Bõvebb tájékoztatás kérhetõ a
06-30/424-4599-es telefonszámon és a nyiregyhazinapfordulo@rakszovetseg.hu e-mail címen.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy a terhesgondozói védõnõi
ellátás az épület (Nyíregyháza, Stadion utca 8/A) felújítási munkálatai alatt, 2014. július 21-étõl a Szent István
utca 70. szám alatti gyermekorvosi ügyeleti rendelõ helyiségeibe költözik át ideiglenesen, ahol a védõnõk folyamatosan végzik feladataikat. Telefonos elérhetõség:
42/445-500, munkanapokon 9.00–15.00 óráig. Honlap: www.eualapellatas.hu.

Kis Esti Zene minden csütörtökön 18.00 órától a Kossuth téren, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek és tanárainak közremûködésével.
Idõpontok: július 24., 31.; augusztus 7., 14., 21.
Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria a Hagyományõrzõ Napok keretén belül „Válasszunk
mesterségeket” címmel a fafaragás és a gyékényszövés
mesterségét mutatja be a tárlat látogatóinak a VOKE Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u. 23.) július 30-áig. Nyitva: H–P.: 9.00–18.00 óráig.
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.
XXIII. Mandala Nyár (Nyíregyháza–Sóstó, múzeumfalu) elõadásai: július 18-án 21.00 óra: Szántó Armand–
Szécsén Mihály–Fényes Szabolcs: Paprikáscsirke avagy
Stex és New York – zenés vígjáték két részben. A Gergely
Theáter elõadása. Július 25-én 21.00 óra: Claude Magnier–
Nádas Gábor–Szenes István: Mona Marie mosolya – zenés vígjáték két részben. A Gergely Theáter elõadása. Augusztus 1-jén 21.00 óra: Pozsgai Zsolt: Mozart szerelmei
– játék két részben. A Mandala Produkciós színpadán.
Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió július 19én, augusztus 2-án, 9-én és 23-án, szombaton 9.00–10.30ig Sóstógyógyfürdõn, a székelykapuhoz közeli füves területen, illetve lehetõségtõl függõen a csónakázótó szigetén. Bõvebben: www.shakti.hu; 30/532-2101, 30/4485738.
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 Váci Mihály Irodalmi Kávéház Nyári merülés a versek tengerében címû programjára várja az érdeklõdõket
július 19-én 15.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házba.
Vendég: Budaházi István.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: július 19-én 16.00
óra: Ki altatta el a tejet, 20-án 10.00 óra: Nyuszikaland.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
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.
A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú
Egyesület „Mekk Elek Kézmûves foglalkozásai”-ra várja
az érdeklõdõket, melynek célja, hogy megtanítsák az anyu-

KÖZMEGHALLGATÁS
Nyíregyháza MJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete lakossági közmeghallgatást tart.
Idõpont: 2014. július 25-én 14.00–16.00 óra között.
Helyszín: Nemzetiségek Háza, Nyíregyháza,
Árpád utca 41.

PROGRAMOK

OLVASÓI PÁLYÁZAT
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár olvasói pályázatot hirdet könyvtári szolgáltató helyei számára. Az általános iskolás korosztály számára a Keressük a nyár könyvfalója! elnevezésû pályázatot, valamint a Keressük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legtöbbet olvasó települését felhívást.
Részletek a www.mzsk.hu oldalon.
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; 0630/497-8380.
Mûhelymunkák és gasztronómiai bemutató a Sóstói
Múzeumfaluban augusztus 20-áig. Dávida Pál kádármester és fafaragó szombatonként 10.00–17.00 óra között várja
az érdeklõdõket kádármûhelyében, míg Botrágyi Károlyné
fazekasmesternél a besztereci portán lehet majd korongozni csütörtökönként 10.00–12.00 és 14.00–16.00 óra
között. Szerdánként 10.00–16.00 óra között Farkas
Sándorné mindig más finomságot süt majd az anarcsi porta kemencéjében. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Városnézés ingyenes idegenvezetéssel augusztus 31éig minden szerdán és pénteken 14.00 órától Nyíregyhá-

TÖRVÉNYKEZÉSI SZÜNET
Törvénykezési szünetet tartanak az ország összes
bíróságán augusztus 20-áig, így a Nyíregyházi Törvényszéken és az illetékességi területén mûködõ összes
bíróságon is. A nyári ítélkezési szünet ideje alatt tárgyalásokat nem tartanak, csak bizonyos eljárásokat
folytatnak le.
A törvénykezési szünet miatt változnak, sok esetben pedig kitolódnak a határidõk. Elsõsorban a polgári perekkel kapcsolatos, kézhez kapott végzések 15
napos határideje változik meg, és tolódik el augusztus
végére. Ez az idõszak a büntetõeljárásokra nem vonatkozik.
Az ekkor is tárgyalandó ügyek körét a jogalkotó határozza meg. A devizahiteles perekben továbbra is eljárnak a nyári ítélkezési szünet idején is. Ezen kívül
többek között ide tartozik még a szülõi felügyeleti jog
megszüntetése, valamint a végrehajtási perek.

za belvárosában, a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1
óra. Létszám: maximum 20 fõ. A részvételi szándékot kérik a következõ elérhetõségek egyikén elõre jelezni! Nyírség Turizmusáért Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.;
06-30/629-7424; koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.
Földközelben: 110 éve született Szûcs Sándor, a
Háromföld krónikása címmel vándorkiállítás érkezett a
Sóstói Múzeumfalu Jármi kiállítóházába. A tárlatban Szûcs
Sándor néprajzkutató életútját és munkásságát mutatják
be, fotókkal és jellegzetes tárgyi emlékekkel kísérve. A
kiállítás szeptember 1-jéig látogatható.
A Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseket keres gyermekprogramra! Érdeklõdni: Kosina Éva, mosolygokorhaz@citromail.hu; telefon: 20/467-0735; www.mosolygokorhaz.hu.

LÉTSZÁMSTOP
MACSKAFRONTON
Az Állatbarát Alapítvány nem tud fogadni sem kölyök-,
sem pedig felnõtt macskákat mindaddig, míg az örökbe
fogadások jóvoltából lélegzetvételnyi kis hely fel nem
szabadul az Állatotthon macskaházában és karanténjában. Természetesen minden további nélkül segítenek
gazdát keresni az árván maradt, vagy az utcán talált kisállatok részére, ehhez kérik,
hogy az allatbarat@allatbarat.com e-mail címre, vagy
közvetlenül a Facebook oldalra küldjenek egy fényképet a
macská(k)ról, leírást, helységnevet és egy telefonszámot.
A zsúfoltságban könynyebb az esélye, hogy fertõzõ betegségek terjednek el, és
a verekedés is felütheti a fejét, amibõl komoly sérüléseket szerezhetnek a macskák.
Jelenleg 60 macskáról kell gondoskodniuk (a 20 férõhelyre kalibrált macskaházban), ennek több mint 50 százaléka kölyökmacska. Kérik, aki ideig-óráig ideiglenesen is helyet tud biztosítani legalább egy cicának is, jelentkezzen személyesen a Csatorna utca 2. szám alatti
Állatotthonban (az etetésüket és a felmerülõ állatorvosi
költségeket az alapítvány állja.)
Természetesen várják mindazok jelentkezését is, akik
egy bársonytalpú családtaggal szeretnének gazdagabbak
lenni, hiszen egy örökbe fogadott cica helyére többen is
várakoznak. Az örökbe fogadható cicákról bõvebben az
alábbi linken olvashatnak:
http://www.allatbarat.com/fogadj-orokbe/macska/2

GAZDIKERESÕ
Dorka: 2011. május 10-én született, ivartalanított tacskó keverék szuka. Lakásban tartott kutyus volt, teljesen szobatiszta, jól nevelt, barátságos, nagyon
ragaszkodó. Igényli az állandó társaságot. Játékos, gyerekek mellé is ajánljuk. Július 23ától örökbe fogadható.
Gucci: 2014 májusában született keverék
szuka. Érdeklõdõ, barátságos, aktív kölyök,
aki vélhetõen kistermetû marad. Július 28-ától örökbe fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. JÚLIUS 18.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A „NEMZET CSALOGÁNYA” SÓSTÓN

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Sóstó minden idõben vonzotta és
vonzza a felüdülni, kikapcsolódni és
szórakozni vágyókat. Több híres vendégei közül most Blaha Lujza látogatásaira szeretném felhívni a figyelmet,
akinek más megyebeli kötõdése is van:
édesapja, Reindl Sándor huszártiszt az
1840-es évek végén, Nyíregyházán állomásozott ezredével. Nyírpazonyban
ismerkedett meg Ponty Aloisával, akivel 1848. február 24-én házasságot is
kötött. Az esküvõt Nyírpazonyban tartották. Az 1849-es fegyverletétel után
bujdosni kényszerültek, feleségével
vándorszínésznek álltak. Gyermekük a
vándortársulat egyik állomáshelyén, Rimaszombaton látta meg a napvilágot
1850. szeptember 8-án. A „nemzet
csalogányának” keresztlevelében a
Reindl Ludovika név szerepel. A Blaha
nevet elsõ férje után vette fel, míg a
Lujzát édesanyja után, akit mindenki
csak Lujzinak hívott. Már korán kapott
kisebb szerepeket, késõbb több helyen
is fellépett, de híres színésznõvé Debrecenben vált. Innen kapott felkérést a
Nemzeti Színháztól, amelynek 1871ben lett a tagja, míg 1875-tõl a Nép-
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színházban aratott hatalmas sikereket.
Bejárta az ország több vidékét, útját
mindenütt a dalnak és személyének
szóló hódolat övezte. Több alkalommal
járt városunkban is, a sóstói Svájci Lak
falán elhelyezett emléktábla két látogatásáról tudósít. 1882-ben a debreceni színtársulattal három darabban lépett
fel, szerepeiben nagy sikert aratott. 70.
születésnapja alkalmából Szabolcs vármegye közgyûlése 50 ezer koronát szavazott meg a mûvésznõnek, amit személyesen adott át egy delegáció 1920
decemberében. Blaha Lujza ekkor ígéretet tett, hogy a következõ nyarat Sóstón tölti. A vármegye vendégeként,
1921. július 7-én kezdte meg sóstói
nyaralását. Közel két hónapos, pihenéssel töltött itt-tartózkodás után távozott városunkból. 1926. január 18-án,
Budapesten hunyt el. Sóstói látogatásainak emlékét õrzi egy gránittábla a
Svájci Lak falán, amelynek a vendégszeretetét élvezte, a róla elnevezett
sétány, és 1984-tõl Markolt György
szobrászmûvész mészkõbõl készült
alkotása.
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