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FOLYAMATOSAN SZÉPÜLNEK. Nyíregyháza
önkormányzata már
korábban elfogadta azt az
ötéves fejlesztési koncepciót, amelynek részeként
több felújítás is megvalósul az Északi temetõben.
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JÓL HALAD A TÖMBKÓRHÁZ PROJEKT. A terveknek megfelelõ ütemben
halad a Tömbkórház
projekt kivitelezése. A 14
és fél milliárd forintos
fejlesztés során három
óriás épülettömb jön létre.
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MÁZS 40–25! Mészáros
Árpád Zsolt, az Operettszínház mûvésze ismét
nagyszabású koncerttel
örvendezteti meg népes
rajongótáborát szülõvárosában, Nyíregyházán.

A VÁLASZTÁSOK ÉVE

DÍSZVENDÉG

MILÁNÓVAL, LOS ANGELESSZEL EGY LAPON NYÍREGYHÁZA
A világ ingyenes túráit tömörítõ internetes honlapon
(www.freetoursnetwork.com) a világ 114 városának 143 túrája
található. Városunkat az a megtiszteltetés érte, hogy 2014. július utolsó hetének választott városnézési lehetõség a Nyíregyházán pályázati támogatással mûködõ ingyenes városnézés lett. A
heti két alkalommal a Nyírség Turizmusáért Egyesület által szervezett sétákon a magyar turisták mellett külföldi turisták is megjelentek. Milánó, Philadelphia, Los Angeles, Granada, Helsinki... után Nyíregyháza is felkerült a honlapon ajánlott utazási
célként. A sikereken felbuzdulva a szervezõk további városnézõ túrák szervezését vállalják, hogy még többen részt vehessenek nemcsak az országból, hanem már a világból is. A Nyírség
Turizmusáért Egyesület augusztus 31-éig minden szerdán 14 órától és pénteken 14 órától tartja a városnézõ sétát.
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MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS

Bõ egymilliárd forintos útfelújítási program indult Nyíregyházán

Több mint 1,1 milliárd forintból újulnak meg utak, járdák, épülnek közlekedési csatlakozópontok Nyíregyházán. Ebbõl 700 millió forintot saját forrásból költenek út- és járdaépítésre, köztük földutak is szilárd burkolatot kapnak.
Szerzõ: Erdõs József
Idén 24 utcában épít utat vagy cseréli a meglévõ aszfaltszõnyeget a NYÍRVV Nonprofit Kft. Az önkormányzati
forrásból megvalósuló helyreállítás több mint 10 kilométeren valósul meg, de mellette a Krúdy Vigadó elõtti és a
Blaha Lujza sétányon található, összesen 3 ezer négyzetméteres parkolót is újraburkolják.
A négy ütemben zajló beruházásra az önkormányzat
518 és fél millió forintot költ, és a tervek szerint iskolakez-

désre be is fejezõdnek a munkálatok. Ezek részeként 15
földút kap részben vagy egészben aszfaltburkolatot, a többi
helyszínen a már meglévõ utakat újítják fel teljes egészében. Ahol szükséges, ott csapadékvíz-elvezetõ folyókákat, útszegélyeket is építenek, az útalapot pedig nagyobb
teherbírásúra cserélik.
A Tulipán és a Szabadság utca már elkészült, a Mák, Nefelejcs és további négy utcában jelenleg is zajlanak a munkálatok. A Kórház utcán ívkorrekciókat hajtanak végre, de a
második ütem érinti egyebek mellett a Kert és a Virág közt, a
Gábor Áron utcát és a Városmajor közt is. A harmadik és
negyedik ütemben is számos földút kap aszfaltburkolatot,
valamint itt végzik el a két sóstói parkoló teljes felújítását. (A
munkálatok helyszíneirõl és az átmeneti forgalomkorlátozások idejérõl folyamatosan tájékozódhatnak a Nyíregyházi
Televízió Híradójából és a nyiregyhaza.hu weboldalról.)

ERÕSÖDÕ VÁROS, NAGYOBB TERVEK
– Két-három évvel ezelõtt nem is álmodhattunk róla az
adósságteher mellett, hogy saját erõs útfelújításba kezdhetünk – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester a munkálatok elindításánál. – Ez az útfelújítás jól mutatja a város pénzügyi-gazdasági megerõsödését, és azt a városvezetési szándékot, hogy az évtizedes elmaradást elkezdjük
bepótolni.
Fontos kiemelni, hogy az utak mellett kerékpárút is épül,
és számos járdaszakasz is megújul ebben a programban.
Emellett felleltároztuk azokat az utakat, melyek építésiengedély-kötelesek, és pályázatot írunk ki a tervezésre,
mert a következõ év tavaszán folytatni szeretnénk az útépítéseket. /3.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 24., CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 25., PÉNTEK

PULYKADADA

KÖZMEGHALLGATÁS

Kis koronásdaru-bébikkel gazdagodott
a Nyíregyházi Állatpark, ráadásul az apróságokat egy pulykamama keltette ki.
Az örökbefogadásra azért volt szükség,
mert az állatpark gondozói a nagy esõzésektõl tartva kivették a szabadban lerakott értékes tojásokat a fészekbõl.

Nyíregyháza Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata közmeghallgatást tartott szolid vendéglátással. A résztvevõk
Tirpák Népzenei Együttesrõl készült Emlékalbumot, „Ahoj” szótárat kaphattak.
A rendezvényen Hegyi Jenõné, népi
iparmûvész is bemutatta munkáit.

JÚLIUS 25., PÉNTEK

JÚLIUS 26., SZOMBAT

MINÕSÍTETT MENTÕCSOPORTOK

NYÍREGYHÁZI SIKER
AZ ANNA-BÁLON

14 mentõcsoport képviselõivel írt alá
megállapodást Csepely Zsigmond dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, aki az eseményen elmondta: az ár- és belvizek elleni
védekezésbe bevonható önkéntesek száma 507 fõvel bõvült a megyében.

Lukács Rékát (j) választotta Magyarország legpompásabb báljának zsûrije
a bál elsõ udvarhölgyének. Az elsõ helyet a balatonfüredi Sulák Martina érdemelte ki, a második pedig a budapesti
Szóráth Sarah lett a 189. Anna-bálon.

SEMATIC: ÚJ MUNKAHELYEK
Kapacitásbõvítõ beruházásként új
üzemcsarnok épül az olasz Sematic
nyíregyházi gyárában. A cégcsoport
több mint 50 éve a felvonóiparban dolgozó vállalategyüttes, amelynek központja Olaszországban van, és világszerte nyolc országban termel.
A Sematic Hungária Felvonógyártó és
Kereskedelmi Kft. MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a beruházás megvalósításához az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési operatív programja keretében több
mint 432,5 millió forint pályázati támogatást kapott a cég, amit az Európai Unió és
a magyar állam nyújt.
A vissza nem térítendõ támogatással 650
millió forint értékû üzemcsarnokot létesítenek, amelyben helyet kapnak közel 949
millió forint értékben beszerzett modern
fémmegmunkáló gépek és raktárberendezések. A fejlesztéssel az év végéig 25 új
munkahely jön létre, így mintegy kétszázan dolgoznak majd a nyírségi üzemben,
ahol most 170 az alkalmazottak létszáma.
A Sematic nyíregyházi gyárában májusig 200 millió forint értékû innovációs fejlesztés valósult meg, amelyhez a cég szintén kapott 103,8 millió forint támogatást
az Új Széchenyi Terv pályázatán.
Az akkor bevezetett technológia és az
új termékek gyártása olyan eredményesnek bizonyult – áll a közleményben –,
hogy a társaságnak most kapacitásbõvítõ

beruházásra van szüksége a megnövekedett kereslet kielégítéséhez.
A nyíregyházi székhelyû, 2000-ben alapított Sematic Hungária Kft. a kezdetekben az olasz cégcsoport magyarországi
képviseletét látta el, a hozzá kapcsolódó
kereskedelmi tevékenységgel együtt. Fél
évtizede vált termelõegységgé, amikor felépült a korszerû gyártóberendezésekkel
felszerelt elsõ üzemcsarnoka a szabolcsszatmár-beregi megyeszékhelyen. Azóta
folyamatosan fejlesztik a technológiát,
növelik a kapacitást, így a magyarországi
termelõegység ma már stratégiai pozíciót
tölt be az olaszországi székhelyû Sematic
cégcsoportban.
A nyíregyházi gyár árbevétele tavaly
meghaladta a 13,5 milliárd forintot, s az
idén 14,9 milliárdos a bevételi terve.
(MTI)
Kováts Attila, a Sematic Hungária
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta:
Minimum 25 fõ új dolgozó alkalmazását vállaltuk, de már pillanatnyilag
túl vagyunk ezen a létszámon. A végleges termelési felfutás még 40 új dolgozó felvételét jelenti, ez fõként a következõ év közepére várható.

ÚJ KONDIPARKOK
JÚLIUS 29., KEDD

JÚLIUS 29., KEDD

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

SZIGLIGET

Barna Jánosnét 90 éves születésnapján családja mellett Fesztóry Sándor önkormányzati képviselõ és Simai Istvánné
szociális ügyintézõ köszöntötte. Ida néni
nyugdíjazása elõtt a termelõszövetkezetben dolgozott, életét a növénytermesztésnek szentelte.

A Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményének diákjai a IV.
turnusban tölthettek el egy hetet a nyíregyházi önkormányzat Szigligeti gyermeküdülõjében. Az idén több mint ezer
gyerek szerezhet kedvezményesen felejthetetlen élményeket a Balaton partján.

Elkészült 3 új kondipark Nyíregyházán.
Borbányán az Alma és a Tímár utcákon
7-7, a Tölgyes utcán 14 szabadtéri sporteszköz felállításával alakították ki a „felnõtt játszótereket”. A tavalyi évben átadott kondiparkok hamar népszerûvé váltak, és az új
fejlesztéssel már a város hét helyszínén van
lehetõség a szabadtéri testedzésre.
A tervek szerint augusztus végére a Törpe utcán is elkészül egy újabb kondipark
14 sporteszköz felállításával. A 4 új kondipark a nyíregyházi önkormányzat finanszírozásával, nettó 18 millió forintból valósul meg.

TELEPHELYFEJLESZTÉS
JÚLIUS 29., KEDD

JÚLIUS 29., KEDD

SZÁRNYASRUHA

BOGÁCSON TÁBOROZTAK

Augusztus 1–10. között Kaposújlakon
csapnak össze a világ legextrémebb
sportolói a Szárnyasruha Nemzetközi
Fesztiválon és bajnokságon. Ahogy azt
a Made in Nyíregyháza címû sorozatunkban is olvashatták, ilyen ruhák készülnek nálunk is, az Intrudair Kft.-nél.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Iskola
és Óvoda Szarvasûzõ csapata egyhetes
nyári táborban vett részt a Bükk kapujában, Bogácson. Többek között: bebújtak
a Subalyukba, bevették az egri várat,
több éjszakai túrát tettek kaptárkõhöz,
halastóhoz, és izgalmas sétákra mentek.
A nyíregyházi K-Kettõ 2001 Felületkezelõ Kft. pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretében, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogathatónak
ítélt. A projekt megvalósítása során egy
alapanyag- és készáruraktár épült, lakatosmûhely és a dolgozók részére kialakí-
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tott szociális blokk több mint 450 négyzetméteren. A telephely területén parkosítottak, térburkolás és kerítés épült az
épület körül, valamint bevezettek egy új
vállalatirányítási rendszert. Javult a cég
felszereltsége is, egy nagy teljesítményû
csavarkompresszorral.
A Debreceni úton található gazdasági
társaság fõ szolgáltatási tevékenysége fém
felületek kezelése. A vállalkozás igyekszik
megfelelni a folyamatosan változó piaci
igényeknek és egyre szigorodó követelményeknek. A folyamatos termelést és a kapacitások teljes kihasználtságát gátolta a
raktározási kapacitás hiánya, a termelés
során nehezen volt követhetõ a megrendelésállomány és a raktári készlet, az ügyviteli-számviteli feladatok átláthatatlanok
voltak. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében nyújtotta be a cég menedzsmentje a most elnyert pályázatot.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ASZFALTOZNAK VÁROSSZERTE – EGYEDÜLÁLLÓ MÉRTÉKBEN
Ahogy lapunk elsõ oldalán olvashatták, 24 utcában épít
utat vagy cseréli a meglévõ aszfaltszõnyeget a NYÍRVV a
nyár folyamán. A saját erõs úthelyreállítás mellett Sóstón
parkolókat burkolnak újra, valamint 40 járdaszakasz építése és felújítása is megtörténik a városban. S emellett
számos, már folyamatban lévõ projekt keretében újulnak
meg utak, járdák és parkolók Nyíregyházán.
A saját erõs útépítés mellett pályázati forrásból három utca
kap új burkolatot, de épül körforgalom és egy újabb kerékpárút-szakasz is. Folyik a közbeszerzési eljárás az Arany János–Szarvas utca csomópontban a körforgalom megépítésére. A fejlesztés megvalósulásával a jelenlegi kettõ helyett mind
a négy irányban biztosított lesz a gyalogátkelés, és az Arany
János utca is teljes hosszban megújul. A projekt keretében az
Érkert is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe, a
jelenleg a Kereszt utcáig meglévõ gyalog- és kerékpárút folytatása a Vécsey közig épül meg.

A Garibaldi utcán és a Csaló közben július közepén elkezdõdtek a munkálatok, és várhatóan szeptember közepéig
tartanak. Ezeken felül a három nagy városrész rehabilitációs
programjában és a Sóstó fejlesztési programban is számos út
és járda megújul.

TÁJÉKOZTAT A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ
Mától új rovat indul a Nyíregyházi Naplóban, melyben a
folyamatban lévõ fejlesztésekhez kapcsolódó forgalmirendváltozásokra és forgalomkorlátozásokra hívjuk fel olvasóink
figyelmét. Ebben képet kaphatnak arról, hogy hol zajlanak a
városban útfelújítási munkálatok, mely útszakaszokat érinti
a Nyírtávhõ Kft. távhõ-rekonstrukciós programja, hol dolgoznak éppen a Nyírségvíz Zrt. szakemberei, és mely utcáknál
folynak munkálatok a szennyvízprojekt megvalósításán. De
nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok
is hasznát vehetik az új rovat információinak, hiszen a nagyberuházások környékén – mint a mûvelõdési központ rekonst-

rukciója és a BUSZACSA felújítása – õket érintõ változásokra
is felhívjuk a figyelmet. Az önkormányzat és a kivitelezõk is
köszönik a városlakók türelmét.

A FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORGALMIREND-VÁLTOZÁSOK
Az Agóra projekt során a Szabadság tér egy részén a gyalogosforgalom tartósan korlátozva van.
A BUSZACSA felújításánál a Szegfû utca felõli oldalon a
járda egy része munkaterület. Kerítés jelzi a határokat.

AZ ÉRKERT PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDVA
FORGALOMKORLÁTOZÁSOK VANNAK
A Toldi utca–Ér-pataki fõfolyás mindkét oldalán (Toldi u.
56–66.) korlátozott a gyalogosforgalom, illetve az Ér-pataki
fõfolyás mentén, a Toldi u. 56–66. számig az autósforgalmat
is korlátozták. A Toldi u. 56–58. sz. elõtt lévõ parkolót lezárták, ide autóval behajtani tilos. A Vécsey köz 27–29. szám
közötti parkolót felújítás és építés miatt az autósforgalom elõl
elzárták.

ZAJLIK AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE

A Garibaldi utca Sóstói út felõli végétõl elkezdõdött a déli
oldali útszegély építése. A forgalom biztonságos irányítása
érdekében, az ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti város felõli, déli oldali sávon lezárás van érvényben, de az utcában a kétirányú forgalom folyamatos. Valamennyi keresztezõ, illetve csatlakozó utcára, valamint az ingatlanokra a
be- és kihajtás biztosított. Az ideiglenes forgalomtechnikai
eszközöket – terelõnyíl és elõzést, valamint sebességhatárt
korlátozó táblák – kihelyezték a munkavégzéssel érintett szakasz teljes hosszában, a munkavégzés adottságának megfelelõen szükség szerint kézi forgalomirányítás is történik, de
csak ideiglenes jelleggel. Folyamatban van a járda szegélyeinek építése a déli oldali szakaszon az Ószõlõ utca és a Korányi F. utca közötti részen. A Sóstói út és a Korányi F. utca
Garibaldi utcai keresztezõdésétõl 100-100 méterre minden
irányban az útépítési munkára táblák figyelmeztetnek.
A Csaló közben az út északi oldalán lévõ járda bontásával
és építésével kezdte meg a munkákat a kivitelezõ a Korányi F.
utca felõl, az új járdaszakasz szegélyezése már elkészült, a
régi járdaszakaszok szegélyének bontása van folyamatban.
Megkezdte a kivitelezõ a déli oldalon a járdák szegélyének
és a csatlakozó utak szegélyeinek a bontását.
A Csaló köz északi oldalán, a Korányi F. utca felõl a Tamási

Áron utcáig az útszegély felbontása megtörtént, a törmeléket
a kivitelezõ elszállította, és folyamatban van az útszegély építése. Az ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint készült el a
forgalom terelése, az úton a kétirányú közlekedés folyamatosan biztosított, ideiglenesen egy-két alkalommal kézi forgalomirányítás történik a munkavégzés módjának megfelelõen. Az ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket – terelõnyíl
és elõzést, valamint sebességhatárt korlátozó táblákat – itt is
kihelyezték.

ELKEZDTE AZ ÖNERÕS ÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉST
A NYÍRVV KFT.

Elõreláthatóan pénteken leaszfaltozzák a Mák, a Lajos és
Szalonka utcákat. Hétvégén, esetleg a jövõ hét elején az Egres köz burkolása következik, az aszfaltozási munkálatok ideje
alatt ezeket a szakaszokat elzárják a forgalom elõl. Ugyancsak hétvégén, esetleg jövõ hét elején aszfaltozzák a Csõsz
utca Nyírszõlõsi út felõli részét, itt teljes útlezárásra kell számítani. A Csõsz utca Kollégium utca felõli végénél pedig forgalomkorlátozás mellett elõkészítõ munkálatok folynak.
Az utómunkák miatt (szikkasztóárok létesítése, padkarendezés, burkolati jelek festése, kapubejárók helyreállítása, törmelék elszállítása, padkán kívüli terület rendezése stb.) a jövõ
héten is forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani a Mák, Lajos, Szalonka, Nefelejcs, Tulipán és Szabadság utcákon, valamint az Egres közben.
Jövõ hét elején elõreláthatóan elkezdõdik a Nyírség utca,
valamint a Krúdy Vigadó elõtti parkoló burkolásának elõkészítése, és folytatódnak az aszfaltozást elõkészítõ munkálatok a Vasút utcán is. Ezeken a helyszíneken ugyancsak forgalomkorlátozás lesz érvényben.

elõtti külterületen, 4 autóparkolónak megfelelõ területen dolgoznak a szakemberek.
A Síp utca teljes hosszában és az Október 23. tér Bethlen
Gábor utca közötti területen zajlanak a munkálatok a távhõ
gerincvezeték felújításának munkálata pályázat II. ütemének
keretében. A Síp utcában a gyalogosforgalmat érinti a kivitelezés, és részben az autósforgalmat is akadályozza. A Kelet
Áruház elõtti keresztezõdésben az autósforgalmat egy sávban továbbra is elterelik és a buszmegálló is az ideiglenesen
áthelyezett helyszínen üzemel.
A projekt részeként az Északi körúton a munkálatok csak
részben érintik a gyalogosforgalmat, mivel a bontási munkálatok közvetlenül az épületek elõtti zöldterületen zajlanak.

SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

FOLYAMATBAN VAN A TÁVFÛTÉSI RENDSZER
GERINCVEZETÉK- ÉS HÁLÓZATI FELÚJÍTÁSA

A Tünde utcán a már jelenleg is érvényben lévõ ideiglenes
forgalomtechnika (útlezárás) várható még 1 héten keresztül,
de ezt nagymértékben befolyásolja az idõjárás.
Az útlezárást követõen is várható még itt kivitelezés, de az
már a forgalmat nem érinti.
A Móricz Zs. utcán az út mellett letelepített vákuumkutak
miatt van még érvényben sebességkorlátozás, illetve a Szarvas utcai keresztezõdés helyreállítása van még hátra. Kedvezõ idõjárási viszonyok esetén az ideiglenes forgalomtechnikát augusztus 7-én feloldják. Szintén ezen az útszakaszon a
felüljáró melletti részen (szervizút) félpályás korlátozás van
érvényben. Ezen az útszakaszon nincs átmenõ forgalom, csak
az itt lévõ üzletekhez és telepekre lehet behajtani.
A Kórház utca–Fecske utca sarkán, illetve a Hímes utca–
Fecske utca sarkán is már érvényben van az ideiglenes forgalomkorlátozás. Ezen területeken a forgalom elõl le van zárva
az út. A területek helyreállítása augusztus 7-éig megtörténik,
de ez is – mint a többi helyen – idõjárásfüggõ!

A munkálatok az Árpád utca 71. és 75. sz. alatti két épület közötti területen a gyalogosforgalmat és az autóparkoló
egy részét érintik. A Madách utca 12–26. sz. alatt folyó munkálatok az autósforgalmat érinti a Toldi utca és az Árpád utca
közötti szakaszon, ahol csak célforgalom céljából közlekedhetnek a gépjármûvek. A Hõsök tere 9. sz., a Zöld Irodaház

Az ideiglenes gerincvezeték kiépítése van folyamatban a
Bocskai utcán található (Inczédy sor–Liszt Ferenc utca közötti szakaszon) társasházak ivóvízvezetékének rekonstrukciójával. A munkálatok ideje alatt a belsõ „szervizutat” részlegesen felbontják.

FEJLESZT A NYÍRSÉGVÍZ IS

MIT GONDOL A GARIBALDI UTCA
ÉS A CSALÓ 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.
„Nem itt lakom, de itt laktam. Örömmel veszem a
felújítást, hiszen jobb lesz az út, könnyebb lesz a közlekedés. Mindennek örül az ember, ha látjuk, hogy haladunk.”
Novák Lajosné
„Ezeket a gépeket, amelyeket itt látok, megépítem
legóból, és a kórházas felújítást is nyomon követem,
érdekesnek találom.”
Pásztor
Patrik
„Nagyon örülök neki. Itt lakom a környéken, éppen
ideje volt, hogy ez megtörténjen.”
Kovács Károly
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FOLYAMATOSAN SZÉPÜLNEK A SÍRKERTEK
Nyíregyháza önkormányzata már korábban elfogadta azt az ötéves fejlesztési koncepciót, amelynek részeként több felújítás is megvalósul az Északi temetõben és a Hõsök temetõjében, mi több, megtörténik a
borbányai temetõ bõvítése is. Az idei évet érintõ korszerûsítésekrõl beszélgettünk Szekrényes Andrással, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat
igazgatójával.

A temetõ díszkaput kap, és megtörténik a teljes kerítéscsere is. 2800 sírkövet már megtisztítottak, 250-et pedig újratelepítenek majd. Hátra van még a sétány felújítása, de a
munkálatok várhatóan szeptember 20. körül befejezõdnek
majd. Zajlik a felújítás a borbányai temetõben is.

Szerzõ: Bruszel Dóra, Ferenczik Adrienne
Szekrényes András az elõzményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a városvezetés már korábban azt kérte tõlük,
készítsenek el egy hosszabb távú felújítási, fejlesztési koncepciót öt esztendõre vonatkozóan. Nagy örömükre szolgál, hogy az erre az évre betervezett fejlesztéseket, felújításokat a városvezetés biztosította is, és ennek köszönhetõen
a munkálatok jelentõs része már be is fejezõdött.
– Terveztük, hogy egy temetõi szakaszon a stabil utat
leaszfaltozzuk. Ez már el is készült. A közeljövõben megvalósul még a kátyúzás és az 1996-ban épült faszerkezetû
ravatalozó tetõszerkezetének felújítása is, ami majd dupla borítást kap. A kivitelezõ azt ígérte, hogy ez augusztus
31-éig elkészül. Megoldottuk a hamvak bemosásos parcella parkfelületének felújítását, fejlesztettük az elektromos hálózatot, a vízgépezetet, az építményrészt, kicseréltük az üvegeket és lefestettük a vasszerkezetet is. A füvesítés van még hátra és a reflektorok, elektromos munkálatok befejezése, ami várhatóan augusztus 31-éig elkészül – mondta el Szekrényes András.
Az igazgató kifejtette, a Dugonics utcai elsõ világháborús temetõben, kegyeleti parkban is felújításokat végeznek.
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– Borbányán a temetõ területe betelt, ezért 1,3 hektárral
bõvítenünk kellett. Az önkormányzat már megvásárolta a
területet. Azt várjuk, hogy a földhivatal a tulajdonjogot a
városnak bejegyezze. Kerítést és aszfaltos utat fogunk építeni, továbbá vízvezetéket, de tereprendezés is lesz. A hozzátartozók kérték tõlünk, hogy legyen itt is egy lélekharang.
Megrendeltük, a harangöntõ mester pedig azt mondta, hogy
szeptember végéig ide is kerül – hangsúlyozta Szekrényes
András.

MEGÚJUL A TEMETÕI FASOR

Júniusban dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni
szemlével egybekötött sajtótájékoztatón jelentette be:
sokéves problémát sikerült megoldani, ebben az évben
bõvülni fog a borbányai temetõ.
Az önkormányzat a temetõ bõvítéséhez, valamint a
zöldterület és útterület bõvítéséhez közel 1,3 hektár területet vásárolt meg 32 millió forintért.
A polgármester kiemelte, amellett, hogy Nyíregyháza
három temetõjében lesznek felújítási munkálatok, az idén
az önkormányzat jelentõs összeggel támogatja a temetõk mûködtetését. Így 44 millió forint, a fenntartásra, 51
millió forint a temetõfelújításokra fordítható.

Megújul az Északi temetõ juhar fasora. Az elöregedett
fákat ámbrafákra cserélik úgy, hogy a fasor jelleg megmaradjon. A munkálatok mindenszentek és halottak napja
után kezdõdnek, de elõtte temetõi sétára hívják a városlakókat, hogy ismertessék velük a fasor megújításával kapcsolatos elképzeléseket.
6300 termetes fa ad árnyat a nyíregyházi Északi temetõben, és mintegy 1000 cserje szépíti a sírkertet. Az Északi
temetõ képét 1930-ban tervezték meg úgy, hogy a területet
fasorok díszítsék. Az önkormányzat kérésére az Északi temetõben elkészítettek egy hosszabb távú temetõfejlesztési,
-felújítási koncepciót, a megvalósítás elsõ évében ennek
része egy juharsorszakasz felújítása, amelyet szakemberek
véleménye alapján végeznek el. Ez 60 fát érint, helyükre
jelentõs körátmérõjû, elõnevelt fákat vásárolnak majd.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

NÉPSZERÛEK A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLÁK
intézményben 4 alapszak hét szakirányán indul meg a
képzés szeptembertõl, de szociális és ifjúsági munka képzésben felsõfokú szakképzés is indul.
Mesterképzés közül 3 indul, az ápolási és egészségügyi
szociális munka mellett szociális munka és gazdaságon is
indul ilyen szintû képzés.
A pótfelvételi eljárás után még több elsõéves lehet az
intézményben, a várakozások szerint az új hallgatók száma elérheti az 500-at.

Közel 20 százalékkal több hallgató nyert felvételt
a Nyíregyházi Fõiskolára, mint az elõzõ évben. Egyre többen választják az osztatlan tanárképzést, a legnépszerûbb szakok pedig idén is a sport-, a gazdasági
és az agrárterület képzései. A Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán a mentõtisztképzés volt idén is a
legnépszerûbb.

TÖBB MINT SZÁZEZREN
JELENTKEZTEK

Szerzõ: Erdõs József
Összesen 1246 hallgató jutott be az idei általános felvételi eljárásban a Nyíregyházi Fõiskolára. Ez a szám közel 20 százalékkal magasabb, mint a tavalyi adat. A felvett hallgatók 30 százaléka mesterképzésen kezdheti meg
tanulmányait, ez 362 fõt jelent.
A felvételt nyert hallgatók 90 százaléka az állami ösztöndíjas képzésben tanulhat.
Több éve a pedagógusképzés a Nyíregyházi Fõiskola
vezetõ képzési területe, a felvettek csaknem fele, 569 fõ
az idén is ide jutott be – közülük 66-an az egyre népszerûbbé váló osztatlan tanárképzésben, 336-an tanári mesterképzésben tanulhatnak majd szeptembertõl. A rangsorban a sport-, a gazdasági és az agrárterület következik. A
nappali képzésben résztvevõk aránya 45 százalék.
Idén is hozta a tavalyi hallgatói létszámot a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kara. A nyíregyházi intézménybe
452 hallgató nyert felvételt, ez a szám pontosan megegye-

zik az elõzõ évi adatokkal. Ebbõl 446 fõ államilag támogatott képzésben tanulhat, önköltséges formán mindössze
hat új hallgatója lesz a DOTE Egészségügyi Fõiskolai Karának.
Jelentõs mértékben, mintegy 50 százalékkal nõtt a tavalyihoz képest az ápolás és egészségügyi szociális munka mesterképzésekre felvett hallgatók száma is.

SLÁGER A MENTÕTISZTKÉPZÉS
A meghirdetett szakok közül a legnépszerûbb továbbra
is a mentõtisztképzés, ide 70 hallgatót vettek fel, de sok
tanuló jutott be a szülésznõ és ápoló szakirányokra. Az

Az idén 106 056-an jelentkeztek országosan a felsõoktatásba. Ez a szám tavaly 95 445 volt. 69 727-en alapképzésre, 9763-an osztatlan képzésre, 21 595-en mesterképzésre, 4971-en felsõoktatási szakképzésre.
Állami ösztöndíjas képzésre 91 737-en, önköltséges
képzésre 14 319-en adtak be kérelmet.
Az elõzõ évhez képest növekedés volt megfigyelhetõ minden képzési területen. Összesen 358 ezer felsõoktatási helyre jelentkeztek, egy jelentkezõ pedig átlagosan 3,4 jelentkezést adott be.
A legnépszerûbb képzõhely az ELTE.
Elérhetõek a felsõoktatási intézmények által a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések, a kérelmeket
augusztus 12-éig lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton.
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JÓL HALAD A TÖMBKÓRHÁZ PROJEKT
A terveknek megfelelõ ütemben halad a Tömbkórház projekt kivitelezése. A 14 és fél milliárd forintos
fejlesztés során három óriás épülettömb jön létre, melyek összterülete 27 ezer négyzetméter, és körülbelül
1600 orvosi berendezést üzemelnek be. A teljes beruházás a jövõ év végére készül el.
A Tömbkórház projekt három új épülettömbjén dolgoznak a kivitelezõk a Jósa András Oktatókórház területén. A
27 ezer négyzetméter összterületû három tömbben új otthont kap az onkológia, a szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó részleg és a gyerekosztály. Az onkológiai
tömb készül el a leghamarabb, a mûszaki átadását szeptember végére tervezik. A Tömbkórház projekttel párhuzamosan zajlik az új rehabilitációs központ kivitelezése,
és õsszel kezdõdik a jelenlegi rehabilitációs épület felújítása. A tervek szerint még idén elkezdõdik a sürgõsségi
tömb építése is. A nagy projekt része a kórház megközelítésének és belsõ közlekedésének átszervezése is.

VÁLTOZIK A FORGALMI REND
Tóth Imre mûszaki igazgató elmondta, a Bocskai utcán
a mentõbejáró átalakítása kezdõdött el, a Nagyvárad utcán új behajtási sáv épül a parkolóhoz a látogatóknak,
valamint leálló- és parkolósávokat is szeretnének kiala-

kítani annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki közlekedési dugók a városban. Az építkezéssel párhuzamosan zajlik a betegellátás is, ezért a munkákat úgy szervezik, hogy
a gyógyítás zavartalan legyen. Ugyan a beruházás miatt
csökkent a külsõ és belsõ parkolók száma, valamint több
utat is használnak az építõk, a kórház megközelíthetõsége, a közlekedés és a beteglátogatás továbbra is zökkenõmentes. A tervek szerint a Tömbkórház projekt teljes beruházása a jövõ év végére készül el.

FÓRUMOT TARTANAK
A Tömbkórház és a Rehabilitációs fejlesztésekhez
kapcsolódóan a következõ hetekben a lakosságot és a
közlekedõket is érintõ változások, átépítések, munkálatok lesznek. A lakosság tájékoztatása kiemelten fontos a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetése számára. Augusztus 27-én
18.30-kor a Jósa András Oktatókórház ebédlõjébe Lakossági fórumra várják az érdeklõdõket.

FEJLESZTIK A REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKAT
Európai uniós támogatásból fejlesztik a Jósa András
Oktatókórház és a nagykállói Sántha Kálmán Mentális
Egészségközpont és Szakkórház rehabilitációs szolgáltatásait. A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az
Észak-alföldi Régióban” címet viselõ projekt részeként
Nyíregyházán korszerûsítik az intézmény már meglévõ
rehabilitációs osztályát, és létrehoznak egy új Központi
Rehabilitációs Egységet. Nagykállóban a projekt megvalósítása során kétezer négyzetméteren Regionális Pszichiátriai Módszertani Központot építenek.
A Jósa András Oktatókórházban több mint félmilliárd
forint értékû beruházás valósul meg. A fejlesztések során
a kórház jelenleg meglévõ rehabilitációs osztályát fejlesztik
2–4 ágyas, külön vizesblokkal ellátott kórtermek kialakításával és a nõvér segélyhívó rendszer modernizálásával,
s emellett mintegy 1200 négyzetméteren létrehoznak egy
Központi Rehabilitációs Egységet, ahol a földszinten többek között masszázshelyiség, szénsavas fürdõkád és víz
alatti vízsugármasszázs, az elsõ emeleten pedig gyógytornaterem és fizikoterápiás helyiségek kapnak helyet.
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója a Jósa András Oktatókórházban megtartott sajtótájékoztatón elmondta: a mintegy félmilliárd forintos pénzösszegbõl közel 400
millió forintot fordítanak az építési és kivitelezési munká-

latokra, de a beruházás emellett eszközbeszerzést és a
személyi állomány fejlesztését is tartalmazza.
A pályázat célja között szerepel egy modern technikai
beteg- és környezetbarát irányelvek mentén kialakítandó
egészségügyi rehabilitációs osztály kialakítása. Dr. Szilassy
Géza, a Jósa András Oktatókórház osztályvezetõ fõorvosa azt mondta: az intézményben mozgásszervi rehabilitációs és járóbeteg, kardiológiai rehabilitációs tevékenységet is végeznek majd. A klasszikus mozgásszervi rehabilitáció során 300–400 ezer fõ ellátása valósulhat meg, a
kardiológiai rehabilitáció pedig 170–200 ezer beteget érint.
Az alapozási munkálatok megkezdése elõtt a közmûvek kiváltása zavartalanul megvalósult, a kivitelezési tevékenység további munkáinak ellátása az ütemezés men-

MEGÚJULT AZ INTENZÍV OSZTÁLY
FEHÉRGYARMATON
Összesen 100 millió forintból újult meg a fehérgyarmati kórház intenzív-terápiás részlege. Az intézmény fenntartója, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetése uniós
forrásból nyert támogatást a fejlesztésre.
Fehérgyarmaton korábban is mûködött intenzív osztály, azonban a rekonstrukciónak köszönhetõen 300
négyzetméteresre bõvült és összesen 6 ágyon tudják fogadni az életveszélyes állapotba került pácienseket.
– Több szervi betegségben szenvedõ beteg, súlyos, eszméletlen, lélegeztetést igénylõ betegek kerülnek az in6
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tenzív osztályra, ezeknek a tárgyi eszköz- és személyi
feltételeit kell ott biztosítanunk – mondta dr. Szondi Zita
fõigazgató-helyettes.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetése uniós forrásból 2 milliárd
forintot nyert el pályázati úton a megyei kórházak egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztésére.
– Úgynevezett struktúraprojektet nyertünk el, ami az
északi pólusunkat érinti, ennek legnagyobb részt Mátészalkán láthatóak a fejlesztési elemei és ebbõl ez a százmilliós csomag esik Fehérgyarmatra – mondta Mangol
Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

tén halad. A kórházi ellátás zavartalan, a rehabilitációs épület a Szent István utca felõli parkoló korábbi felvonulási területérõl megközelíthetõ.

JÓ ÜTEMBEN HALAD A BERUHÁZÁS
NAGYKÁLLÓBAN
Két év alatt összesen hat észak-alföldi betegellátó intézmény, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nagykállói Sántha Kálmán Mentális Egészségközpontjának rehabilitációs fejlesztése valósul meg. A nagykállói szakkórházat érintõ, közel
600 milliós beruházás során kétezer négyzetméteren egy
Regionális Pszichiátriai Módszertani Központ létrehozása
a cél. A kétszintes épület hotel szárnyában 20 darab 3
ágyas kórtermet építenek orvosi és vizsgálóhelyiségekkel.
A kreatív szárnyban rekreációs foglalkoztatót, kerámiamûhelyt, zeneterápiás és tornatermet, valamint éttermet
alakítanak ki.
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója elmondta,
a bontási munkálatokat és az új épület alapozását befejezték, és megkezdték a cölöpözést. A tervek szerint a jövõ
év elején már az új központban fogadhatják a régió pszichiátriai betegeit.
A nemzetközi kimutatások szerint a munkaképességcsökkenést okozó tíz leggyakoribb egészségkárosodás
közül négy pszichiátriai eredetû. Ezek a felmérések alátámasztják a pszichiátriai ellátás és rehabilitáció jelenlegi
hatékonyságának szükségszerû javítását.
Dr. Erdélyi Ágnes, a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház orvos igazgatója kiemelte, abban
bíznak, hogy a pszichiátriai betegek rehabilitációját sokkal jobb körülmények között, tervezettebben és gyorsabban tudják majd megkezdeni, mert az új központ az akut
osztály mellett épül fel, ezzel segítve az egymásra épülõ
gyógyítómunkát.
A kivitelezés mellett a projekt fontos elemét képezi a
jövõ év elején rehabilitációs bútorok beszerzése több mint
9 millió forint értékben. A program megvalósítása során
kiemelt figyelmet kap a pszichiátriai szakma presztízsének, valamint a humán erõforrás hatékonyságának növelése is.

ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

A SZÉKELY VÁGTA ÉS NYÍREGYHÁZA: KARD ÉS LÓ
A nyíregyházi Szabó István fegyverkovács közel 30
éve foglalkozik régi fegyverek készítésével, amelyek
közül egy a belga köztársasági elnök falát díszíti, de
készített fegyvereket a Hadtörténeti Múzeumba, a Déri
Múzeumba, a Jósa András Múzeumba és többek között a siklósi várba is. A közelmúltban pedig egy nem
mindennapi felajánlást tett: egy vándorszablyát és egy
örökös szablyát ajándékozott a Székely Vágtának.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A 2014-es Székely Vágtát július 19-20-án rendezték meg
az eresztevényi Óriás-Pincetetõn. A Székely Vágta futa-

mon 16 település versenyzõje, a Góbé Futamon 12 induló mérte össze rátermettségét. A gyõztes ebben az évben
nemcsak pénzjutalommal és serleggel tért haza, hanem
egy vándorszablyával is, amit Szabó István fegyverkovács
ajánlott fel.

FELSÕLEMHÉNY GYÕZÖTT
A nyíregyházi mûvész két szablyát ajándékozott a Székely Vágtának, amelybõl az egyik egy 1845 mintájú lovas
vándorszablya, a másik pedig egy 1861 mintájú gyalogos
tiszti örökös szablya volt. Az utóbbi a futam gyõzteséhez/

NYÍREGYHÁZÁN TENYÉSZTETTÉK
TIMPEX AMATÁT

A díjátadás pillanata

A Székely Vágta gyõztesét, Timpex Amatát Nyíregyházán tenyésztették, így méltán büszkék lehetünk
a magyar sportlóra.
– A ló 2004. március 27-én látta meg a napvilágot
a Timpex ménesben. Már tavaly is indult Nyíregyházán a kölyökvágtában, azt meg is nyerte, és ezen felbátorodva elvittük egy másik helyszínre, ahol minõsült a nagy budapesti vágtára. Magyarországi eredményei láttán vásárolta meg egy romániai úr, aki
Timpex Amatával meg is nyerte idén a Székely Vágtát
– mondta el Tárbály István, nyíregyházi lótenyésztõ,
aki egyébként díjugratásra tenyészti a lovakat.

Szabó István fegyverkovács a díszes szablyával
településéhez, a 29 éves felsõlemhényi Zsigmond Jánoshoz került, aki a 10 éves Timpex Amata nevû lovával gyõzedelmeskedett. A különleges szablyát maga Szabó István adta át a Székely Vágta nyertesének.
– Tavaly néztem a Székely Vágtát és akkor láttam meg,
hogy a fõdíj többek között egy herendi porcelán volt. Tudtam azonban, hogy a Nemzeti Vágtán a gyõztes megkapja a vándorszablyát is és akkor határoztam el, hogy készítek egy ilyet a honfitársaknak is a legközelebbi Székely
Vágtára – mondta el érdeklõdésünkre Szabó István fegyverkovács.

AZ ORSZÁGZÁSZLÓ TÉRRE KÖLTÖZÖTT A LUTHER UTCAI ERSTE-FIÓK

„ÖNÖKRE SZABTUK AZ ÚJ FIÓKOT”
Az Országzászló térre költöztette Luther utcai fiókját az Erste Bank. A korszerû, minden igényt kielégítõ fiók megnyitása alkalmából Petromán Zsolt Miklós fiókvezetõvel beszélgettünk arról, miért is különleges az Országzászló téri egység.
– A Vay Ádám körúti fiók költöztetése után most a
Luther utcai költözött az Országzászló térre. Miért volt
erre szükség?
– A költözésekkel megvalósítottuk a tervezett teljes
körû fiókoptimalizációt Nyíregyházán. Célunk, hogy
egyre több bankfiókunkban modern, kényelmes környezetben, teljes körû kiszolgálással fogadhassuk ügyfeleinket. Emellett a korszerûbb fiókokba való költözéssel
jelentõs üzemeltetési költséget is megtakarítunk.
– Mi a különbség a két fiók között az ügyfelek szempontjából?
– A fiókot az Erste új fiókkoncepciójának megfelelõen
alakítottuk ki. A legszembetûnõbb változás a tanácsadói
asztalok elhelyezésében található, hiszen a korábbi szigetszerû elhelyezés helyett zártabb tanácsadói pultokat
alakítottunk ki. Az asztalok egy sorban, a fallal párhuzamosan helyezkednek el, az ügyfelek a tanácsadókkal
szemben ülnek, ami személyesebb kommunikációt tesz
lehetõvé. Az álló pénztárak helyett – a készpénzforgalom hatékonyabb kiszolgálása és a várakozási idõk csökkentése érdekében – multiszéfek is helyet kaptak a tanácsadói pultokban. Összességében minden ügyfelünknek diszkrétebb, még inkább személyre szabottabb kiszolgálást tudunk nyújtani egy tágas és barátságos fiókban.
– Kiket várnak?
– Természetesen a meglévõ és az új ügyfeleket egyaránt várjuk. Fontos megemlítenem, hogy az új fiókban
az Erste legtöbb szolgáltatása elérhetõ, köztük a lakossági, mikrovállalati és a prémium termékek teljes köre.
Emellett a vállalati üzletág és egy Workout – kintlévõségekkel foglalkozó – iroda is helyet kapott az új fiókban.
– Milyen akciókkal várják az ügyfeleket az új egység-

ben?
– Hogy népszerûvé tegyük és bejárassuk az új helyet is,
az elsõ 50 Erste Joker Hitelkártyát igénylõ ügyfelünk nyári
ajándékcsomagot kap a nyitást követõen. Az Erste Joker
Hitelkártya az egyik legnépszerûbb termékünk, melynek
használatával vásárlásaik összegébõl 4 százalékot visszatérítünk ügyfeleinknek az elõre kiválasztott három üzletkategóriában eszközölt vásárlásaik után. Amennyiben
ügyfelünk a benzinkút kategóriát választotta, akkor 400
Ft/liter feletti aktuális üzemanyagár esetében literenként
16 forintot takaríthat meg bármelyik benzinkúton. Ráadásul még további 2 értékes kategóriát választhat, ahol a
visszatérítés szintén a 4 százalékos sávba esik.
Az ügyfelek további, széles termékpalettáról válogathatnak, így a közelmúltban elindított Erste CélBetét Megtakarítási Számlát is, amelynek elõnye, hogy az ügyfelek
egy kitûzött cél elérése érdekében kisebb összegekkel is
spórolhatnak. Továbbá ajánljuk a szintén idén bevezetett
EgySzámla konstrukciót, amellyel az ügyfél saját igényei
szerint kombinálhatja a szükséges szolgáltatásokat és a
választható kedvezményeket.
Lojalitás nyugdíjprogramunk segítségével pedig ügyfeleink tudatosan tervezve jövõjüket, személyre szabhatják
nyugdíjas éveik anyagi biztonságát, és mindezt választható eszközportfólió, számos kiegészítõ szolgáltatás és 20
százalékos személyijövedelemadó-kedvezmény mellett
tehetik meg.
– Említette, hogy vállalati ügyfeleket is fogadnak a fiókban.
– Természetesen a vállalati ügyfeleinknek szánt konstrukciók továbbra is elérhetõek az új fiókban. A vállalati piacon
kulcsfontosságú szerepet kapnak a kis- és középvállalkozások, amelyek az uniós források és a hitelek segítségével komoly növekedést érhetnek el. Az Erste pedig pénzügyi partnerként – ahogy eddig is – a jövõben is segíteni kívánja
vállalati ügyfelei fejlõdését.
– A betérõ ügyfeleknek milyen kényelmi szolgáltatásokat ajánlanak?
– Az ügyfelek kényelmét szolgálja a digitális ügyfélhívó
rendszerünk, és emellett digitális plakátokról tájékozódhatnak az aktuális ügyekrõl. Kialakítottunk egy NetBank-sarkot is az Országzászló téri fiókban, így az ügyfelek helyben
elektronikus úton is intézhetik ügyeiket. Az Erste Bank cél-

ja, hogy egyre kényelmesebbé és gyorsabbá tegye az ügyintézést, és 2018-ra az elektronikus banki szolgáltatások
terén piacvezetõ, a legfontosabb innovációkat bevezetõ
szereplõje legyen a piacnak.
(x)
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

EGYETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT NEVE ISMERT EGYELÕRE
NAPLÓ KÖRKÉRDÉS: AZ ÖNÖK PÁRTJA, SZERVEZETE INDÍT-E POLGÁRMESTERJELÖLTET NYÍREGYHÁZÁN?
DK: Önállóan nem

mélyt a többi képviselõjelölttel együtt, közösen nevezzük
meg, várhatóan egy-két héten belül.

Hunyadi János, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke: Önállóan nem tervezzük jelölt indítását. Közösen másokkal elképzelhetõnek tartjuk, ám még keressük az együttmûködõ partnereket. A baloldali erõk összefogásában, együttmûködésében gondolkodunk, s 7–10
napon belül bejelentést teszünk.
Együtt-PM: Mindenképpen
Lövei Csaba, az Együtt PM régiós koordinátora, az Országos Politikai Tanács tagja: Mindenképpen állítunk jelöltet, de hogy önállóan, vagy összefogva más pártokkal,
arról a bejelentést jövõ hét végéig megtesszük.
Függetlenek Egyesülete: Nem
Póka Imre, a Függetlenek Egyesülete nyíregyházi önkormányzati képviselõje: A Függetlenek Egyesülete biztosan nem indít polgármesterjelöltet Nyíregyházán.

FIDESZ-KDNP: Igen, dr. Kovács Ferencet
Jászai Menyhért, a Fidesz városi elnöke: A Fidesz-KDNP
pártszövetség már hetekkel ezelõtt lezárta a jelöltállítási folyamatot. Polgármesterjelöltünk dr. Kovács Ferenc. Minden
nyíregyházi körzetben indítunk jelöltet, a kampány során
pedig azt szeretnénk bemutatni a város polgárainak, hogy
az elmúlt négy évben milyen hatalmasat lépett elõre a város és ennek a munkának a folytatásához szeretnénk elnyerni a nyíregyháziak bizalmát. Bízom benne, hogy az
õszi kampány az eredményekrõl, tervekrõl, az itt élõk mindennapjainak segítésérõl, munkahelyteremtésrõl, közbiztonságról, út- és járdaépítésrõl szól majd, és az ellenzék is
felismeri, hogy a lejáratásra, személyeskedésre senki sem
kíváncsi Nyíregyházán.

elnökségtõl és az országos kongresszustól. A kongresszusi határozatnak megfelelõen önálló jelölt állítására törekszünk, így legfeljebb civil szervezetekkel
képzelhetõ el az együttmûködés, pártokkal nem. Terveink szerint augusztus elsõ heteiben nevezzük meg a
jelöltünket.
Magyar Munkáspárt: Igen, önállóan
Tóth András, a Magyar Munkáspárt megyei elnöke:
Igen, önálló jelöltet indítunk terveink szerint Nyíregyházán. Ám mivel választási ügyekrõl ezen a héten szombaton fogunk tárgyalni a megyeszékhelyen, konkrét személyt
még nem tudunk megnevezni.
MSZP: Igen
Nagy László, az MSZP városi elnöke: Igen, indítunk, s a
jövõ héten tesszük meg a bejelentést.

LMP: Mindenképpen, önállóan

JOBBIK: Igen, önállóan
Szõke Ádám, a JOBBIK nyíregyházi alapszervezetének
elnöke: Igen, önállóan indítunk jelöltet, de a konkrét sze-

Máté György Ákos, az LMP területi elnöke: Szerintem mindenképpen, már van potenciális, alkalmas jelöltünk. Ám ehhez még kell a megerõsítés a megyei

2014 A VÁLASZTÁSOK ÉVE
Az áprilisi országgyûlési és a májusi európai parlamenti választást követõen októberben ismét szavaz az
ország. Áder János köztársasági elnök július 23-án, élve
köztársasági elnöki jogkörével, 2014. október 12-ére
tûzte ki az önkormányzati választások idõpontját. Kik
rendelkeznek szavazati joggal? Hogyan lehet majd
választani? Meddig kell a jelölteknek összegyûjteni az
ajánlásokat? Kérdések, amelyekre Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje, a helyi választási iroda vezetõje, dr.
Szemán Sándor válaszolt a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Áder János július 23-án elnöki nyilatkozatában tette
közzé az önkormányzati választások idõpontját. A kitûzéssel egyidejûleg egy közleményt is ismertetett, amelyben egyértelmûvé tette, hogy miért nem a szokásoknak
megfelelõen, október elsõ vasárnapján tartják a választásokat. (Ld. keretes írásunkat.)
A választási törvényt módosította az új parlament, a fõvárost érintõ rendelkezések több pontját azonban megtámadták az Alkotmánybíróságon, amivel kapcsolatban július 21-én hoztak döntést. Ez a döntés, ahogy Áder János
fogalmazott, már egyértelmû és világos helyzetet teremtett az önkormányzati választások törvényi szabályozásában, és minden olyan alkotmányos aggály megszûnt,
amely befolyásolhatná, hogy az önkormányzati választásokat törvényesen kiírják és lebonyolítsák. Mivel minden
akadály elhárult a választások kiírása elõl, ezért elnöki
nyilatkozatában tette közzé, hogy október 12-én ismét
választ az ország – ezt már dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje fejtette ki a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû közéleti magazinjában.

HAMAROSAN ÉRKEZNEK AZ ÉRTESÍTÉSEK
Dr. Szemán Sándor azzal kezdte, hogy azok az állampolgárok rendelkeznek szavazati joggal, akiknek lakóhelyük vagy bejelentett tartózkodási helyük van Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy a nem magyar állampolgárok is részt vehetnek a választáson. Nekik itt, Magyarországon kell rendelkezniük lakóhellyel vagy bejelentett
tartózkodási hellyel. Rövidesen mindenki megkapja az
8
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államtól az értesítést, amelyben az szerepel, hogy õ melyik településen vehet részt fõ szabály szerint az önkormányzati választáson – ez az állandó lakóhely szerinti
település. Aki nem kap augusztus 25-éig értesítõt, az feltétlenül jelentkezzen a polgármesteri hivatalban személyesen vagy telefonon. Azonban a szokások szerint most
is van választási lehetõség, de csak annak, aki már korábban, pontosabban a választás kitûzését megelõzõen legalább 30 nappal Magyarországon tartózkodási helyet vagy
más néven ideiglenes lakcímet létesített – mondta el.
Aki ez év június 23-áig valahol tartózkodási lakhelyet
létesített, az október 10-e, péntek 16 óráig bejelentheti az
állandó lakóhely szerinti jegyzõnél, hogy õ mégiscsak a
tartózkodási helyén szeretne szavazni. A szabályoknak
megfelelõen ügyfélkapun keresztül, levélben vagy személyesen kell az ilyen átjelentkezési kérelmeket megtenni.

ÉRVÉNYES OKMÁNYOK SZÜKSÉGESEK
Dr. Szemán Sándor arra kéri a választópolgárokat, hogy
mindenki ellenõrizze, érvényesek-e az okmányai. Hangsúlyozta, hogy ne csak azt nézzék meg, most érvényeseke a személyazonosításra alkalmas és a lakcímet igazoló
okmányok, hanem hogy október 12-én is azok lesznek-e,
mert érvényes igazolványok hiányában nem vehetnek részt
a választópolgárok a szavazáson. Újabb dátum, hogy a
választással kapcsolatos politikai események hivatalosan
augusztus 23-án kezdõdnek. Ezt követõen indul majd meg
a jelölés és az ajánlás is. A jogszabály értelmében a jelölteknek az adott választókerület lakosai egy százalékának

az ajánlását kell begyûjteniük. 15 egyéni választókerületet alakítottak ki, tehát 15 egyéni képviselõje lesz a városnak, illetve 6 listás képviselõje, plusz a polgármester. A
körzetek méretétõl függõen átlagban 55–70 közötti ajánlást kell egy jelöltnek megszerezni ahhoz, hogy hivatalosan jelöltté váljon. Változás, hogy a polgármesteri jelöltté
váláshoz korábban 2000 ajánlásra volt szükség, ezen
könnyítettek, az októberi választáson mindenki polgármesterjelölt lehet, aki legalább 500 ajánlást megszerzett. Az
ajánlások összegyûjtése a választást megelõzõ 48. napon,
augusztus 25-én indul és szeptember 8-áig lehet majd az
ajánlásokat összegyûjteni – hangsúlyozta.

ELNÖKI NYILATKOZAT A 2014. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁRÓL
Falvaink, városaink, megyéink önkormányzatai legújabb kori demokráciánk nélkülözhetetlen tartópillérei. Az önkormányzatiság elve olyan alkotmányos érték, amely a helyi közösségekhez tartozók demokratikus akaratnyilvánításán nyugszik. Ezért fontos, hogy
az õszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb számban szóljanak bele saját közösségeik sorsának alakulásába. Kiemelten fontos az is, hogy a választások lebonyolításának minden alkotmányos feltétele biztosított legyen.
Az Alkotmánybíróság 2014. július 21-én meghozott
határozata egyértelmû és világos helyzetet teremtett
az önkormányzati választások törvényi szabályozásában. Az Alkotmánybíróság döntését követõen semmilyen olyan alkotmányos aggály nem vethetõ fel,
amely befolyásolhatná a 2014-es önkormányzati választások törvényes kiírását és lebonyolítását.
Azzal, hogy az Alkotmánybíróság hétfõi döntése
pontot tett a választások rendjét befolyásoló vitás kérdések mindegyikére, minden akadály elhárult a választások kiírása elõl. Ezért – élve köztársasági elnöki
jogkörömmel – a mai napon meghozott államfõi határozatommal 2014. október 12-ére tûzöm ki az önkormányzati választások idõpontját.
Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ
VILÁGSZERTE NÖVEKSZIK A KÁLLAY GYÛJTEMÉNY ISMERTSÉGE
korta látogatják azt óvodások, általános és középiskolás
fiatalok, illetve fõiskolai hallgatók. Az igazgató kifejtette,
hogy éppen ezért fontos cél az, hogy minél több szórakozási lehetõséget biztosítsanak a fiataloknak az egyes kiállításokhoz kapcsolódóan. Szeptemberben például
Matchbox- és modellautó-kiállítást tekinthetnek meg az
érdeklõdõk és a Szalay–Bunkóczi páros egyike is tiszteletét fogja tenni. A kiállítás mellett vezetési tesztek és különféle játékok is lesznek, novemberben pedig Ilosvai Péterrõl fognak megemlékezni – adott tájékoztatást dr. Ulrich
Attila igazgató.

Ki gondolta volna, hogy a Nyíregyházi Napló csaknem egyidõs a Kállay Gyûjteménnyel, a megyeszékhely kincsével, ami már több mint két évtizede áll nemcsak a városlakók, de a turisták szolgálatában is. A
hosszú múltra visszatekintõ gyûjtemény éppen ezért
lehet egyik központi témája jelenlegi rovatunknak,
amelynek célja, hogy visszaidézze a Nyíregyházi Napló
20 évvel ezelõtt megjelent lapszámainak történéseit,
arcait, ezzel is színesítve a lapot.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az elsõ szállítmányok a Kállay Gyûjteménybe 1989 tavaszán érkeztek, aminek létrehozása dr. Kállay Kristóf, dr.
Kállay Miklós politikus és miniszterelnök elsõszülött fiának a nevéhez fûzõdik, aki a saját tulajdonát képezõ, több
mint 40 esztendõ gyûjtésének gyümölcsét, illetve a megõrzésre bízott muzeális értékû tárgyakat adományozott oda
szülõvárosának, Nyíregyházának. Ezeket azóta újabbak
és újabbak követnek, és az adományozók köre is bõvült.
A sokrétû gyûjtõ- és vásárlómunkák eredményeként, majd
az adományozók körének bõvülésével pedig a Kállay
Gyûjtemény a tárgyi és írott források sajátos, a maga nemében is értékes kollekciójává vált.
A mintegy hétezer kötetes könyvtár óriási forrásanyagnak tekinthetõ szinte valamennyi tudományág mûvelõje
számára – ez olvasható a Nyíregyházi Napló 1994. júliusi
számában. Az írásban Lakatos Sarolta muzeológus kifejtette, hogy szeretné, ha a közeljövõben ezek száma is
bõvülne. A remény pedig beteljesedett, húsz évvel a cikk
megjelenését követõen, 2014-ben már 13 ezer darabos a
Kállay Gyûjtemény könyvtári állománya, a tárgyiaké 8
ezer, a fotóké pedig 4–5 ezer, de több adomány is érkezett be. Errõl már dr. Ulrich Attila, a Kállay Gyûjtemény
jelenlegi igazgatója beszélt, aki korábbi interjújában
egyébként kifejtette, hogy a gyûjtemény szakmai hírneve
az akkori cikkíró, dr. Lakatos Sarolta nevéhez fûzõdik, aki
sajnos már nem lehet köztünk. A muzeológus több mint
18 évig vezette a Kállay Gyûjteményt, élete fõmûvét teremtve meg azáltal, hogy rendszerezte, leltározta, kiállí-

VÁNDORKIÁLLÍTÁS

– Sokkal bõvebb már a gyûjteményünk a 20 évvel ezelõttihez képest – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila. Ráadásul egyre többször elõfordul, hogy polgári, nemesi családok adományoznak a gyûjteménynek, ami egyébként
2007-ben muzeális intézménnyé vált. A Kállay Gyûjtemény pedig most egy újabb mérföldkõ elõtt áll, hiszen dr.
Kovács Ferenc az év elején bejelentette: elindítottak egy
folyamatot, amelynek része, hogy a Kállay Gyûjtemény a
Kállay-kúriába költözhessen. Kifejtette: azon dolgoznak,
hogy a Kállay-kúriát, az épületet a város ingyen megkapja
a kormánytól és oda vigyük át a Kállay Gyûjteményt.
– A város életébe megpróbálunk bekapcsolódni, kiállításokat szervezünk nemcsak a felnõtteknek, de a gyerekeknek is, ezért is lehetett méltán népszerû a kora téli
mackókiállítás is. Jelenleg két cél lebeg elõttünk. Szeretnénk a Kállay-kúria épületét megkapni, amiben nagyon
sokat segít nekünk a város vezetése. Másik célunk pedig,
hogy a Kállay Gyûjtemény jelentõs szerepet vállaljon a
kulturális életben – mondta el.
A Kállay Gyûjtemény ismertségét fémjelzi, hogy gya-

„Egy korszak történelmi traumák között – kultúra és
mûpártolás 1920–1944” címmel nyílt vándorkiállítás a
napokban a Kállay Gyûjteményben. A Magyar Vidéki
Múzeumok Szövetsége a magyar történelem ellentmondásos korszakát szeretné bemutatni a tárlattal, amelynek
törzsanyagához a nyíregyházi Kállay Gyûjtemény helyi
mûtárgyakkal járult hozzá. A kiállítást szeptember elejéig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.
A tárlat bemutatja a Trianon utáni Magyarország kulturális életét, és azokat a változásokat, amelyek a területelcsatolások miatt történtek és hagytak lenyomatot. Az ország megcsonkítása társadalmi és gazdasági következményekkel is járt, amely a mûvészetet, a tudományt és a sportéletet is befolyásolta. A fényképekbõl és tárgyi emlékekbõl álló kiállítás a magyar történelem ellentmondásos korszakát mutatja be a kultúra szemüvegén keresztül. A mûtárgyak és dokumentumok mellett interaktív eszközök,
hang- és képanyagok teszik teljessé a tárlatot. A kiállítás
szervezõi az 1920 és 1944 közötti idõszakot szeretnék
megismertetni a látogatókkal. Dr. Ulrich Attila, a Kállay
Gyûjtemény igazgatója elmondta, a tárgyak egy részén is
lehet látni azt a „sokkot”, ami az országot érte, területe
nagy részének elvesztése miatt. Az igazgató hozzátette,
ugyanakkor látható az is, hogy a harmincas években milyen fejlõdés indult meg.
További információkat olvashatnak a Kállay Gyûjteményrõl a www.kallaygyujtemeny.hu weboldalon.

a válogatás, hiszen szerencsére rengeteg olyan dalom van,
ami közel áll a szívemhez. Az alapot a RaM Colosseumban adott nagysikerû mûsor jelenti, ahol közel negyven,
változatos zenei világú szerzemény hangzott el, de a jövõ
jegyében új dalokat is elõadok majd. Itt természetesen kiemelten szerepelnek majd a Kazár Ticiánával és Pállal
való kapcsolatnak köszönhetõ számok. Ezúton is megismerhetnek a nézõk fiatal tehetségeket a MÁZS világban,
hiszen a számukra való lehetõségadást fontos feladatomnak tartom. Vastag Csabát is egy ilyen produkcióban ismerhették meg a nézõk a mûsoromban 2004-ben, ma
pedig az ország egyik legjobb énekeseként jegyzik. Sokat
jelent számomra, hogy a kisleányom, Rózsa is fellép majd
a Szabadtérin. A fiam, Bendegúz egy remek dalt adott elõ
a RaM-ban, ezért kértem, itt is énekelje el. Meglepetés-

vendégek is lesznek. Az elsõ felvonásban Kazár Pálék kísérnek, a második részben pedig egy budapesti zenekar.
Széles skálán mozog majd a mûsor: az operettõl a saját
dalokon át a nagy musicalslágerekig színes lesz a paletta.
A karácsonykor megjelenõ lemezem anyagából is prezentálok majd néhány szerzeményt.
Remek kapcsolatban vannak Tasnádi Csabával, a Móricz Zsigmond Színház igazgatójával, s mindig örömmel
vállal itt fellépést, ha hívják. Egyetlen dolog akadályozhatja meg ezt: ha nem tudják összeegyeztetni az Operettszínházban zajló elõadásaival. Az Anconai szerelmesek
az óriási siker miatt több mint tíz évig szerepelt a Móricz
Zsigmond Színház mûsorán.
Akkor elégedett, ha nem látszik ki a munkából. Nos,
panaszra nincs oka!
– A komáromi Magyarock Dalszínházban nemrég mutattuk be a Legénybúcsú címû fergeteges musical comedyt,
ami a Másnaposok mintájára készült. Rajtam kívül Miller
Zoltán, Zöld Csaba, Barabás Kiss Zoltán és Forgács Péter
játsszák. Ezt az elõadást remélhetõleg a nyíregyházi nézõk
is láthatják majd a közeljövõben. Szeptemberben felújítjuk
a Mozartot az Operettben. Salzburgból kaptam egy megtisztelõ egyéni felkérést. A zseniális komponistát is életre
keltem majd szülõvárosában egy koncerten. Közben egy
sor elõadásban szerepelek még a pesti Broadway-n: Abigél, Miss Saigon, Ördögölõ Józsiás, Rómeó és Júlia. Októberben lesz egy premierem a szintén nyíregyházi kötõdésû
Venyige Sándor veresegyházi zenés színházában. Vele
együtt indult a pályám 1989-ben a Dantonban. Pindroch
Csabával együtt lépünk fel John Chapman–Ray Cooney Ne
most, drágám! címû komédiájában.

totta és publikálta az itt található ritkaságokat, és õrizte
azt az utókornak.

BÕVÜLT A GYÛJTEMÉNY

MÁZS 40–25!
Mészáros Árpád Zsolt, az Operettszínház mûvésze
ismét nagyszabású koncerttel örvendezteti meg népes
rajongótáborát szülõvárosának, Nyíregyházának Szabadtéri Színpadán augusztus 2-án, szombaton 20 óra
30 perctõl.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Mit is takar a mûsor címében szereplõ két szám? Szinte
hihetetlen, de a negyedik X-ébe lépett színész-énekes negyedszázada lépett elõször a világot jelentõ deszkákra.
Jelképesnek is tekinthetjük, ahogyan 1990-ben, a Gaál
Erzsébet által rendezett nyíregyházi Danton címû, legendássá vált elõadásban egy volt a népbõl, a legutóbbi premierjén pedig az Operettszínházban, a Verebes István által rendezett A Cirkuszhercegnõben Sergius Wladimir
nagyhercegként jelent meg. Hányszor varázsolta el azóta
nézõit, hallgatóit Mozartként, Benvolióként, a Miss Saigon Professzoraként, Bakszénként, Peter Panként...? Csak
a nyíregyháziak mennyi „alakban” láthatták? Gondoljunk
csak A dzsungel könyve Mauglijára vagy az Anconai szerelmesek 2. Luigi del Sorójára! Gianni Morandi vendége
lehetett Olaszországban, énekelhetett többször északamerikai országok közönségének is, egyet azonban soha
nem felejtett el: hogy városunkból repítette tehetsége idáig. Ha hívják, mindig szívesen jön haza, s szerencsére
gyakran invitálják.
– Pályafutásom kis összefoglalását adom majd szombaton – nyilatkozta lapunknak. – Nagyon nehéz feladat volt
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INTERJÚ

HIRDETÉS

KOZMA PÉTER AZ ÚJ KORMÁNYMEGBÍZOTT
módon, életszerûen intézhessék az állampolgárok ügyesbajos dolgait. Ez egy nagyon fontos, még nem befejezett
állomása a közigazgatás átszervezésének – mondta. Ehhez ésszerû, határidõn belüli ügyintézésre van szükség.
Ez felkészült apparátust és jogkövetõ magatartást követel
az ügyfél és a hivatal részérõl egyaránt. A jogszabálynak
megfelelõ és megalapozott határozathozatalra és ügyintézésre kell törekedni, hiszen a hivatal nem önmagáért
van, hanem az ügyfélért. El kell fogadtatni, hogy vannak
jogszabályi követelmények, melyeket mindkét oldalról be
kell tartani.

Július elején a miniszterelnök kinevezte a kormánymegbízottakat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Kozma Pétert. A kinevezésekre azért volt szükség, mert
a miniszterelnök négyéves mandátumának lejártával
a korábbi vezetõk megbízatása is megszûnt. Kozma
Péter elõdje, dr. Vinnai Gyõzõ az áprilisi választásokon egyéni mandátummal jutott az országgyûlésbe a
FIDESZ-KDNP jelöltjeként, a szabolcsi 2-es választókerületben, a kormánymegbízottak pedig a törvények
szerint további munkavégzésre irányuló jogviszonyt
nem létesíthetnek.

JOBBÍTÓ KEZEK, KAPCSOLATTARTÁSSAL

Szerzõ: Sipos Marianna
A kormánymegbízott terveirõl, a rá váró feladatokról
nyilatkozott a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában, majd válaszolt a Napló kérdéseire is. Kozma Péter
bevezetésként ismertette azt a számos társadalompolitikai tevékenységet, melyet kinevezése elõtt töltött be.
– Megtiszteltetésként, elõlegezett bizalomként élem meg
azt, hogy kormánymegbízottként dolgozhatom mostantól.
Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
eddig is folyamatosan a jogalkalmazás, jogalkotás területén tevékenykedhettem, mely segítheti feladatom ellátását.

SZAKMAI TAPASZTALATOK
Még a rendszerváltás elõtt voltam egyszerû szabálysértési ügyintézõ, aztán a ’90-es évek elejétõl az országgyûlési mandátumom megszerzéséig hivatalt vezetõ jegyzõ,
és késõbb jogalkotó a törvényhozásban. 11 éven át voltam tagja az országgyûlés alkotmányügyi bizottságának.
Beleláthattam a törvényalkotás fortélyaiba, és a megyei
közgyûlés alelnöki tisztét is betöltöttem néhány éven át.
Számomra tehát a közigazgatás és az államigazgatás nem
idegen pálya. Abból a szempontból valóban új, hogy a
kormánymegbízotti tisztséget másodikként töltöm be a
megyében. Ez más, mint minden eddigi megbízatásom,
és abban az értelemben is, hogy ez új jogintézmény, hi-
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szen a kormányhivatalok a kormány közigazgatási és államigazgatási átszervezésének részeként jöttek létre.
A törvény egyértelmûen meghatározta azokat a szakigazgatási szerveket, melyek a kormányhivatalok és ezáltal a kormánymegbízottak alá tartoznak. Fontos dolognak
tartom a járási hivatalok újbóli létrehozását – hangsúlyozta Kozma Péter.
– Az mindenki számára ismert, hogy 1983-ban az akkori tanácsi törvény értelmében megszûntek a járások. De
a mostaniak létrehozása jogalkotás szintjén nem azonos
az akkoriakkal. A járás szó azt jelenti a magyar tradicionális közigazgatási jogban, hogy legfeljebb egy napi járásra kell menni az ügyeket elintézni.

EMBERSZERÛEN,
ÉSSZERÛEN AZ ÜGYFÉLÉRT
A kormánymegbízott szerint: a legfontosabb feladata a
kormányhivataloknak, hogy közel kerüljenek az emberekhez az ügyintézés szintjén és ésszerû, emberszerû

A kormánymegbízott feladata pedig az, hogy akár szervezeti, akár jogszabályi szinten jelezze a kormányzat felé,
melyek azok a jogintézmények, szervezeti változást igénylõ teendõk, jogszabályi módosítások, melyek az itt élõk
életének további megkönnyítését szolgálják. Mint mondta: a kormányzatnak õk a kinyújtott „jobb kezei”, egyben
jobbító kezei. Ugyanakkor hozzátette: õ nem pártpolitikus, hanem hivatalvezetõ. Szerinte az állam akkor tudja
betölteni a közigazgatás szervezõ funkcióját, ha a társadalom valamennyi résztvevõjével kapcsolatot tart – ebben is segít a kormánymegbízott és hivatala. Nemcsak az
ügyfelekkel, és minden közszereplõvel, önkormányzattal,
hanem – többek között – a gazdasági szféra szereplõivel
is, annak érdekében, hogy azokat a területfejlesztési, munkahelyteremtõ elképzeléseket – melyeket kormányzati és
önkormányzati szinten fogalmaznak meg – a kormányhivatal és annak hatóságai elõsegíthessék. Ennek érdekében igyekszik minden olyan tartalmas rendezvényre is elmenni, ahol minél több emberrel találkozhat, hiszen ezek
az események jó alkalmat szolgáltatnak, hogy érzékelhessék az emberek, odafigyelnek a problémáikra.
A jövõ tervei között említette meg Kozma Péter, hogy
ennek a kormányzati ciklusnak a legfontosabb feladata
az lesz, hogy az elkezdett közigazgatási építõmunkát finomítsák. Le kell szûrni azokat a tapasztalatokat, melyeket az elmúlt évek alatt szereztek.

ESEMÉNYEK

NYÍREGYHÁZA VOLT A DÍSZVENDÉG TUSNÁDFÜRDÕN
Nyíregyháza – mint a Magyar Turizmus Zrt. kiemelt
turisztikai partnere – díszvendégként mutatta be sokszínû turisztikai kínálatát Tusnádfürdõn, a jubileumi
25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. A rendezvény során Magyarország turisztikai
kínálata hagyományosan külön sátorban kapott bemutatkozási lehetõséget 2014. július 24–27. között.
A rendezvény az elmúlt negyedszázadban az összmagyar politikai élet meghatározó eseménye volt. Vélhetõen a jubileum okán a hazai és a határon túli gazdasági és politikai élet színe-java jelen volt Tusnádfürdõn,
ahol városunknak meghatározó szerep jutott. Öt napon
át mintegy 40 elõadás közel 300 elõadója elemezte a
világ és Magyarország jelenét a kultúrától, a sporton át a
média világáig. A látogatók nemcsak a konkrét csomagajánlatokból, hanem látványos attrakciókból és hungarikumokból is ízelítõt kaptak. Megkóstolhatták 3 táj 3 varázslatos eredetvédett pálinkáját, valamint a gyógyító erejû sóstói vizet. A játékos kedvû látogatók számára nyereményjátékot hirdettek, melynek fõdíja 4 személyre szóló
wellness pihenés volt az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ,
valamint a Hotel Fürdõház szolgáltatásainak igénybevételével. Népszerû volt a Helló Nyíregyháza! fotófal elõtti
fényképezkedés is.
Nyíregyháza polgármestere nem hivatalos megbeszélést folytatott Csíkszereda és Tusnádfürdõ polgármesterével, különös tekintettel a turisztikai együttmûködés lehetõségeire. Dr. Kovács Ferenc vendéglátóként fogadta standunkon a rendezvényen jelenlévõ államtitkárokat, polgármestereket, nagyköveteket, állami szervek és cégek
vezetõit, miniszteri kabinetfõnököket, médiaszereplõket
és több diplomáciai résztvevõt. A megbeszélések során

már megállapodás is köttetett a városunkban mûködõ
Bozsik és a székelyföldi futballakadémia között.
Dr. Kovács Ferenc kérdésünkre elmondta, Nyíregyháza jelenléte rendkívül nagy presztízzsel bírt Tusnádfürdõn.
Nemcsak a várost, hanem a Nyírséget és a megyét is képviselték, ráadásul hírük gyorsan végig futott a rendezvény
területén, mert sokan keresték fel a nyíregyháziakat.
– Egycentes kis kóstolók voltak, pogácsát kínáltunk,
milotai dióval, szatmári szilvalekvárral készített süteményt
és ízelítõt Nyíregyháza értékeibõl – hangsúlyozta a polgármester, aki érdeklõdésünkre elmondta, hogy a prominens személyiségekkel számos aktuális gazdasági, oktatási, egészségügyi, önkormányzati és ifjúságpolitikai témákat érintettek, így arra már nem is maradt idõ, hogy a
nagyszínpadon lévõ elõadásokat meghallgassa, a város
számára hasznos beszélgetésekkel ugyanis eltelt az idõ.
Örömmel tudatta, hogy a szervezõk közölték: jövõre is
visszavárják Nyíregyházát.

HIRDETÉS

BOKRÉTA KERÜLT A CSODAVÁRRA
Bõvíti intézményét a nyíregyházi Down Egyesület.
A három évvel ezelõtt megnyitott Csodavárban egy
úgynevezett Csodakertet alakítanak ki, ahol a többségi és a fogyatékkal élõ gyermekek is játékosan fejlõdhetnek majd. A projekt megvalósítása szükségessé tette a Csodavár épületének felújítását is. A beruházás
mára olyan fázisba érkezett, hogy azt bokréta kihelyezésével ünnepelték meg.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Csodavár fejlesztõház 2011-ben nyitotta meg kapuit,
ahol azóta több mint 60 gyermek korai fejlesztése zajlik,
illetve több száz gyermek számára egy integrált játszóház
mûködik. Az egyesület célja továbbra is az, hogy élménnyé
varázsolja a korai fejlesztésben részt vevõ gyermekek és
családjaik számára a kötelezõ terápiákat és az intézményben eltöltött idõt, többek között ezért is alakítják ki a Csodakertet, aminek megvalósításához szükségessé vált a Csodavár épületének felújítása is. Ez jelentõs mértékû vállalati
és magánadományokból készül el. A Csodakert olyan módon teszi majd lehetõvé a gyermekek fejlesztését, hogy a
játék örömét semmi sem zavarja meg. – Ez egy olyan játszóházi labirintusnak tûnõ dolog lesz, amely minden érzékszervre hat majd – mondta Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke.
A Csodakert az összes érzékszerven és mozgáson keresztül fejleszti majd az idegrendszert és segíti a tanulási
részképességek fejlõdését is. A beruházás június elsején
kezdõdött el és szeptember elsején már át is adják az elsõ
szakaszt, november elsejétõl pedig a Csodakertet is bemutatják. Az álom megvalósításához azonban még mindig szükség van 6,5 millió forintra, ehhez várják a további
adományokat.

V E R S E N Y F E L H Í VÁ S
„SÓSTÓKÖR”
– TÓKÖR FUTÁS A SÓSTÓN
A verseny helyszíne:
Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ, Sóstói-tó
(tó körüli rekortán futókör)
A verseny rendezõje:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város – Nyírsuli Kft.
Versenytáv: 1000 yard = 914 m
A verseny idõpontja:
2014. július 28–szeptember 25. (9 hét, heti egy mérési alkalom)
Mérési napok:
– minden héten csütörtökön 18.00–20.00 óra között,
– esõnap: a rendezvény Facebook oldalán megtekinthetõ,
– amennyiben az idõpont nem megfelelõ, egyéni mérés is igényelhetõ elõzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámokon: 20/3596764, 70/459-3355, kiszállási díj: 10 000 Ft/alkalom.
Mérési pont: a tó nyugati partjánál (a Krúdy Szálló felõli oldal)
Nevezés, regisztráció: a helyszínen
Nevezési díj:
a helyszínen fizetendõ 1000 Ft/fõ/1 mérés
2000 Ft/fõ/1 alkalommal több mérés igénybevétele esetén
Kategóriák: Nõi, Férfi
Díjazás:
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 30 000 Ft
III. hely: 20 000 Ft
egyéb meglepetés díjak

A v e r s e n y e n s z ö g e s c i p õ h a s z n á l a t a T I L O S!
Folyamatos információk:
a www.nyiregyhaza.hu/sostokor, valamint
a www.facebook.com/sostokor oldalon.
2014. AUGUSZTUS 1.
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MARCI MÁR A US OPENRE KÉSZÜL
Fucsovics Márton két napot tölthetett Nyíregyházán. A jelenlegi legjobb magyar férfi teniszezõ, kihasználva az alkalmat, Kántor Csaba gyúró kezei alá
feküdt, hogy megmasszíroztassa izmait. Szükség is van
a gyúrásra, mivel az elmúlt hetekben számos versenyen vett részt a teniszezõ, és Olaszországban döntõt, majd elõdöntõt játszhatott két Challenger versenyen, Németországban pedig a legjobb nyolc közé
jutott. A héten már elrepült Amerikába, újabb versenyekre.
– Mindössze két napig lehettél itthon. Mindenkit sikerült meglátogatni?
– Igyekeztem, de össze kell sûríteni a dolgokat. Ilyenkor találkozok a családtagokkal, itthoni barátokkal, de
sajnos nincs sok idõm itthon lenni.
– Sikeres sorozat van a hátad mögött, hiszen Olaszországban elõdöntõt, illetve döntõt játszhattál, Németországban a nyolc közé kerültél. Hogy élted meg az elmúlt
néhány versenyt?
– Nagyon jó idõszak van a hátam mögött. Négy versenyt játszottam egymás után, és napról napra jobban
ment. A tornák elõtt a 190. voltam a ranglistán, most pedig a 154. vagyok, ami egyéni csúcs. Wimbledon után az
volt a cél, hogy nyár közepére a 150. hely környékén legyek, ez teljesült. Év végére viszont szeretnék a top százba kerülni.
– Van azért hiányérzet? Volt olyan torna, melyen döntõ játszmában, minimális különbséggel veszítettél.

SPORTPROGRAM
Augusztus 2., szombat 18.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Paks NB I-es labdarúgó-mérkõzés

ÚSZÓ ALKALMATLANSÁGOK
VETÉLKEDÕJE
Idén is megrendezték az Úszó Alkalmatlanságok
tréfás vetélkedõjét Sóstón. A rendezvényre látogatók számos eredeti, bár hosszú távú vízi közlekedésre alkalmatlan jármû összecsapását tekinthették
meg. A legötletesebb hajókonstrukciók között díjazták a Nyíregyházi Napló húszéves jubileumára
készült „papírhajót”.
Szerzõ: Kõvári I. Bence

Fucsovics Márton egy magyar szurkolóval
Németországban
– Nagyon sajnálom ezeket a versenyeket, mert tényleg
nagyon-nagyon kevésen múlik a nagyobb siker, de ez is
jelzi, hogy jó úton járok. Ha olyan keményen dolgozok
mint eddig, elõbb-utóbb ez is meglesz.
– Most pedig irány Amerika?
– Igen. Elõbb San Franciscóban lesz egy Challenger torna, ahol kiemelt leszek, majd augusztus végén kezdõdik
a US Open. Elõtte egy hetem lesz a felkészülésre, és jó
lenne felkerülni a fõtáblára. Magyar teniszezõ nem nagyon kap szabad kártyát tornákon, ezért mindet saját erõbõl kell kivívnom.
– És finanszírozni...
– A tenisz nem olcsó sport, nagyon sokba kerül az utazás. Ezt abból fedezem, amit a Challenger tornákon kapok egy-egy jó eredmény után. Sokat segít, hogy Franciaországban készülök, és a kinti klubom szeretné, ha maradnék, így várhatóan rövidesen aláírunk egy újabb egyéves szerzõdést. Jelenleg én vagyok a Nizza elsõ számú
játékosa, a többiek felnéznek rám, és ez egy magyar, egy
nyíregyházi teniszezõnek óriási dolog.

Idén nyáron sem maradhatott el az Úszó Alkalmatlanságok vetélkedõje Sóstón, melynek során 12 csapat állt
rajthoz, hogy három bója kikerülése után minél hamarabb érjen célba vicces, egyedi vízi jármûvével. A vízre
szálló nevezõk között a nézõk láthattak gõzmozdonyt,
sárkányt, úszó szigetet, kalózhajót, újrahasznosított palackokból készített csónakot és egy óriási papírhajót is. A
csapatok számára kifizetõdõ volt az erõfeszítés, a gyõztes
ugyanis százezer forint pénzjutalomban részesült. A zsûri
a versenyen nem pusztán a gyorsaságot díjazta, jutalomban részesült a három legötletesebb hajókonstrukció is,
melyeket a csapatok saját kezûleg kiviteleztek.
Az Úszó Alkalmatlanságok vetélkedõje évrõl évre egyre nagyobb közönségnek biztosít szórakozást. A rendezvényen egyaránt jól érezhette magát a fiatalabb és az
idõsebb generáció is. A vetélkedõt követõen a versenyzõket és szurkolóikat egyaránt a Krúdy Vigadó elõtti sétányra várták, ahol a sóstói vendéglátás színe-java felsorakozott ízletes étkeivel. A versengést és a lakomát követõen felváltva zenélt a Gombóc együttes, a Kaland Old
Rock és a Szívtiproll. A Krúdy sétányon felállított színpadról a tánc sem hiányozhatott, a programot az Eastern
Eagles Line Dance tánccsapat produkciója zárta.

PAKSOT FOGADJA A SPARTACUS
A hétvégén újabb hazai bajnokit játszik a Nyíregyháza Spartacus. Ezúttal a szintén jól rajtoló Paks lesz a
Szpari vendége. A nyíregyháziak egy hete a Debrecen
ellen játszottak döntetlent, a Paks pedig a szintén az élcsapatok közé tartozó Gyõrt gyõzte le az elsõ fordulóban. Csábi József, a Spartacus vezetõedzõje abban bízik, tovább fejlõdik a csapat. – A Debrecen elleni egy
pont egy nagyon jó alapot ad, melyre lehet építkezni.
Az elsõ félidõben ugyan – hiába készültünk ellene – az
újoncok megilletõdöttségével kezdtünk, de a második
félidõben már helyenként azt a játékot nyújtottuk, amit
várok. Persze sok munka vár még ránk, vannak olyan
labdarúgók, akik most még csak a padon, vagy még ott
sem kaptak helyet, kell egy kis idõ, amíg teljesen összeállunk. De nem lehetek elégedetlen a rajttal, hiszen a
bajnokkal szemben szereztünk pontot, és igyekeztünk
kiszolgálni a lelkes közönségünket, akik végig buzdítottak bennünket. Szeretnénk a Paks ellen továbblépni, és
megszerezni az elsõ gyõzelmet – mondta Csábi József
vezetõedzõ.

A „Hajó-Napló” kiállta a próbát

MUNKÁBA ÁLLNAK A
KOSARASOK

Egy hete a Debrecen ellen már gólt ünnepelhettek
a játékosok

MINDENKI IDÕBEN ÉRKEZZEN!
Már kaphatók a belépõk a hétvégi Szpari–Paks találkozóra. Ezúttal is elõvételben lehet megvásárolni a névre és helyre szóló jegyeket. A gördülékenyebb beléptetés érdekében a klub kéri a szurkolókat, hogy a korábban megszokottaktól kicsit hamarabb érkezzenek a Városi Stadionba. Így elkerülhetõ az, hogy a drukkerek lemaradjanak a találkozó elejérõl. Újdonság az elsõ mérkõzéshez képest, hogy új típusú VIP jegyeket és bérleteket is értékesítenek, mellyel a mérkõzés idõtartama alatt
teljes körû ellátásban (étel, ital) részesülhetnek a VIP arany
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jegy tulajdonosai. A klub biztonsági igazgatója bízik abban, hogy a szurkolók ezúttal is sportszerûen buzdítják
a Szparit. – Szeretném megköszönni azt, ahogy az ultrák
viselkedtek a Debrecen elleni rangadón. Mindent az elõírásoknak megfelelõen betartottak, sportszerûen szurkoltak, nagyban megkönnyítve ezzel a mi munkánkat, és a
klub jó hírnevén sem esett csorba. Még egyszer köszönöm nekik, és bízom abban, hogy a Paks ellen és az
egész szezonban hasonlóan szurkolnak majd – mondta
Támba Miklós biztonsági igazgató.

Augusztus 5-én kezdi meg a felkészülést a következõ
szezonra a Marso-NYKK. A férfi kosarasok eddig három
új játékost igazoltak. Lajsz Gergely Tiszaújvárosból érkezett, és mindössze 22 éves. A tehetséges kosaras a következõ évben a Marso-NYKK-t erõsíti, csakúgy mint a visszatérõ Brane Savic. Az irányító négy év szünet után ölti
magára ismét a nyíregyházi mezt. Pécsrõl tér haza Nagy
Krisztián. A játékos az elmúlt években jó teljesítményt
nyújtott együttesében, és abban bízik, Nyíregyházán is
sikeres lesz. A csapat magyar gerince már összeállt, hozzájuk három külföldi légióst szeretnének igazolni. A célkitûzés az, hogy a tavalyinál jobb szezont produkáljon a
csapat, és ne a kiesés ellen küzdjön. Sitku Ernõ vezetõedzõvel 2 éves szerzõdést kötött a vezetés, és a Nyírsuli
Kft.-vel is megállapodott az utánpótlás-nevelésrõl. A csapat a felkészülés során több edzõmérkõzést is játszik, valamint szeptember végén ismét megrendezik a hagyományos Nyíregyháza város Nagydíját, melyre a Jászberény,
az Albacomp és a szlovák Svit együttese érkezik.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 3., vasárnap 18.00 Lelátó, Benne: Nyíregyháza Spartacus–Paks NB I-es labdarúgó-mérkõzés
közvetítése
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XXIII. Mandala Nyár (Nyíregyháza–Sóstó, múzeumfalu) elõadása: augusztus 1-jén 21.00 óra: Pozsgai Zsolt:
Mozart szerelmei – játék két részben. A Mandala Produkciós színpadán.
Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió 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.

egyházi Mûvészeti Szakközépiskola Hangversenytermében, melyen fellép Hajdu Alexandra, a detmoldi (Németország) Hochschule für Music hallgatója. A találkozó egyik
kiemelt programja 5-én 19.00 órától Hadady László oboamûvész, a párizsi konzervatórium professzorának önálló
koncertje. A hangverseny helyszíne a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola Hangversenyterme. 6-án 20.00 óra:
a Vikár Sándor Zeneiskola és AMI Koncerttermében a kurzuson tanító mûvésztanárok szóló- és kamarakoncertje.
8-án 17.00 óra: a részt vevõ növendékek fesztiválkoncertje
a Vikár Sándor Zeneiskola és AMI Koncerttermében. 9-én
17.00 óra: a fesztivál zárókoncertje dr. Kovács László Attila orgonamûvész, valamint a kurzusvezetõ mûvésztanárok és növendékek közremûködésével az Evangélikus
Nagytemplomban. A belépés minden koncertre díjtalan.
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 Gyerecsak Egyesület új közösséggel gyarapodik, a
Nyíregyházi Babaváró Klubbal. Az elsõ foglalkozásra folyamatosan lehet jelentkezni telefonon vagy e-mailben:
30/220-6428, picimesike@gmail.com, melynek várható
idõpontja: augusztus 11-én 11.00 óra, helyszíne: Gyerecsak Egyesület irodája, Metropol üzletház fszt. 4.
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.

A Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola és a Vikár
Sándor Zeneiskola és AMI ad helyet a VII. Országos Oboás Tábor és Fesztiválnak augusztus 4–10-éig. 4-én 17.00
óra: a fesztivál nyitóünnepsége és nyitókoncertje a Nyír-

Ingyenes A1 szintû jelnyelvi órákat (siket anyanyelv és
1-2-3 óra) tart Fazekas Dóra jelnyelvoktató augusztus 27én és 28-án 17.00 órától a Tudomány és Technika Házában, Országzászló tér 8. 3. emelet 317-es teremben. Be-

A BENCS VILLA PROGRAMJAI

PLÉBÁNOSI BEIKTATÁS

Augusztus 5-én 18.00 óra: Ó, dicsõ természet!...
Gyuka Ferenc és Bodnár Mária fotókiállításának megnyitója. Közremûködnek: a Gyertyafény Nyugdíjas
Egyesület táncosai, Somlyai Kata (vers) és Dudás Vivien (ének). Megnyitja: Csutkai Csaba fotómûvész.
7-én 18.00 óra: Filmszakadás – színpadi mû Ruttkai
Éva és Latinovits Zoltán szenvedélyes szerelmérõl. Elõadja: Barna László és Básti Andrea (budapesti József
Attila Színház).
8-án 18.00 óra: A legendás Nyugat – elõadói est a 2.
nemzedék legismertebb szerzõinek mûveibõl. Közremûködik: Fridrik Noémi és Tóth Károly (Nyíregyháza),
Básti Andrea és Barna László (Budapest). Vendég:
Terebesi Marianna és Magyar Dávid versenytáncos. Kísérõprogram: Vaszlovics Ferenc kaktusz- és pozsgáskiállítása a teraszon.
13-án 18.00 óra: A Kaland Old Rock zenekar gitárkoncertje.
15-én és 16-án 20.30-kor: Gosztola Adél önálló estje a villa parkjában.
18-án 18.00 óra: Idõutazás a zenében – Berki Armand
zongoraestje.
25-én 18.00 óra: Beszélõ hangszerek – a Vikár S.
Zeneiskola tanárai (Hajdú Ágota és Kóti Gergõ) kicsit
más szerepben...

2014. augusztus 3-án, vasárnap a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban 10.30-tól
ünnepi püspöki szentmise keretében iktatják be plébánosi tisztségébe Tóth László pápai káplán, korábbi
püspöki irodaigazgatót. Az ünnepi szentmisére szeretettel várja az Egyházközség a megyeszékhely római
katolikus hívõközösségét.
iratkozás és jelentkezés induló A1 szintû tanfolyamra a
helyszínen, részletfizetési lehetõséggel. Az oktató siket,
telefon mellõzve, csak e-mailben írhatnak: pagopago70@freemail.hu vagy jelnyelves70@gmail.com.
Városnézés ingyenes idegenvezetéssel augusztus 31éig minden szerdán és pénteken 14.00 órától Nyíregyháza 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.

PROGRAMOK

VÉRADÓKAT VÁRNAK
Nyáron is szükség van rád! Adj vért! Adj esélyt! –
ezzel a szlogennel hív véradásra a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete. A megyében augusztus végéig 84 véradóhelyszínen várják a
véradókat. A véradáshoz az alábbi iratok szükségesek:
TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya. Véradás
elõtt bõséges folyadékfogyasztás és étkezés javasolt. Bõvebben: www.veradas.hu; https://www.facebook.com/
onkentes.veradas.

ZSIDÓ FESZTIVÁL
Zsidó ételek, kóser bor, kézmûves foglalkozások,
valamint Falusi Mariann és a Neumann Balázs Trió
koncertje várja az érdeklõdõket augusztus 3-án 14.00–
21.00 óráig a Sóstófürdõi Zsidó Fesztiválon, Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõn, a Sóstói Múzeumfaluban.
A fesztivál a Magyar Holokauszt Emlékév 2014
programjához kapcsolódik. A kilátogatók megkóstolhatják például a sóletet vagy a flódnit, megízlelhetik a
tokaji kóser bort, s emellett népmûvészeti bemutatók
is lesznek, mint például szövõ-fonó, csipkeverõ, üvegmûves, kosárfonó, népi ékszer, fafaragó, bõrmûves,
fazekas, szalma- és csuhéfonó. Este fél héttõl lép színpadra Falusi Mariann és a Neumann Balázs Trió.

FIATALOK ISERLOHNBAN!
Nyíregyháza és Iserlohn 25. éves testvérvárosi kapcsolata keretében ismét nyíregyháziakat fogadott Iserlohn város. A „Kids und Kunst” elnevezésû nemzetközi ifjúsági
mûvészeti tábor keretében a nyíregyházi Túróczy Zoltán
Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Óvoda 5 tanulója és kísérõjük látogatott a testvérvárosba.
A program során a nyíregyházi és a német gyerekek közösen ismerkedtek a várost körülvevõ gyönyörû erdõvel, és
mûvész-oktatók felügyelete mellett kreatív „mûalkotásokat”
készítettek az itt fellelhetõ természeti anyagokból. A program zárásaként az iserlohniak egy fotókiállítás keretében
ismerkedhettek meg ezekkel az alkotásokkal.

GAZDIKERESÕ
Simba: 2013 októberében született keverék ivartalanított kan
kutya. Félénken közelít az emberhez, de végül odaül mellé és
az ölébe teszi a fejét, barátságos. A pórázt nehezen viseli.
Iza: Körülbelül 1,5 éves keverék szuka. Nagyon kedves, barátságos, jó természetû kutyalány. Várja álomgazdija jelentkezését!

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

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A SZERÉNA-LAK
A Szeréna-lak Sóstónak egy olyan épülete volt, amely
külsejében és elnevezésében is hasonló hangulatot árasztott, mint a Svájci Lak. A lak névadója, Kégly Szeréna a
városunkban született 1868-ban.
A Jótékony Nõegylet nõi ipariskolájának tanítója, majd
igazgatója volt 1912-ig. Ekkor nyugdíjazását kérte és társadalmi elkötelezettként szolgálta városát, ahogyan az a
városháza udvarán található emléktáblán is olvasható: „az
I. világháború alatt önkéntes ápolónõvér, a hadiárvák, szegény családok és a cserkészek nemes lelkû támogatója, a
szegény sorsú gyerekek sóstói üdülõtáborának szervezõje, vezetõje”. Karitatív munkája révén folyamatosak voltak a segélyezések, a jótékonysági bálok, a mindenki karácsonyfájánál a ruha-, élelmiszer- és ajándékosztások.
1953-ban hunyt el, felújított síremléke az Északi temetõben található. Nevét egy idõben viselte a sóstói gyermekotthon, míg a város egy nevét viselõ díjat alapított
„Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért”. Kégly Szeréna 1907-ben alapította meg a Városi Leányegyletet, amelynek a kebelében mûködött a részben közadakozásból,
1914-ben felépített lak. Az épület mindig nemes feladatot
töltött be, elsõként a szegényebb sorsú gyerekek nyári
üdültetését szolgálta, majd rövid ideig a sóstói mûvésztelepnek is helyet adott.
1927-ben a Leányegylet átadta az épületet a városnak,
amelyet a Burger-alapítványból korszerûsítettek és bõvítettek, a vezetésével pedig Wagner Irént bízták meg. Az
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alapítványt a köztiszteletben álló nyíregyházi földbirtokos, Burger István tette, aki 1920 decemberében, 29 éves
korában egy fegyverszerencsétlenség áldozata lett.
A második világháborút követõen a megyében élõ állami gondozott gyerekek és az úttörõk szervezett üdültetéséhez nyújtott idilli környezetet. 1997-ben a város lebontatta, majd 2006-ban egy vállalkozónak eladta a területet.
A város a közel egyhektáros területet 2013-ban visszavásárolta.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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