2
JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROGRAM. Idén nyáron
nagyszabású járdafelújítási
program zajlik Nyíregyházán. Emellett 24 utcában
épít utat vagy cseréli a
meglévõ aszfaltszõnyeget
a NYÍRVV Nonprofit Kft.

5

3
ZAJLIK A TÁVHÕVEZETÉKEK CSERÉJE. Befejezték a
távhõ gerincvezetékek cseréjét a Síp utcán. A Nyírtávhõ Kft. 564 millió forintos
sikeres pályázat eredményeként fejleszt.

8-9

12

ÚJRAÉLEDÕ NYÍREGYHÁZI TANYAVILÁG.
Jól mûködik a tanyagondnoki szolgálat a Nyíregyházához tartozó bokortanyákban.

SZEMÉTÜGY...

„AZ ÉV UTAZÓJA”

ÜLTESSEN FÁT A GYERMEKÉNEK!
Facsemetét ajándékoz Nyíregyháza önkormányzata és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2014. január 1. után született nyíregyházi gyermekek családjainak. Az akcióval hagyományt
kívánnak teremteni, és minél több megszületett gyermek tiszteletére fát ültetni az Alkotás utcai játszótér mellett felavatott
Újéletfa-ligetben.
Az elsõ jelentkezõ családok ünnepélyes keretek között
2014 októberében egyszerre ültethetik el az „Újéletfát” a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársainak segítségével.
Jelentkezni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
és lakcímkártyájának másolatával lehet a marketing@nyirvv.hu
e-mail címen. Bõvebben a www.nyiregyhaza.hu oldalon.
Jelentkezési határidõ: 2014. szeptember 30.
Az októberi faültetést 2015 tavaszán újabb követi.
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…akik nem turisták! Ezzel az öltözékkel és rögtönzött elõadással kedveskedett a hathetes turnéjáról hazatérõ Pro Musica Leánykar csapata,
mint a Cantemus kóruscsalád tagja szeretteiknek, barátaiknak hétfõ délután, a Kossuth-díjas karnagy, Szabó Dénes vezetésével. Az együttesrõl
a „Húszéves a Napló” sorozatunk keretében írunk, kitérve arra is, hogy jövõ hét végén kezdõdik a jubileumi kórusfesztiváljuk. /6.

Fotó: Trifonov Éva

MAGYAR „JAPÁNOK” NYÍREGYHÁZÁN…

KILENC KÖZINTÉZMÉNY KORSZERÛSÖDIK
Gõzerõvel zajlik Nyíregyházán annak a kilenc közintézménynek az energetikai korszerûsítése, mely
600 millió forintból valósulhat meg egy, a tavalyi év
elején beadott sikeres pályázat eredményeként. A
négy óvodában, két iskolában, egy bölcsõdében és
védõnõi szolgálaton, valamint egy rendelõintézetben szeptemberre szeretnék befejezni a munkákat.
Ezek 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, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán
Kéttannyelvû Tagintézménye, a Szent István utcai Váro-

si Rendelõintézet, valamint a Micimackó Bölcsõde, Védõnõi Szolgálat és terhesgondozás. Nyolc helyszínen már
folynak a munkálatok, a Bem József Általános Iskolában
pedig szerdán vette át a területet a kivitelezõ.
A munkálatokat Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai
Menyhért is megtekintette, ahol a kivitelezõ képviselõje
tájékoztatta a városvezetõt a kivitelezés állásáról. A „piros iskolaként” ismert Zelk Zoltán tagintézménynél elmondták: az energetikai rekonstrukció jól halad, a nyílászárók behelyezése után vakolni fogják az iskolát, így a
szeptemberi tanévkezdésre minden elkészül.
Jászai Menyhért alpolgármester azt hangsúlyozta: – Fontos, hogy gyermekeink biztonságos, szép, tiszta, esztétikus környezetben tanuljanak és éljék a mindennapjaikat,
ez a legfontosabb cél, de természetesen van emellett pénzben kifejezhetõ cél is. Ezek a felújítások elsõsorban ener-

getikai korszerûsítésekre koncentrálnak, homlokzati szigetelés, nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés, tetõtér-szigetelés, tetõszigetelés. Azt reméljük, hogy jelentõs megtakarításokat érünk el a fûtésköltséget illetõen, amely olcsóbbá teszi a mûködtetést.
Az alpolgármester hozzáfûzte, a Környezet és Energia Program költségeit 85 százalékban finanszírozzák
hazai és uniós forrásokból, így minden 100 forintból csupán 15-öt kell az önkormányzatnak állnia. A szigeteléssel pedig akár 30–40 százalékos fûtésköltség-megtakarítás is elérhetõ. Korszerûsödik az intézmények távhõs
fûtési rendszere is, megújulnak a hálózatok és a radiátorok. A termosztatikus szelepek felszerelésével szabályozhatóvá válik a különbözõ helyiségek hõmérséklete. A
felújításokat úgy ütemezik, hogy az a tanévkezdésre
mindenütt befejezõdjön.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 31., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 1., PÉNTEK

ANGOLUL ÉS NÉMETÜL TANULNAK

FONTOS AZ ANYATEJ

Angolul és németül tanulhatnak a gyerekek a sóstóhegyi nyelvi táborban. A kicsiknek emellett szabadidõs programokat
szerveznek, és a lovaglást is kipróbálhatják. Idén 1600 diák napközis táboroztatásához nyújt támogatást az önkormányzat, melyre 19 millió forintot költenek.

Nyíregyházán is megtartották az
Anyatejes Táplálás Világnapját. A rendezvényt 22 éve szervezik világszerte azért,
hogy felhívják a figyelmet a szoptatás jelentõségére, az anyatejes táplálás fontosságára. Emellett csecsemõgondozási tanácsadással is várták az érdeklõdõket.

JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROGRAM
Idén nyáron nagyszabású járdafelújítási program zajlik Nyíregyházán.
Emellett 24 utcában épít utat vagy cseréli a meglévõ aszfaltszõnyeget a
NYÍRVV Nonprofit Kft.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

AUGUSZTUS 1., PÉNTEK

AUGUSZTUS 1., PÉNTEK

FELÚJÍTJÁK A HÕSÖK TEMETÕJÉT

KIVILÁGÍTVA A GYALOGÁTKELÕ

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója tiszteletére megújulnak a sírkövek, a sétány, valamint a temetõ új kerítést és kaput is kap a Hõsök temetõjében. A rekonstrukciót 20 millió forintból
végzik el, s a munkálatok a tervek szerint szeptember 20-ára fejezõdnek be.

Nemrégiben átadták a Kemecsei úti
gyalogátkelõt, melynek hiánya régi probléma volt az arra járók életében, a kerékpárút kiépítésével pedig létfontosságú lett. A 19 millió forintos beruházás a
közvilágítás kiépítését is tartalmazta a
még biztonságosabb átkelés érdekében.

AUGUSZTUS 1., PÉNTEK

AUGUSZTUS 2., SZOMBAT

UDINÉBEN JÁRT A LÓKÖTÕ

KÁVÁSSY SÁNDORRA EMLÉKEZTEK

A Nyírség Táncegyüttes utánpótlás
csoportjaként mûködõ Lókötõ Táncegyüttes Olaszországban, Udinében vendégszerepelt egy nemzetközi fesztiválon.
Nyíregyházáról 29 táncos képviselte Magyarországot az 5 nemzet részvételével
rendezett néptánc fesztiválon.

A Nyíregyházi Fõiskola egykori oktatójára, országgyûlési képviselõre, Kávássy Sándorra emlékeztek kollégái és
özvegye a kölcsei temetõben születésének 80. évfordulója alkalmából. Értékteremtõ, személyisége ma is elevenen él
munkatársai, tanítványai emlékezetében.

AUGUSZTUS 3., VASÁRNAP

AUGUSZTUS 5., KEDD

PLÉBÁNOSI BEIKTATÁS

95. SZÜLETÉSNAP

Ünnepi szentmise keretében iktatta be
plébánosi tisztségébe Tóth László pápai
káplán, korábbi püspöki irodaigazgatót
Bosák Nándor megyés püspök a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. A szertartás elején az újonnan kinevezett esküt tett a Szentírásra.

Vitószki Istvánnét Tormássi Géza képviselõ és Simai Istvánné szociális ügyintézõ köszöntötte fel 95. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt életét a mezõgazdaságnak és a háztartásvezetésnek szentelte. Szabadidejét tévénézéssel, rádióhallgatással tölti.

A Sóstói út páratlan oldalán már aszfaltozzák az újjáépített járdaszakaszt, de a
saját erõs járdafelújítási program a megyeszékhely szinte valamennyi városrészét
érinti. A Báthory utcában már az elõkészítõ munkálatok folynak, hiszen itt a Benczúr tértõl az Ér-patakig mindkét oldal új
burkolatot kap.
Gémesi István, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta, az idei járdafelújítási program keretében 60 utcában, 8 és fél kilométer hosszban, 185 millió forintos saját erõs
beruházással újulnak meg a járdák.

TÖBB ÜTEMBEN
Emellett 24 utcában több mint 10 kilométeren épít utat vagy cseréli a meglévõ
aszfaltszõnyeget Nyíregyházán a NYÍRVV
Nonprofit Kft. A saját erõbõl, négy ütemben megvalósuló beruházásra az önkormányzat összességében 518 és fél millió
forintot költ. Az elsõ ütemben a Tulipán, a
Szabadság, a Mák és a Nefelejcs utcán
dolgoztak, itt a földutak kapnak megfelelõ
alapozás után aszfaltburkolatot, a Kórház
utcán pedig ívkorrekciókat hajtanak végre. A második ütem érinti egyebek mellett
a Kert és a Virág közt, a Gábor Áron utca
és a Városmajor köz pedig aszfaltburkolatú lesz. A harmadik és negyedik ütemben
is számos földutat váltanak ki, valamint
elvégzik a két sóstói parkoló teljes felújí-

Kertszépségversenyt hirdetett a
NYÍRVV Nonprofit Kft. és Nyíregyháza önkormányzata. A magántulajdonban lévõ udvarok megmérettetéséhez
idén a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., a megyei napilap és egy kertészet is csatlakozott. A nevezések már
lezárultak, több mint 50 kert került
be a megmérettetésre. A zsûri bejárások alkalmával választja ki a legszebbeket.
A szervezõk, támogatók közül kerülnek ki a zsûri tagjai, akik a bejárások alkalmával azt figyelik, mennyire ápolt, rendezett az adott terület, milyen összhangban vannak az odaültetett növények,
mennyire egészségesek, és milyen összképet mutatnak a betérõknek. Külön díjazzák azt, ha valaki saját tervezésû kertjét gondozza, valamint figyelik, betartjáke a zöldfelületekre vonatkozó helyi
rendeleteket. A verseny célja Nyíregyháza szépítése, a kulturált, rendezett településkép kialakítása.

Keczkó János, a városüzemeltetés közterület-fenntartási irodavezetõje elmond2014. AUGUSZTUS 8.

Ez a járdaszakasz is megújul
hiszen számos beruházás van még a városban, melyek forgalmirend-változásokkal
járnak. Az út- és járdafelújítások mellett zajlik a Nyírtávhõ Kft. távhõ-rekonstrukciós
programja, fejleszt a Nyírségvíz Zrt. és folyamatosak a munkálatok a szennyvízprojekt megvalósításán. A nagyberuházások környékén – mint a mûvelõdési központ rekonstrukciója és a BUSZACSA felújítása – is számíthatnak változásokra a közlekedõk. Az önkormányzat és a kivitelezõk
is köszönik a városlakók türelmét. A
forgalmirend-változásokkal kapcsolatban
keresse fel a www.nyiregyhaza.hu
weboldalt, ahol naponta frissülõ információkkal szolgálunk olvasóinknak.

KERTSZÉPSÉGVERSENY

KI A VIRÁGOT SZERETI...
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tását. A beruházás elsõ három ütemével a
tervek szerint augusztus végére elkészülnek, a negyedik ütem befejezési határideje pedig szeptember 30. A saját erõs útépítés mellett pályázati forrásból három
utca kap új burkolatot, de épül körforgalom és egy újabb kerékpárútszakasz is. Így
idén összesen több mint 1,1 milliárd forintból újulnak meg utak, járdák, épülnek
közlekedési csomópontok Nyíregyházán.
A folyamatban lévõ fejlesztések legtöbb
helyen érintik a közlekedés résztvevõit is,

ta, azt gondolja, aki az otthonát, a saját
környezetét szépíti és rendben tartja, az
a közterületekkel kapcsolatosan is hasonlóan vélekedik és vigyáz az oda kiültetett növényekre.
A versenyre több mint félszáz pályázat érkezett, megválasztják majd a leg-

Munkában a zsûri
virágosabb intézményt és utcát, a legvirágosabb társas-, illetve családi házat.
A versenyben 900 ezer forint értékû
ajándékot osztanak ki. A megmérettetés
elsõ helyezettje 70 ezer, a második 50, a
harmadik pedig 35 ezer forint értékû vásárlási utalványban részesül. A díjazottak mindezeken túl 1-1 köbméter termõföld és komposzt keveréket is kapnak. Az
eredményhirdetést elõreláthatóan szeptember elején tartják meg.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

TOVÁBB KORSZERÛSÖDIK A BÚZA TÉRI PIAC
Elkezdõdött a Búza téri piac külsõ elárusítóhelyeinek befedése. A munkálatok befejezéséig az árusok a
tavaly felújított piaccsarnok elõtti téren értékesíthetik
portékájukat. A vásártéren a tervek szerint egy térrácsos tetõszerkezet épül, amely kulturáltabbá és kényelmesebbé teszi a vásárlást és az árusítást. Az önkormányzati forrásokból megvalósuló fejlesztés elõreláthatóan október végére készül el.
Üresen fogadja a Búza téri piac külsõ része a vásárlókat. A területet ki kellett üríteni és munkaterületté nyilvánítani, hiszen hamarosan elkezdõdnek az elárusítóhelyek
fedésének építési munkálatai. A külsõ piacrész lefedése
kényelmesebbé és kulturáltabbá teszi majd mind az eladást, mind a vásárlást. A kialakításánál fontos szempont
volt, hogy illeszkedjen a városképbe, valamint a már meglévõ, felújított piaccsarnok épületéhez, továbbá lehetõséget biztosítson különbözõ, szabadtéri rendezvények lebonyolításához.
Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje
elmondta, a 2810 négyzetméteres területen egy 10 pilléren álló, térrácsos tetõszerkezetet építenek. Az ügyvezetõ
hozzátette, a városnak egy nagyon régi adóssága, hogy a
külsõ rész lefedése megtörténjen.
Az önkormányzati forrásokból megvalósuló beruházást
a piacot használók is lelkesen fogadták.
Az árusokkal történt egyeztetés után, a tavaly felújított
piaccsarnok elõtti területet jelölte ki a NYÍRVV Nonprofit

Kft. ideiglenes kültéri piacnak. Itt 200 asztalt helyeztek el,
de ha igény mutatkozik, további árusítóhelyeket is kialakítanak a NYÍRVV munkatársai. Az árusok elégedettek az
õszig tartó megoldással.
Bánszki Józsefné õstermelõ szerint jó helyre került az
ideiglenes piac, hiszen közel van a buszmegállóhoz és a
várakozó utazók is megállnak azért, hogy zöldséget, gyümölcsöt vegyenek.
A beruházás elõre láthatóan október végére készül el,
akkor adják majd át a befedett, megújított külsõ vásárteret. A Búza téri parkolót a gépkocsival érkezõ vásárlók
addig is zavartalanul használhatják.

ZAJLIK A TÁVHÕVEZETÉKEK CSERÉJE
Befejezték a távhõ gerincvezetékek cseréjét a Síp
utcán. A Nyírtávhõ Kft. 564 millió forintos sikeres pályázata eredményeként az elmúlt évben 1,5 kilométeres nyomvonalon újult meg a hálózat, idén nyáron
pedig 3 kilométeren cserélik ki az elöregedett csöveket. A munkálatok most az Északi körúton folynak, a
beruházást szeptember közepére szeretnék befejezni.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Nyírtávhõ Kft. az elmúlt évben a Távhõ gerincvezetéki rekonstrukció címû, 50 százalékos uniós támogatású
pályázaton 564 millió forintot nyert. A fejlesztésre azért
volt szükség, mert a megyeszékhely 46 kilométer hosszúságú, elöregedett és elhanyagolt, 30–40 éves távhõvezetékrendszere már veszélyeztette a szolgáltatás biztonságát.
Az elmúlt évben a projekt elsõ ütemében 1,5 kilométeres

nyomvonalon cserélték ki a régi vezetékeket, a munkák a
Damjanich és a Toldi utcai, valamint a Vay Ádám körúti
szakaszokon készültek el. Az idei beruházás során újabb
3 kilométeren cserélik ki az elöregedett csöveket. A Síp
utcán ez már megtörtént, üzemel az új vezeték, most a
helyreállítási munkák folynak. Az úttestet a jövõ hét közepén adják át a forgalomnak, a füvesítést és parkosítást augusztus második felében végzik el.
Joó László mûszaki igazgató elmondta, a projekt Északi
körúti részét a Széna téri, más közmûkiváltási munkák
miatt csak késve tudták megkezdeni, ezért a tervekhez
képest bõ másfél hetes csúszással, szeptember közepére
tudják befejezni a rekonstrukciót. Persze a vezetékcsere
és az úttest már az iskolakezdésre elkészül, tehát a beruházás a közlekedést nem fogja lassítani. Az érintett területeken néhány alkalommal melegvíz-szolgáltatási szünetre is számítani lehet, ezért a Nyírtávhõ Kft. a lakosság türelmét és megértését kéri, és az ígéretek szerint a fogyasztókat minden esetben elõzetesen kiértesítik.

2014. AUGUSZTUS 8.
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TANÉVKEZDÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL
Ingyenes tankönyvekkel, ingyenes és kedvezményes
étkezéssel segíti a város az iskolás diákokat. Mindezek
mellett Erzsébet utalványt és utazási hozzájárulást kapnak a rászoruló családok annak érdekében, hogy zökkenõmentes legyen az alig egy hónap múlva induló
2014/15-ös tanév.
Az iskolakezdés sok terhet ró a szülõkre. Nyíregyháza
önkormányzata, illetve a Magyar Állam éppen ezért ingyenes tankönyvekkel segíti az iskolásokat. Már az elmúlt
tanévben ingyenesen jutottak hozzá a könyvekhez az elsõ
évfolyam tanulói, idén viszont már felmenõ rendszerben
az elsõsök mellett a másodikosoknak sem kell fizetni a
tankönyvekért. A szabályzat értelmében minden gyermek,
aki elsõ vagy második évfolyamba lép, jogosult az ingyenes tankönyvcsomagra. A többi évfolyamon azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, fogyatékkal élõk, sajátos nevelési igényûek, három- vagy többgyerekes családban nevelkednek, illetve azok a nagykorúak, akik saját jogukon
veszik igénybe az iskoláztatási támogatást, igényelhetnek
az iskolában ingyen tankönyvet.

INGYEN TANKÖNYV IS A RÁSZORULÓKNAK

a tartósan beteg gyerekek, a fogyatékkal élõk, a háromvagy többgyermekes családban nevelkedõk.
Az elmúlt tanévben Nyíregyházán az iskolai étkezésben részt vevõ tanulók felének járt 50 vagy 100 százalékos támogatásban. Az iskolakezdés elõtt a város további
támogatást nyújt azoknak a családoknak, akiknél augusztus elsején fennáll a rendszeres gyermekvédelmi támogatási jogosultság. Õk 5800 forint értékû Erzsébet utalványt
kapnak, amit tanszerre, ruhára és élelmiszerre fordíthatnak. Az egyszeri támogatást postai úton kapják meg az
érintettek augusztus 31-éig. Abban az esetben, ha valaki
jogosult a támogatásra, de nem kapta meg, jeleznie kell
legkésõbb szeptember 3-áig a nyíregyházi önkormányzatnál. A város egyéb módon is segíti az iskolába járó gyerekeket.

AZ UTAZÁST IS TÁMOGATJÁK
Dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezetõje a Nyíregyházi Televízió Híradójának elmondta, az önkormányzat saját forrásból biztosít támogatást a tanulóbérlet árához, melynek harminc, illetve nyolcvan százalékát téríti meg. Abban az esetben, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult,
harminc százalékát, ha valaki halmozottan hátrányos helyzetû, akkor pedig a bérlet árának nyolcvan százalékát téríti meg az önkormányzat.
Az iskolásokról nem csupán a tanítási évben gondoskodik az önkormányzat. A nyári szünet alatt 1500 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ tanuló
jutott napi egyszeri, ingyenes meleg ételhez, amit a város
több kiosztó pontján vehettek át. Erre az étkeztetésre pályázott Nyíregyháza. A nyáron az iskolások pihenésére is
figyelmet fordított a város: mintegy 1000 nyíregyházi diák
tölthette a nyári vakáció egy részét a város Szigligeti Gyermeküdülõjében. A szünidõ alatt 11 turnusban egy-egy hetet
tölthettek el az önkormányzati iskolába járó, nyíregyházi
lakcímmel rendelkezõ tanulók. A táborban kedvezményesen üdülhetnek a gyerekek, 225 tanuló nyaralását pedig
további 10 ezer forinttal támogatta Nyíregyháza. Mindezeken túl számos önkormányzati, napközis tábor is várta
a diákokat – több mint tavaly.

Az ingyen tankönyv mellett térítésmentesen étkezhetnek elsõtõl a nyolcadik évfolyamig azok a tanulók, akik
rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak. Középiskolában az étkezés 50 százalékáért fizetnek csupán a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ diákok.
Szintén 50 százalékos étkezési támogatásban részesülnek

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.
4

2014. AUGUSZTUS 8.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

SZEMÉTÜGY: EGYBE BORÍTJÁK, DE SZÉTVÁLOGATJÁK
Több ezer tonna hulladékot válogatnak szét a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. nyíregyházi telephelyén. Mûszakonként 30 alkalmazott szelektálja a beérkezõ hulladékot, hogy azt újra hasznosítani lehessen. Internetes portálokon azonban olyan videó és információ jelent meg, mely szerint a városlakók által
külön gyûjtött mûanyagot és papírt egy kocsiba borítják. A THG vezetése azt mondja, költséghatékonyabb
így szállítani, és ráadásul osztályozni is kell a beérkezett hulladékot.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Egy mobiltelefonnal felvett nyíregyházi videó került fel
különbözõ hírportálokra kedd délelõtt. A mozgókép tanúsága szerint a Jósa András utcában a kukások egymás után ürítik ki a mûanyag és a papír gyûjtésére alkalmas edényeket,

ugyanabba az autóba. A hírportálok arról számolnak be, hogy
hasonló történt Szegeden is, mi szerint hiába gyûjtötték szelektíven a városlakók a hulladékot, azt a szállítással megbízott cég, hasonlóan a nyíregyházi esethez, egyszerûen összeborítva vitte el.

KÖLTSÉGHATÉKONY SZÁLLÍTÁS
A nyíregyházi Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. azt
mondja, szó sincs arról, hogy ezzel értelmét veszítette volna a szelektív hulladékgyûjtés. Csupán arról van szó, hogy
a költséghatékonyság miatt együtt szállítják el a papír- és
a mûanyag hulladékot, amit egy korszerû telepen osztályoznak és szétválogatnak. Ráadásul a szelektív gyûjtés
miatt csökken a lakosoknál a kommunális szemét mennyisége és költsége is.

MUSZÁJ UTÓLAG VÁLOGATNI
Mûszakonként 30 alkalmazott válogatja a nyíregyházi
háztartásokból elszállított mûanyag és papírhulladékot a
gépsorokon. A válogatásra azért van szükség, mert az újrafeldolgozással foglalkozó cégek csak így hajlandóak
magasabb árat fizetni az áruért. A PET palackok esetében
például más a tarifája a víztisztaságú mûanyag kilójának,
mint a kékes árnyalatú vagy zöld termékeknek. Emellett
azért is szükség van a válogatásra, mert hiába írják rá az
edényekre, hogy milyen hulladékfajtát kellene belehelyezni, gyakran nem oda való szemetet is beledobálnak.
– Vannak olyan városlakók, akik az edényzetet nem
használják rendeltetésszerûen, és az így begyûjtött hulladékot egyébként is válogatni kell, ezért sokkal költségha-

tékonyabb, ha egy mozdulattal gyûjtjük be a papírt és a
mûanyagot, és ezt utána a válogatócsarnokban korszerû
technológiával különválogatjuk – mondta Petró Árpád, a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetõje.

ÚJ MATRICÁK KERÜLNEK FEL
A THG ezért úgy döntött, hogy együtt szállítja a válogatócsarnokba a mûanyag és papírhulladékot. Így kevesebbet kell fordulni a kocsiknak, csökken a szállítási költség és a környezetterhelés. A cég azt is tervezi, hogy a
kukákra új matricát fog kihelyezni, ezeken már az lesz
feltüntetve, hogy papír- és mûanyag hulladék elhelyezésére egyaránt alkalmasak. Petró Árpád kiemelte, Nyíregyházán nagy változást jelent majd a szelektív gyûjtésben,
hogy a korábbi mûanyag zsákok helyett merev falú kukákat kapnak majd a családi házban élõk és a társasházak.
Ezek segítségével még egyszerûbbé válik a szelektív gyûjtés a szabolcsi megyeszékhelyen a nemrégiben elnyert,
milliárdos nagyságrendû „okoskuka” program keretében.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ
VILÁGSZERTE ISMERT A CANTEMUS KÓRUSCSALÁD
A Cantemus kóruscsaládot nem kell bemutatni itthon, de még a világon sem senkinek, hiszen ez a név
jól cseng a tengerentúlon is a kórusmuzsikát szeretõ
közönség körében. A népszerû kórus sikereit már a húsz
évvel ezelõtt megjelent Nyíregyházi Napló is hosszasan sorolja. Véletlen egybeesés, hogy akkori kollégánk
is éppen egy Japán körút után írt a Cantemus kóruscsaládról, akik most is egy ilyen kiruccanást tudhatnak maguk mögött. Napjainkban rendszeresek a híradások a kórusok munkájáról, de csak kevés szó esik a
kórus történetérõl. Honnan is indult el a kórusmuzsika
a világot jelentõ deszkák felé?
A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában 1958
óta folyik az ének-zene tanítása Kodály Zoltán zenepedagógiai elképzelése szerint. A gyerekek 6 éves koruktól
naponta találkoznak a zenével énekórán, énekkari és hangszeres foglalkozásokon. Az iskola nagy létszámú növendékeibõl több kórus is szervezõdött. A legkisebbek a
Nyitnikék kórus, õket követi a Napsugár kórus, a Cantemus
fiúvegyeskar és a Cantemus Gyermekkórus.
De nemcsak az iskola tanulóinak van lehetõsége a kórusban való éneklésre, hanem a hajdani növendékeknek
is, akikbõl a ma már nemzetközi hírnévre szert tett Pro
Musica leánykar és a Banchieri énekegyüttes is alakult.
1998 óta pedig folyamatosan mûködik a Cantemus
Vegyeskar is. Közülük a legnagyobb létszámú (120 fõ) és
a legtöbb sikert elért Cantemus Gyermekkórus, amely vezetõjével, Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnaggyal 1974

óta a világ zeneirodalmának legszebb mûveit énekli hangversenyein. Hangjukat hanglemezek, rádió- és televíziófelvételek õrzik. Számos kortárs mû bemutatója fûzõdik nevükhöz. Pályájukat különös események és eredmények kísérik. Hangversenyeztek a világ számos országában, Venezuelától Ausztráliáig, Kanadától Japánig, az
USA-tól Koreáig, de természetesen Európa számos országában is. Világhírû karmesterek vezényelték õket, például Leonard Bernstein, Doráti Antal, Seiji Ozawa, Joó Árpád, Giuseppe Patanè. A világ legjelentõsebb kórusversenyein több mint 50 különbözõ díjat szereztek, ebbõl több
mint 20 elsõ és nagydíjat. 1989-ben elnyerték a Magyar
Mûvészetért Alapítvány Nagydíját, 1993-ban a Bartók
Béla-Pásztory Ditta Díjat. 2012-ben az énekkar több évtizedes kiemelkedõen magas színvonalú munkáját az
Arezzói Nemzetközi Kórusverseny Guidoneum-díjával
ismerték el. A kórus vezetõje Szabó Dénes, aki kiemelkedõ mûvészi tevékenysége elismeréséül 1985-ben Liszt
Ferenc-díjat, 1993-ban Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjat és
2000-ben Kossuth-díjat kapott.
Szabó Dénes karnagy a Nyíregyházi Napló 1994. júliusi számában így nyilatkozott:
6

2014. AUGUSZTUS 8.

„Nem szeretném, ha szerénytelenségnek tûnne, de ha
semmi másra nem hivatkozhatunk, csak arra a bizonyos
eredménylistára, ami a hátunk mögött áll, önmagában tiszteletet parancsoló teljesítmény. Iskolánkban olyan intenzív munka folyik, ahol nem egy kis csapat, hanem intézményünk majdnem valamennyi tanulója nemzetközi nagyságrendû és minõségû együttesekben dolgozik. Körülményeiket sajnos nem nevezhetjük hasonlónak. Amikor kéréseinkkel megkeressük az illetékes szerveket, sok mindenre hivatkoznak. Nem áll rendelkezésre az intézmény
kiemelt támogatása.”
Azóta – többek között – szervezeti átalakulás is végbement a Cantemus kóruscsaládnál. 2003-ban önálló mûvészeti intézménnyé váltak. És 1991-tõl a Cantemus Közhasznú Alapítvány is mûködik, melynek feladata az iskolában saját hagyományokon alapuló ének-zenei oktató-nevelõ munka. Kórusmûvészeti tevékenység. Ezek
megvalósulásához szükséges feladatok támogatása. Erkölcsi és anyagi elismerés lehetõségének megteremtése.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
És természetesen az elmúlt húsz évben is sikert sikerre
halmoztak, ezzel is öregbítve Nyíregyháza hírnevét világszerte.

a lányok Japánban énekeltek. A hagyományosnak mondható út során a kórus nem pusztán a korábbi jól bevált
mûvekkel örvendeztette meg a japán közönséget, a repertoár Kocsár Miklós és Gyöngyösi Levente mûveivel is
kiegészült. Az elõadások alapvetõen két nagyvárosra,
Osakára és Tokióra korlátozódtak, de a leánykar Kyotót,
Narat és a nyugati tengerpart településeit is érintette az
ottani zenekedvelõk nagy örömére.
A hazatérés alkalmából fogadás várta a kórus tagjait a
Kodály Zoltán Általános Iskola aulájában. A szülõket, barátokat énekszóval üdvözölték a lányok. A rövid elõadást
ismét Szabó Dénes kórusvezetõ vezényelte, aki a leánykar legközelebbi céljairól is beszélt:
– A kórus tagjaira mindenféleképpen ráfér egy kis pihenés és lazítás, de a vezetõségnek a közelgõ Cantemus Kórusfesztivál miatt nincs lehetõsége. A szervezõmunka már
két évvel ezelõtt elkezdõdött, de a feladatok sûrûsödnek,
ahogy közeledünk a kezdéshez. A lányokkal augusztus 13án találkozunk legközelebb, amikor a fesztivál nyitó hangversenyére készülünk majd. A nyíregyházi közönség a közelgõ Cantemus Kórusfesztiválon hallhatja a Cantemus kóruscsalád tagjait, ezt követõen pedig megkezdik a felkészülést a szeptemberi barcelonai fellépésükre.

HÚSZ ÉV UTÁN IS JAPÁN SIKEREK

CANTEMUS KÓRUSFESZTIVÁL TIZEDSZER

Napjaink legfrissebb híre az énekegyüttesrõl, hogy a
napokban tért haza a Cantemus kóruscsalád Pro Musica
Leánykara hathetes Japán turnéjáról. Magyarország nemzeti együttese (mely címnek azóta szintén büszke birtokosai) 29 koncertet adott, ezen kívül mesterkurzusokon
és bemutató próbákon is részt vett a szigetországban. A
mostani látogatás már a 13. alkalom volt, melynek során

Tizedik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán 2014.
augusztus 15–20. között a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált és Karvezetõi Mesterkurzust, neves hazai és külföldi kórusok részvételével. A fesztiválnak otthont adó
Kodály Zoltán Általános Iskolát méltán emlegetik a kórusmuzsika fellegváraként. Olyan kórusok születtek falai között, mint a (Bartók Béla-Pásztory Ditta díjas, Magyar Örökség-díjas, számos hazai és nemzetközi verseny gyõztese,
Európa Nagydíjas) Cantemus Gyermekkar, Pro Musica
Leánykar, Cantemus Vegyeskar és a Banchieri Énekegyüttes. A fesztivál szervezõje, a Nyíregyházi Cantemus Kórus hazánk nemzeti zenemûvészeti intézményei közé tartozik immár.
A kórusfesztivál szervezõi – mint eddig minden alkalommal – az idén is arra törekednek, hogy a legszélesebb
közönség számára tegyék elérhetõvé a legmagasabb szintû
kórusmuzsikát. 10 ország mintegy 800 énekesének hangját visszhangozzák majd Nyíregyháza és a megye számos
településének hangversenytermei és templomai, valamint
szabadtéri rendezvényei. (Részletek a jövõ heti Naplóban
és a nyiregyhaza.hu-n.)

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogy augusztus
harmadik hetében kivitelezési munkálatokat folytat a következõ utcákban,
városrészekben Nyíregyháza távfûtési rendszerének gerincvezeték- és
hálózati felújítása során:
– Árpád utca 71. és 75. sz. (felújítási munkálat), a két épület közötti területen a gyalogosforgalmat és az autóparkoló egy részét érinti.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 20.
– Madách u. 12–26. sz. (felújítási munkálat), a gyalogosforgalmat nem érinti, az autós
forgalmat érinti, a Petõfi utca és az Árpád utca közötti szakaszon csak célforgalom közlekedhet, a gépjármûvek számára a forgalomelterelõ táblákat kihelyezték.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 10.
– Ungvár sétány 22. sz. (felújítási munkálat), az Arany János Gimnázium és Általános
Iskola bel- és külterületén a gyalogosforgalmat érinti.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 15.
– Hõsök tere 9. sz. (felújítási munkálat), a Zöld Irodaház elõtti külterületen a gyalogosforgalmat nem érinti, a taxiállomás parkolójában 4 autóparkoló résznek megfelelõ területet érint.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
– a Szabadság téren (felújítási munkálat), a mûvelõdési háznál a távfûtési primer vezeték
felújítási munkálata az elkerített építési területen belül folyik, a mûvelõdési ház elõtt
haladó primer vezeték cseréje a hét második felében megkezdõdik, a munkálat gyalogos- és autós forgalmat nem érint.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
– a Síp utca teljes hosszában és az Október 23. tér Bethlen Gábor utca közötti területen
(távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat II. ütemének keretében), a Síp utcában a gyalogosforgalmat érinti, részben az autós forgalmat is akadályozza, valamint a Kelet Áruház elõtti keresztezõdésben az autós forgalmat egy sávban
továbbra is elterelik, és a buszmegálló is az ideiglenesen áthelyezett helyszínen üzemel.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 16.
– az Északi körúton (távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat
II. ütemének keretében) a munkálatok csak részben érintik a gyalogosforgalmat, mivel a
bontási munkálatok közvetlenül az épületek elõtti zöldterületen zajlanak.
A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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A HÉT TÉMÁJA TANYAVILÁG

ÚJRAÉLEDÕ TANYAVILÁG
aztán kétszer újra a földön fekve találtam. Végül a Városi
Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat illetékes családgondozója segítségével elhelyeztük egy bentlakásos intézményben – avatott be az emlékeibe.
Azt viszont örömmel mesélte, hogy vannak olyan ellátottak, akik nagyon várják õt mindennap, mert szeretnek
vele beszélgetni.
– Reggel általában behozom a betegeket a kórházba,
majd felveszem az ebédet és elkezdem kihordani. Útközben kiváltom a gyógyszereket és megállok bevásárolni is.
Igyekszem mindennap ugyanabban az idõben vinni az
ebédet, ezért is lehet, hogy mindig várnak. Én pedig próbálok szemmel tartani mindenkit.

Jól mûködik a tanyagondnoki szolgálat a Nyíregyházához tartozó bokortanyákban. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint Vadilku néni, Jolika néni és többek
között Ágházi mama elismerõ szavai, akik ott jártamkor megbecsüléssel és tisztelettel beszéltek a tanyagondnokaikról. Azokról az emberekrõl, akik ebédet
visznek nekik a tanyára, bevásárolnak, tüzelõt aprítanak, és ha kell, még életet is mentenek, de ami a legfontosabb számukra, hogy mindennap van, aki megkérdezi tõlük: „Hogy tetszik lenni?”.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Nyíregyházán önkormányzati rendelet szabályozza a
tanyagondnoki szolgáltatást, amit szerzõdés keretében a
Human-Net Alapítvány Városi Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálata útján biztosítanak. Ennek köszönhetõen
több száz, a várostól távol élõ, idõs, sok esetben egyedül
élõ nyugdíjasnak visznek ételt, gyógyszert, ha pedig szükséges, az orvoshoz is elszállítják. A tanyagondnokok azonban nemcsak az idõseket segítik, a tanyákon élõ gyerekeket is elviszik az iskolába. Lengyelné Pogácsás Mária, a
Human-Net Alapítvány ügyvezetõ igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, hogy az alapítvány három körzetben
mûködtet tanyagondnoki szolgálatot (a tanyavilág egy
másik részének ellátásáról a Joób Olivér Szeretetintézmény
gondoskodik), ami a személyi segítségnyújtástól a közösségi feladatok szervezésén keresztül a kultúraközvetítés és
a legkülönbözõbb egyéb szolgáltatások körét öleli fel. A
tanyagondnok személyes segítséget nyújt a problémák
meghallgatásával, megbeszélésével és besegít kisebb háztartási, ház körüli munkák elvégzésébe is. Ez hozzávetõlegesen jelenleg 150 ügyfelet érint – hangsúlyozta az ügyvezetõ.

ÉJJEL-NAPPAL SZOLGÁLATBAN
Müller Andris, Garai Gyõzõ és Kerékgyártó György három különbözõ körzetben látja el a tanyagondnoki feladatokat a Nyíregyházához tartozó bokortanyákban. Õk azok,
akikkel nyakamba vettem a tanyavilágot és belepillantottam egy különleges világba. Egy olyan helybe, ahol hangosabb a tücsök ciripelése a város zajától, ahol a korábbi elõ-

KÖNYVTÁRBUSZ JÁRJA
A BOKORTANYÁKAT
Március végén adták át Nyíregyházán az ország elsõ
mozgókönyvtárát, amelyet 130 millió forintból valósított meg a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
100 százalékos projekt részeként. A járat azóta a bokortanyákon és a Felsõ-Tisza-menti kistelepüléseken lát
el könyvtári és infokommunikációs szolgáltatásokat.
A busz 20 bokortanyán, illetve 20 településen áll meg,
és 3000 könyvet, audioanyagot, valamint folyóiratot
szállít, de lehetõséget biztosít internethasználatra is. Dr.
Kovács Ferenc a könyvtárbusz átadó ünnepségén elmondta, a bokortanyákban már 20 éve megfogalmazódott az igény arra, hogy mozgókönyvtár legyen. A kultúra, a közmûvelõdés ugyanolyan fontos, mint az infrastruktúra-fejlesztés. Az önkormányzat célja pedig,
hogy folyamatosak legyenek a külterületek fejlesztései
és javuljanak az ott élõk életkörülményei is.
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17 ÉVE A TANYÁKON ÉLÕKÉRT DOLGOZIK
Garai Gyõzõ 1997. november elseje óta, mintegy 17 éve
dolgozik a tanyákon élõkért. Az õ ellátási területe az úgynevezett egyes körzet, így Mandabokor, Bálintbokor,
Vadastanya, Kordovánbokor, Császárszállás (Lászlótanya,
Görcsös sor, Kállai rét), Rozsrétszõlõ, Rozsrétbokor. Ez a
körzet rendelkezik a legmagasabb ellátotti létszámmal, idõnként közel 60 ember is tartozik hozzá. A tanyagondnokkal
már útban Császárszállás felé kezdünk el beszélgetni.

ítéleteket megcáfolva már nemcsak földút, hanem aszfaltos
út is vezet a centrumba és ahol a szennyvízhálózatot is kiépítették. Vannak azonban még nádfedeles házak, gémeskutak és tulipánmintával díszített faragott fakerítések, amelyek hûen õrzik az igazi, letûnt korok értékeit. Itt még összeverõdnek az emberek, ha idegent látnak, de ha megbizonyosodnak jó szándékáról, örömmel ülnek le beszélgetni
vele. Ezért lehet az, hogy a tanyagondnokoknak is jut minden megállónál legalább néhány percnyi áramszünet.

„MINDIG VÁRNAK ENGEM”
Kerékgyártó György alapvégzettsége pedagógus, de már
két és fél éve látja el a tanyagondnoki feladatokat az úgynevezett kettes körzetben, így Mandabokorban,
Lóczibokorban és Felsõsimán (Samókabokor, Benehalom,
Verescsárda). Vele a vasútállomás étterméhez közeli kis
kávézóban ülök le beszélgetni, mert mint megtudtam, innen indulnak ki mindennap a tanyavilágba.

– Az én feladatom az ételkiosztás, a gyógyszerkiváltás,
a napi kapcsolattartás az ellátottakkal, a személyszállítás
és többek között a hivatalos ügyek intézése – kezdte a
beszélgetést a tanyagondnok, akihez átlagban félszáz ember ellátása tartozik. Van, akit hetente egyszer behozok
vásárolni a Búza téri piacra, ha törvényi vagy jogszabályi
változások történnek, akkor felhívom ezekre az ellátottak
figyelmét, és segítem õket, amiben tudom – mondta el. A
tanyagondnok hangsúlyozta, hogy munkája során sajnos
elõfordul, tragédiával kell találkoznia, de szerencsére vannak pozitív élményei is, amikor sikerül egy-egy ellátottnak
jobb irányba fordítani az életét.
– Tavaly történt, hogy egyedül élt egy férfi, akit noha el
kellett volna helyezni egy bentlakásos intézményben, de
nem akarta, ráadásul senkije nem volt. Sokat gyõzködtem,
de nem sikerült rávennem. Egyik nap észrevettem, hogy a
jobb karja nem mozog. Kiderült, hogy korábban szélütést
kapott, de nem szólt róla senkinek sem, hogy problémája
van. Rábeszéltem végül, hogy menjünk el az orvoshoz, de

A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS A KÜLTERÜLETEKET IS ÉRINTI

házi mamával is, aki a tanyagondnokot várva a gyerekeknek festett az udvaron.

KUTYANYUGTATÓ
– Van egy néni, aki már nem aktív, és otthonról nem
is megy el sehová sem. Elvittem a rendelõbe, az orvos
megvizsgálta és felírta a gyógyszereket neki. A néni
egyébként már három országban élt, nagyon szép tájszólással beszél. – Doktor úr, lenne egy kérésem. Egy
kis nyugtatót nem tudna felírni nekem? – De hát nem
indokolt, miért írjam fel? – Nem nekem kell doktor úr,
hanem a kutyámnak, mert ha palántolok, kiszedi, ha
kimosok, behozza a ruhákat a házba. A néni végül megkapta a gyógyszert és a kutyája is megjavult. Ez volt
nekem a 17 év alatt a legszebb történet.

„A TANYAGONDNOKOT SAJÁT
GYEREKEMNEK ELFOGADNÁM”
Müller Andris 4 éve dolgozik tanyagondnokként, az õ
ellátási területe a hármas körzet, így Nyírjes és Nagyszállás. Hozzá körülbelül 45 fõ ellátása tartozik. Andrissal
Nyírjes bejáratánál találkozom. Hamar megtudom, hogy
a mai ebéd gombapörkölt és brassói aprópecsenye.
– Délután pihenj egy kicsit Andriskám, de tudom, sosem fogadsz nekem szót – mondja Ladányi Andrásné, miközben a tanyagondnok az ételhordót cseréli ki.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében a bokortanyák nagy részében is kiépült a szennyvízhálózat (Sulyánbokor,
Mohosbokor, Rókabokor, Kovácsbokor, Benkõbokor, Vajdabokor, Kazárbokor, Jánosbokor, Vargabokor, Polyákbokor, Zomboribokor, Szabadságbokor, Salamonbokor,
Újtelekbokor, Mandabokor, Rozsrétszõlõ, Butyka, Nagyszállás, Nyírjes). A projekt részeként a nagyszállási, nyírjesi
településrészeken 2013. év végén, 2014. év elején már
elkezdõdött az élõre kötés. A butykai, mandabokori,
rozsrétszõlõi településeken pedig ez év februárjában –
mondta el Kökény Tibor, a nyíregyházi szennyvízprogram
PR munkatársa, aki azzal folytatta, hogy a fenti bokortanyák közül a közelmúltban Zomboribokor, Szabadságbokor, Salamonbokor, Újtelekbokor csatornahálózatát vet-

ték át. A sikeres átadás-átvételi eljárás során mintegy 280
ingatlan esetében nyílt meg a lehetõség a hálózatra csatlakozni. A további bokortanyákban is kiépült már a szennyvízhálózat, de azokon a területeken az E.ON áramszolgáltató hálózatán szükséges fejlesztések késleltették az átadást. A csatornázással érintett területeken az utak helyreállítása is megtörtént. A városvezetés a lakosság problémáit meghallgatva pedig, tárgyalások útján kormányzati
támogatással 2013. évi költségvetésébõl 500 millió forint
összeget hagyott jóvá a szennyvízprojekthez kapcsolódóan kiegészítõ, saját erõs útfelújításokra. Összességében a
szennyvízprogrammal érintett „bokortanyákban” közel 8
kilométer hosszban végeztek saját erõs kiegészítõ útépítési munkákat, továbbá 1,7 kilométer hosszban újultak meg
a zúzottköves utak – adott tájékoztatást Kökény Tibor.

PEZSGÕ ÉLET A BOKORTANYÁKON
CSERESZNYE FESZTIVÁL VOLT BUTYKÁN

– A mi munkánk nagyon változatos és tulajdonképpen
itt nem is lehet fix munkaidõm – kezdte a beszélgetést.
– Kétszer már elõfordult, hogy éjszaka is felhívtak, az
egyik néni azért, mert leesett az ágyról és nem volt kitõl
segítséget kérnie. Volt, hogy hétvégén otthonba is költöztettem ellátottat, és életet is mentettem azzal, hogy kihívtam a mentõt. Volt olyan, aki azt mondta nekem, hogy az
ebéd nem igazán érdekli, neki az a legfontosabb, hogy
ajtót nyissak rá. Ilyenkor mindig megállok beszélgetni egy
kicsit és kiönthetik nekem a lelküket.
Ezek az ellátottak mégiscsak hozzá nõnek az emberhez, hogy lehet így elmenni szabadságra, nem hiányoznak olyankor? – fordulok kérdésemmel a tanyagondnok
felé, akivel noha még aszfaltozott úton haladunk, de már
távolodunk a város zajától. Idõnként felsejlik egy-egy szántóföld, lovas kocsi és úton átszaladó nyúl.
– Annak ellenére, hogy szinte mindennap ugyanazon
az útvonalon haladok, és ugyanazokkal az emberekkel
találkozom, mindig adódnak újabb helyzetek, gondok,
amiket meg kell oldani. Az ember ezért nem tud belefáradni ebbe a munkába. Postára megyek, csekket fizetek
be, bevásárolok. Volt olyan, akinek a kályháját kellett hazaszállítanom. Agyban ezért nem lehet elmenni szabadságra, mert olyankor is azon gondolkodom, hogy kinek
mikor kell orvoshoz menni, gyógyszert kiváltani.
Fél 11-et üt az óra, amikor elhagyjuk az elsõ tanyát jelzõ táblát. Látható jelei vannak, hogy várják a tanyagondnokot, hiszen egyik oldalon sonkás kampóra akasztott ételhordó díszíti a kerítést, míg a másik oldalon idõs néni az
unokájával várja az ebédet. – Ha mindenhol csak két percre
állok meg beszélgetni, már az is sok, de igénylik az emberek – teszi hozzá.
Egyre többet hallani arról, hogy a fiatalok kiköltöznek a
tanyára. Tapasztalt ilyet? – kérdezem tõle, miután Frecska
Jánosnénak odaadjuk az ebédet. – Van alapja annak a hírnek, hogy sok fiatal kiköltözik ide. Kis kerttel próbálkoznak, dolgozni pedig innen járnak be. Itt az élet olcsóbb,
mert meg tudják termelni a konyhára valót.
Gyors számvetést követõen megállapítjuk, hogy fél tizenkettõkor még csak hat ebédet tettünk le, de közben
megtudtuk, hogy Sebõk néni elrakott 20 üveg lecsót, hogy
Frecska néninek meghúzódott a térde, de találkozunk Ág-

Mindeközben megtudom, hogy Nyírjesen úgymond sok
betelepült él, akik Nyíregyházáról és Nagykállóból költöznek ide ki, mert ez a hely jó, csendes, nyugodt. A rövid beszélgetést követõen Vadilku nénihez térünk be, aki nagy örömmel fogadta a váratlan vendégeket.
– Andris egy tünemény. A világon mindenben segít nekem. Ha meghozatom a fát, õ behordja. Nem tudom kimondani, mennyire kedves. Mondtam az apjának is, hogy
adja nekem, saját gyerekemnek elfogadnám. Ha 4-5 vedér
fát szednék, még azt is behordaná – hangsúlyozta.
A tanyagondnokok feladatai közé nemcsak az ételkiszállítás tartozik, hanem ha szükséges, akár be is vásárolnak. Így van ez Jolika néninél is, akinek Andris egy tábla
szalonnát és egy kis hasaalját vitt be az ebéd mellé. Fél
kettõt üt az óra, a ládák ekkorra már kiürültek, minden
ebédet kiosztottunk, azonban a napnak még nincs vége.
Andristól megtudom, hogy idõközben szólt egy néni telefonon, hogy be kell vinni délután a kardiológiára.
Három tanyagondnok, megannyi idõs ellátott, akik mindennap, a ház sarkáról már várják Andrist, Gyõzõt és Györgyöt. Azokat a tanyagondnokokat, akikre tisztelettel és szeretettel gondolnak és akik már részesei a tanyasi életnek.
Hogy mit viszek haza útravalóul? Talán az egyik néni mondatát, aki azt mondta, hogy õt az ebéd sem érdekli, csak
az, hogy mindennap valaki megkérdezze tõle, hogy tetszik lenni. Ha pedig ezt a feladatot a tanyagondnokok teljesíteni tudják, akkor ennek a több mint 100 embernek az
élete is mindennap egy picivel jobb és jobb lesz.

Már hagyománynak számít, hogy minden évben megrendezik a Cseresznye Fesztivált Butykán. Június elején
a Butykai Közösségi Házban kora délutántól várták a szórakozni vágyókat.
Felléptek a helyi óvodások, a helyi Kulturális és Szociális Egyesület, valamint a nyugdíjasklub tagjai. A látogatók hallhattak retro slágereket, tánc- és táncszínházi bemutatót, illetve a kutyaiskolások is szórakoztatták a közönséget. A Nap együttes koncertjét követõen utcabállal
zárult a Cseresznye Fesztivál.

TIRPÁK NAPOT TARTOTTAK
MANDABOKORBAN
Tirpák Napot rendeztek július közepén Mandabokorban. Az eseményre nemcsak a Nyíregyházát körülölelõ tanyavilágból, de a Felvidékrõl is érkeztek vendégek. A találkozón néprajzos elõadás és bemutató is
várta az érdeklõdõket, akiket lovas kocsival vittek végig
a tirpák tanyavilágban.
A rendezvény célja az volt, hogy a tirpák emberek találkozzanak, felelevenítsék hagyományaikat, szokásaikat,
hiszen Nyíregyházához és környékéhez szorosan kapcsolódnak a tirpákok.

VAJDABOKORBAN EGYRE TÖBB A FIATAL
Játszóklub, keresztelõ, bál – csak néhány azon események közül, amelyeknek már helyt adott a Vajdabokori
Mûvelõdési Ház. Németh Zoltánné Marika, lelkes vajdabokori lakos érdeklõdésünkre elmondta, hogy évente négyöt alkalommal báloznak a Nyíregyházához tartozó településen, õsztõl tavaszig pedig minden péntek délután játszóklubban kapcsolódhatnak ki a helyiek, ahol a legfiatalabb résztvevõ másfél éves, a legidõsebb pedig 65. Ide
mindenki elviheti kedvenc társasjátékát és leülhet néhány
órára a tanyabeliekkel kikapcsolódni egy kicsit. Az a tendencia pedig, ami szerint a bokortanyákon elöregedõben
van a lakosság, megdõlni látszik, hiszen Németh Zoltánné
elmondta, hogy Vajdabokorban például az utóbbi tíz évben már egy új utcarészt is megnyitottak.
– Sok fiatal van itt, de ezek inkább alvó fiatalok, ami
azt jelenti, hogy bár itt élnek, de a városba járnak be dol-

gozni. Ennek ellenére bíznak benne, hogy a színes programokkal Vajdabokorba csábíthatják majd a fiatalokat és
ezzel biztosítva lehet a település jövõje is.

Fotók: Trifonov Éva
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GAZDASÁGI TÁBOR A PÉNZÜGYI ISMERETEK JEGYÉBEN
Június végén indult Balatonszemesen az O.K. Központ Fáy Gazdasági Tábora, ahol öt turnusban összesen 200 diák nyaralhatott ingyenesen – köztük nyíregyháziak. A táborozók többek között pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket szerezhettek.
– A 14–18 éves diákok turnusonként hat napot tölthettek a Balatonnál, az O.K. Központ Fáy Gazdasági Táborában. Délelõttönként pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningen vettek részt, délutánonként pedig szórakoztató, a
Balatonhoz köthetõ programokat szerveztek számukra,

ahol szintén megjelentek a gazdasággal foglalkozó, pénzkezeléssel összefüggõ pénzfelhasználási és az öngondoskodást elõsegítõ ismeretek, s a fókuszban továbbra is az
O.K. Központ tréningjein alkalmazott szórakoztatva tanítás módszertana áll – tájékoztatta lapunkat Czeglédi Zsanett, nyíregyházi tréner, aki arra is kitért, hogy az öt turnusban – turnusonként 40 – összesen 200 diák nyaralhatott ingyenesen, sõt, az útiköltséget is az OTP Fáy András
Alapítvány állta. Az elsõ turnusban nyíregyházi fiatalokat
láttak vendégül, négy helyi partner középiskola diákjai
élvezhették az egy hetet a Balaton partján. A visszajelzések alapján valamennyien hasznosnak tartották az itt szerzett tapasztalatokat és élvezték a játszva tanulás programjait is. A központ – az országban elsõ vidékiként – tavasszal
nyitotta meg új irodáját Nyíregyházán.

INGYEN PÉNZÜGYI ISMERETEKKEL
SZOLGÁLNAK

Harmadik nap este a mini programoké volt a fõszerep.
Egyszerre négy helyszínen zajlottak a versenyek és egy
egyedi „menetlevél” segített eligazítani a versenyzõket.
Az izgalom az egekig szökött.
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– A táborba az O.K. Központ partneriskoláiból érkezõ
diákok és a központ által meghirdetett pályázat nyertesei
kerülhettek be – mondta Gróf Henrik Balázs, az OTP Fáy
András Alapítvány szakmai vezetõje. Az iskoláktól azt
kérték, hogy jó tanuló, lehetõleg rászoruló diákok vehessenek részt a programban. Az ingyenes balatoni táborba a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is küldött
nyolc fiatalt, akik a B33 Kosárlabda Bajnokság résztvevõiként nyerték meg a lehetõséget.
Idén harmadik alkalommal rendezték meg a tábort. Ta-

Az ötödik napi tréningen egy egész hetet összegzõ
zárókör vette kezdetét, ahol mindenki beszámolt arról,
hogy milyen újdonságokra és fontos információkra
tett szert, illetve az összes tréningélményt felidézték,
annak tanulságaival együtt
valy Balatonfenyvesen volt az elsõ, amit már az O.K. Központ szervezett. Az elmúlt évben 120, az idén pedig már
200 fiatal nyaralhatott a központ és az alapítvány jóvoltából. Az elsõ pénzügyi oktatási központ másfél éve, 2012
novemberében kezdte meg munkáját, majd Nyíregyházán tavasszal nyílt meg az elsõ vidéki iroda. Az ingyenes
tréningeken eddig több mint 15 ezer diák vett részt.
A táborban történtekrõl a diákok a naponta frissülõ
blogon számoltak be, amely a http://faygazdasagitabor2014.blogspot.hu/ címen található meg.
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VÉLEMÉNYEZHETÕ
A NATURA 2000
Az ország számos pontján készülnek jelenleg Natura
2000 területekre vonatkozó fenntartási tervek, amelyek többsége a napokban válik véleményezhetõvé. A
gazdálkodók, földbérlõk, tulajdonosok és egyéb érintettek most ismerhetik meg a tervek tartalmát és tehetnek javaslatokat, észrevételeket falufórumokon,
terepbejárásokon, vagy akár postai úton is.
A Natura 2000 erõsen fókuszál a természeti értékek
fenntartásának gazdálkodási oldalára is, hiszen természetes élõhelyeink túlnyomó részén évszázadok óta rendszeres emberi tevékenység folyik. A hálózat kijelölését követõen ezért speciális agrártámogatási rendszereket is kidolgoztak, amelyek a természetvédelmi célokkal összehangolható gazdálkodási formákat ösztönzik.
A tervkészítés két évvel ezelõtt indult el a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatok keretében, és a napokban érnek végsõ szakaszukba: a következõ egy hónap
során számos terv válik véleményezhetõvé falufórumokon, terepbejárásokon, interneten (http://www.emisszio.hu/n2) és postai úton keresztül. Az E-misszió Egyesület például 35 fenntartási terv kidolgozásában vesz részt.

NÁLUNK SZERZETT ÉLMÉNYEKET
„AZ ÉV UTAZÓJA”
Dobos Judit, „Az év utazója” címet viselõ akció fõszereplõje a közelmúltban Nyíregyházára is ellátogatott. A fiatal fõiskolás lányt pályázat útján választották
ki, amelyet a Magyar Turizmus Zrt., az Index és a
Travelo hirdetett meg. A gyõztes két és fél hónapon át
utazhatja körbe Magyarország legfontosabb turisztikai helyeit, majd ezekrõl video- és blogbejegyzéseket
készít a legnagyobb turisztikai és közösségi portálokon.
A Magyar Turizmus Zrt. ezzel a kampánnyal a belföldi
értékekre szeretné felhívni a fiatalok figyelmét.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai fogadták „Az év
utazójának” választott Dobos Juditot, aki két napot töltött
a megyeszékhelyen. A rövid látogatást követõen Nagykállóban, majd Debrecenben folytatta útját, ezért az elfoglalt kalandort interneten faggattuk nyíregyházi élményeirõl. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy néhány évvel
ezelõtt járt már a családjával a Nyíregyházi Állatkertben
és a skanzenben, azóta azonban sokat fejlõdött a város,
épült-szépült.

FERGETEGES VOLT

A lépcsõszerkezet egy részének beemelésével folytatódott a Váci Mihály Kulturális Központ felújítása. Az
Agóra projektben zajló modernizáció keretében egyébként most a külsõ szemlélõdõ számára kevéssé látványos munkálatok zajlanak, miközben a nyíregyházi
gyártó telephelyén sorra készülnek a szerkezetkész elemek.
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– Két éjszakát töltöttem Nyíregyházán. Elsõ éjszaka a
Fürdõház Panzióban, a másodikat pedig a Hotel Pagonyban töltöttük. Napközben jártunk a Sóstó Zoo-ban, ott tevegeltünk, elefántot és gyûrûsfarkú makit etettünk. Az elefántoknál elcsíptem az egyik gondozó szavait, miszerint
remekül érzi magát, mert „Magyarország legnagyobb
hölgyeivel” dolgozik. Ezen jót nevettem. Magyarország
legnagyobb hölgyei ugyancsak barátságosak. Még azt is
megengedték, hogy almát tegyek a szájukba. Ebéd után
megnéztük a fókashow-t és a délután folyamán a nyakamba vehettem egy albínó tigrispitont is. Barátságos volt, de
nagyon csikizett. A Nyíregyházi Állatpark szerintem a legszebb, amit láttam eddig. Fergeteges volt ilyen közelrõl
találkozni az állatokkal – mondta el „Az év utazója”.
Dobos Judit az állatparki látogatást követõen a Kalandparkban folytatta nyíregyházi útját, ezt követõen pedig
koktélozott és aqua zumbázott a Parkfürdõben.
– Az aqua zumba szuper hangulatú volt, nagyon jó kezdeményezés. Tetszik, hogy a strand látogatóit próbálják
megmozgatni kicsit. A program a fürdõ vendégei részére
teljesen ingyenes, szerdán és pénteken pedig éjszakai fürdõzésre is van lehetõség, a koktélbárban ráadásul szám-

talan finom ital közül választhatnak a vendégek. Én a
Melon Blue-t kóstoltam meg, nagyon finom volt – mondta
el a fiatal kalandor.
A nap végén a Timpex Lovasiskolában egy rövid
lovasoktatáson is részt vett, méghozzá naplementekor, egy
Lucy nevû lovon, aki egykor versenyló volt. Dobos Judit a
napokban egy háromnapos Tisza-túrán vesz majd részt,
azt követõen pedig még megannyi élmény vár rá Magyarország számos pontján. A kalandtúrának hamarosan vége
lesz, de „Az év utazója” elárulta nekünk, hogy még szeretne visszatérni Nyíregyházára a késõbbiekben, mert kíváncsi arra, hogy mennyit változik a város, hogyan fejlõdik tovább az állatkert és még biztosan nagyon sok olyan
program van Nyíregyházán, amire nem volt ideje a rövid
látogatás során, ezt pedig be kell pótolni mihamarabb.

VIDEOBLOGBAN ÖSZTÖNZIK
A FIATALOKAT
A Nyíregyházi TDM a Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen valósítja meg az új típusú kommunikációs kampányt, melynek során a digitális nemzedék igényeinek
megfelelõen, videoblogban ösztönzik belföldi utazásra
az Y generáció tagjait is. Furkóné Szabó Marianna, TDM
ügyvezetõ elmondta, hogy mivel a ‘80-as, ‘90-es évek
szülöttei a tájékozódáskor és utazásaik szervezése során elõnyben részesítik az online felületeket, ráadásul
a nekik szóló, intenzív audiovizuális ingert jelentõ tartalmak hatékonyabbak is a belföldi utazásra ösztönzõ
üzenetek célba juttatásához, ezért különösen fontos a
fiatalok médiafogyasztási szokásaihoz igazodó új kommunikációs csatorna használata.
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DIAGNÓZIS: MÉG AKÁR SZÁZ ÉVET IS MEGÉLHET!
Nem akartam hinni a szememnek, amikor a hatalmas
platánfa mellett megláttam a fõkertészünket, aki egy kis
asztalra helyezett számítógép körül sürgött-forgott. De nem
ez volt a legnagyobb meglepetés a polgármesteri hivatal
udvarában, a 32 fokos hõségben, hanem hogy a gyönyörû
fa kérgébõl fél méter magasságban valamilyen elektródák
lógtak ki. EKG vizsgálat! – ugrott be.
Mint kiderült, nem sokat tévedtem – persze az EKGhoz semmi köze a dolognak.
Sigmond Sándor elmondta, egy ArborSonic 3D Acoustic Tomograph nevû eszköz és a hozzá tartozó számítógépes program segítségével vizsgálja a hatalmasra nõtt, védett fát. A diagnózis felállításával együtt számos adat megerõsítést nyer.
A fa törzsének átmérõje 148 centiméter. Magassága a
törzs aljától a korona tetejéig 27 méter. Óriási! A lombkorona területe 198 négyzetméter. Lenyûgözõ! A korhadás
mértéke 12 százalék, ami e fa esetében alacsony kockázatot jelent.
Sigmond Sándor városi fõkertész elmondta, hogy vizsgálatait tovább folytatja a többi udvari platánfával, majd a
város legidõsebb fáinak „fenntarthatósági vizsgálatait”
végzi el, hiszen ennek az eljárásnak óriási szerepe lesz a
városi faállományok kataszteri felmérésében, amely még
2014-ben elkezdõdik.

HA BESZÉLNI TUDNA...
Ez a platán most 100–110 éves lehet, és megfelelõ körülmények között még több száz évet is megérhet. Ezek
szerint a kedvenc platánfám közelrõl láthatta Májerszky

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS

Bélát, aki elõbb a város fõjegyzõje, majd Nyíregyháza polgármestere volt. Õ alapította azt a városi önkéntes tûzoltó
egyletet, amelynek tagjai a milánói nemzetközi versenyen
aranyérmet nyertek 1906-ban. Ez a platán sokat tudna mesélni arról, hogy mi minden történt abban az idõben, mikor a tûzoltóság a városháza udvarán állomásozott. Biztosan meghajtotta fiatal ágait, amikor elõször érkeztek
hölgyek a munkába, hiszen nõi munkaerõ csak 1915-tõl
dolgozhatott a városházán.
S ez a hatalmas platán egykor biztosan jól ismerte dr.
Bencs Kálmán polgármestert is, aki nemcsak a város fejlesztéséért, de szépítéséért, virágosításáért is sokat tett.

Lombkoronájának árnyékában talán még Krúdy Gyula
is megpihent. Ez a platán sokat tudna mesélni...
(Ella)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS

Tisztelt Városlakók!

Tisztelt Városlakók!

„Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért”
„Kégly Szeréna-díj” kitüntetés a városban a gyermeke-

„Együtt egymásért” „Burger István-díj” kitüntetés az

kért, a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú
éveken át végzett segítô, pártfogoló tevékenységért,
érdekvédelmi munkáért adományozható.
A kitüntetést kétévente a Gyermeki Jogok Világnapját követô (november 20.) közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2014. augusztus 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak tartott személy nevét, személyi adatait, címét, elérhetôségét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.

önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadalmi
és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végzô személyeknek adományozható.
A kitüntetést évente a Szociális Munka Napját (november
12.) követô közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2014. augusztus 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak
tartott személy nevét, személyi adatait, címét, elérhetôségét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.

2014. AUGUSZTUS 8.

13

EREDMÉNYEK

SPORT

FANTOMKÁBELEK ÉS ELTÛNT CENTIK
Ütemterv szerint halad a Bujtosi Szabadidõ Csarnok
felújítása. A bontási munkálatok a végéhez közelednek,
és az egyik oldalon már szigetelik az épület homlokzatát, valamint helyükre kerültek az új nyílászárók. Az épület szeptember végére kívülrõl teljesen elkészül. A munkálatok során érdekes dolgok derültek ki...

SZIGETELÉS ÉS REZSICSÖKKENTÉS
Javában folyik a munka a Bujtosi Szabadidõ Csarnoknál. Az egyik oldalon egy betondaráló õrli a lebontott egykori külsõ lelátót, a parkoló felõl pedig már szigetelnek,
nyílászárókat cserélnek. A fõbejáratnál teljesen eltûnt a
terasz, míg az utca felõli oldalon még javában bontanak.
Megállás nincs, az idõ sürget, hiszen szeptember végére
be kell fejezni az elsõ ütemet. – Eddig a terv szerint haladunk, sõt, van, ahol már kicsit elõrébb is. A parkoló felõli
oldalon már fent van a 10 centiméter vastag szigetelés.
Ennek és a nyílászárócseréknek köszönhetõen akár 40
százalékkal is csökkenhet a fûtésszámlánk. Ez egy óriási
dolog a mi esetünkben, éves szinten akár 15 millió forint
megtakarítást jelent. El lehet képzelni, hogy ebbõl mi mindent lehet csinálni – mondta Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetõje.

végük. De olyan is akadt, amelyik be volt húzva, de sehová nem vezetett – mondta az ügyvezetõ. A legnagyobb
meglepetés akkor érte a dolgozókat, amikor kiderült, hogy
a tervrajzon több tíz centiméterrel hosszabb a BUSZACSA,
mint a valóságban. De arra is figyelni kell a kivitelezésnél, hogy két nagy mobilszolgáltató adóberendezése is az
épületen van, azaz egy nem megfelelõ kábel elvágása
megbéníthatja a telefonszolgáltatást.

AZ UTOLSÓ PILLANATBAN

JANUÁRTÓL MÁSODIK ÜTEM

Az épületet körbejárva az embernek az az érzése, hogy
az utolsó pillanatban kezdõdött a felújítás. Néhány hónapnál többet talán már nem bírt volna ki a beázó tetõ és
a repedezõ beton. A kibontott falakon át látszik, hogy van
olyan mosdó, ahol legalább háromfajta csempe van leragasztva, egy négyzetméteren belül. A bontás során számos meglepetés érte a munkásokat.
– Eddig fél tucatnyi nem várt dolog akadt. Találtunk olyan
kábelkötegeket, melyek áram alatt voltak, de nem volt

A központi költségvetésbõl 2 milliárd forinttal finanszírozott beruházás tehát eddig jól halad. A második ütem
januárban kezdõdhet, és az már a belsõ részt érinti. Új edzõhelyiségeket alakítanak ki, kicserélik az eredményjelzõt és
kamerákkal látják el a létesítményt, ami nemcsak a csapatok munkáját segítheti, hanem a közvetítõ tévétársaságokét
is. De lesz kávézó, VIP részleg, megújul a világítás és hangtechnika, valamint igény szerint mobil lelátókkal is lehet
majd bõvíteni a Bujtosi Szabadidõ Csarnokot.

Szeptember végétõl a szurkolók is bemehetnek a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokba

SÓSTÓKÖR – FUTÁS IDÕMÉRÉSSEL
Birtokba vették a futók a Sóstói-tó körül épített pályát. A 914 méteres körön versenyt is hirdettek. Az
elsõ idõméréseket már megtartották.
Megszépült a sétány a Sóstói-tó körül. A terveknek megfelelõen egy rekortánsávot is kialakítottak, melyet a futók
azonnal birtokba is vettek.
A szép környezetben eddig is sokan kocogtak, mostan-

Helebrandt Máté (balra) és Batizi Tamás az elsõk között
próbálta ki a sóstói rekortánt

tól viszont ezt jobb körülmények között tehetik. Helebrandt
Máté olimpikon gyalogló például az edzéseinek egy részét is itt tartja.
– Nagyon szép a környezet, jó a rekortánsáv, így az
edzések során néhány sprintet itt teljesítek. Mivel mindennap edzünk, így látom, hogy népszerû lett a futók körében. Vannak, akik magukban, mások kisebb társasággal
futnak, kocognak – mondta az Európa-bajnokságra készülõ
atléta.
A rekortánsávon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírsuli Kft. egy kilenc hétig tartó, rendhagyó futóversenyt hirdetett. A versenybe nevezõk idõméréssel futhatják le a tó körüli távot, ami 1 yard, azaz
914 méter. A legjobb idõt futó elsõ három helyezett pénzjutalomban, a további helyezettek értékes ajándékokban
részesülnek. Az elsõ mérést már múlt csütörtökön megtartották. Batizi Tamás, a városháza kabinetvezetõje személyesen is kipróbálta a sávot, és az elsõk között nevezett
a versenyre.
– Ez is olyan dolog, mely arra ösztönözheti az embereket, hogy mozogjanak. Lehet versenyezni egymással, amit
aztán a közösségi portálokon megosztanak az emberek,
de saját magunkkal is. De arra is jó, hogy megtudjuk,
mennyit fejlõdtünk egy hónap alatt – mondta Batizi Tamás. Mostantól szeptember végéig minden csütörtökön
18 és 20 óra között lesz idõmérés. Nevezni 1000 forint
ellenében a helyszínen lehet, a legjobbak pedig értékes
ajándékokat kapnak a program végén. (Részletek a 4. oldalon.)

ARANYÉREM
A VILÁGJÁTÉKOKON
Aranyérmes lett Londonban Veres Amarilla. A nyíregyházi kerekesszékes vívó a parasportolók számára rendezett Ifjúsági Világjátékokon gyõzött. A vívó óriási csatában gyõzte le hong kongi ellenfelét, és végül az utolsó
tussal 15–14-re nyert Wang ellen. Mindez azért is nagy
dolog, mert Amarilla eredetileg kardozó, de ezúttal tõrben indult. A fiatal, 21 éves sportoló korábban versenyszerûen vívott, de betegsége után a kerekesszékes vívást
csak néhány hónapja kezdte el. – Nagyon boldog vagyok, hogy aranyérmet nyertem egy ilyen rangos versenyen és életemben elõször nekem játszották el a magyar
Himnuszt. A sok edzésnek meglett az eredménye, és mindenkinek köszönöm, akik segítettek ebben, hogy ilyen
szintre juthassak a vívásban. Még fel sem fogtam igazán,
hogy nyerni tudtam – mondta a döntõ után boldogan
Amarilla. Londonban, az olimpia helyszínén hét sportágban versenyeznek a parasportolók augusztus 8-áig. 32
országból 350 fiatal, 23 év alatti versenyzõ érkezett, és a
magyar válogatottban az NYVSC versenyzõje képviseli
Nyíregyháza színeit.

Pákey Béla edzõ és tanítványa, Veres Amarilla

BAKOSI PÉTER
MAGYAR BAJNOK
A napokban rendezték a 119. Atlétikai Magyar Bajnokságot. A versenyen több nyíregyházi sportoló is rajthoz állt, közülük Bakosi Péter gyõzött magasugrásban.
A Nyírsuli versenyzõje elsõre ugrotta át a 217 centimétert, ami elég volt a gyõzelemhez. Hármasugrásban Pál
Robin ezüstérmes lett, míg diszkoszvetésben Szikszai
Róbert ezúttal hatvan méter alatt maradt, és bronzérmes lett. A nõknél is született nyíregyházi érem, mivel
Kerekes Dóra második lett diszkoszvetésben. A dobogósok mellett számos jó helyezést értek még el az atléták, akik közül többen is az elsõ nyolcban végeztek.
Nyíregyházi eredmények:
Férfiak: 100 m, döntõ: 8. Ónodi Dávid 10.85. Magasugrás: 1. Bakosi Péter 217, 5. Pál Robin 200. Hármasugrás: 2. Pál Robin 15.39. Súlylökés: 5. Kerekes
László 16.07. Diszkoszvetés: 3. Szikszai Róbert 58.20,
5. Káplár János 52.77.
Nõk: Távolugrás: 5. Fábri Anna 582. Diszkoszvetés:
2. Kerekes Dóra 49.98. Kalapácsvetés, selejtezõ: 9. Aradi Stefánia 45.50.

SPORTPROGRAM
Augusztus 9-10., szombat-vasárnap: Strandfürdõ,
40. Sóstó Kupa Ökölvívótorna
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Bakosi Péter 217 centiméterrel nyerte a magasugrást

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Lecsófõzõ és -kóstoló délután. A Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ Lecsófõzõ és -kóstoló délutánt szervez, az önkormányzat Érkerti Lakótelep Rehabilitációs
program soft elemének keretében, a Toldi utcán augusztus 8-án 15.00–18.00 óra között.
Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió augusztus
9-én és 23-án 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.
Kerékpártúra dinnyekóstolóval. Megérett a dinnye,
ezért a Zöld Kerék Alapítvány kerékpártúrát szervez Nagycserkeszre. Gincsai Miklós õstermelõ bevezeti az érdeklõdõket a dinnyetermesztés rejtelmeibe a magvetéstõl az
elszállításig. A programon való részvétel ingyenes. Indulási helyszín és idõpont: Nyíregyháza, Kossuth tér, augusztus 9-én 9.00 óra. A táv 18 km. Túravezetõ: Posta Róbert.
Bõvebb információ és felvilágosítás: zoldkero@gmail.com,
70/220-3885.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: augusztus 9-én 16.00
óra: Kinek jobb a háza, 10-én 10.00 óra: Ki altatta el a
tejet. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
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.

gozni 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.
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. Beiratkozás 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.

NYÁRVÉGI ELÕADÁSOK
A SZABADTÉRIN

Miért beteg az ember? címmel tart elõadást Zsom
Jánosné magnetoterapeuta augusztus 11-én 17.00 órától
a Hotel Continentben (Nyíregyháza, Sóstói út 52.).
Haverok, buli, Görkapocs – A görögkatolikus egyház
RÁD hangolva! Augusztus 13-án 15.30-tól várnak mindenkit Tokaj fõterére, ahol a görögkatolikus intézmények
elõadásai mellett fellép a Bon-Bon együttes, valamint este
ingyenes nagykoncertet ad Szabó Balázs bandája. Bõvebben: www.gorogkatolikus.hu; Facebook/gorogkatolikus.
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.
Kis Esti Zene minden csütörtökön 19.00 órától a Kossuth téren, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek és tanárainak közremûködésével.
Idõpontok: augusztus 14., 21.
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 koron-

A BENCS VILLA PROGRAMJAI
Augusztus 8-án 18.00 óra: A legendás Nyugat – elõadói est a 2. nemzedék legismertebb szerzõinek mûveibõl (ingyenes). Közremûködnek: Fridrik Noémi és Tóth
Károly (Nyíregyháza), Básti Andrea és Barna László (Budapest), valamint a Szabolcs Tánccentrum és a Szabolcs
DSE táncosai.
13-án 18.00 óra: A Kaland Old Rock zenekar gitárkoncertje (ingyenes).
15-én és 16-án 20.30-kor: Gosztola Adél önálló estje a villa parkjában (belépõjegyes).
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...
Részletek: 30/252-0666, 42/402-004.

PROGRAMOK

Augusztus 10-én és 16-án lesz a Szabadtéri Nyár utolsó két nagyszínpadi elõadása. Augusztus 10-én a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes elõadásában látható a Székely Dózsa György címû tánckrónika. Az elõadás rendezõ-koreográfusa Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló Mûvész.
Augusztus 16-án a záróesemény a Távol-kelet hangjai címû
kórushangverseny, mely része a Cantemus Fesztiválnak.

13. PARTIUMI MAGYAR NAPOK
Idén immár 13. alkalommal tartják meg Szatmárnémetiben a magyarság egyik legnagyobb rendezvényét, a Partiumi Magyar Napokat.
Az elõzõ évekhez hasonlóan a szervezõk idén is színvonalas programokkal és koncertekkel várják a szatmáriakat és a vendégeket. Az augusztus 18–24-e között megrendezendõ 13. Partiumi Magyar Napok eseményeinek ebben az évben is több helyszín ad otthont.
A programok közül csak néhány címszavakban: olyan
neves magyarországi „nagyöreg” zenészek és zenekarok színesítik a palettát, akik közül többen még sosem
léptek fel a szatmári közönség elõtt, továbbá lesz még
stand-up comedy, operett, szabadtéri színházi elõadások, kiállítások, gasztronómiai különlegességek, szabadidõs programok, egész hetes élményadag minden szatmárinak és nemcsak... A 100-nál is több programból a
teljesség igénye nélkül emeljük ki: hagyományõrzõ kulturális és alkotó tevékenységek, finom borok és igazi
szódavizes fröccs a borudvarban, miccs helyett gõzölgõ bogrács a fõzõversenyen, fiatal zenekarok bemutatkozó koncertjei, történelmi elõadások, sportrendezvények, ügyességi vetélkedõk, népi mesterségek utcája,
színvonalas gyermekprogramok az egész család számára, és még sorolhatnánk...
Bõvebben a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

1ÚTON NEMZETKÖZI
ZARÁNDOKNAP
A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület és
a Mária Rádió augusztus 16-án, Nagyboldogasszony
ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendõ zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon
egyaránt.
A Rakamazi Zarándoklatot a Teréz Anya Egyesület
szervezi, melyre minden érdeklõdõt felekezettõl függetlenül szeretettel várnak. Jelentkezni a Teréz Anya
Egyesületnél lehet: Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 2. Telefon:
42/414-309. E-mail: terez.anya2@freemail.hu.

KÖZGAZDÁSZVÁNDORGYÛLÉS
Tíz év az EU-ban: az elkötelezettség és a nyitottság
szerepe a gazdasági növekedésben. Ez lesz a címe a
Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász-vándorgyûlésének, amelynek idén szeptember 4. és 6.
között – nyolc év után ismét – Nyíregyháza ad otthont.
A közgazdász-vándorgyûlés elõadói között idén is
ott lesznek a gazdasági-pénzügyi kormányzat, a tudományos élet és az üzleti szféra jeles képviselõi, vezetõi. Így a konferencia plenáris ülésein elõadást tart
többek között Matolcsy György, a Magyar Nemzeti
Bank elnöke, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Domokos László, az Állami Számvevõszék elnöke, Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Török Ádám akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia fõtitkára, az MKT alelnöke,
valamint Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke is.

GAZDIKERESÕ
Cidri: Körülbelül 1 éves keverék szuka. Nagyon kedves, rendkívül ragaszkodó, simogatásra vágyó kutyus. Társaival jól kijön, gyerekek mellé is ajánljuk. Baromfi mellé nem javasoljuk.
Gróf: Körülbelül 4
éves ivartalanított perzsa keverék kandúr.
Barátságos, dorombolós cica. Július 22-étõl
örökbe fogadható. Jelenleg ideiglenes kihelyezésben van.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ALPÁR IGNÁC NYÍREGYHÁZI ÉPÜLETEI
Ma a Korányi kertvárosban egy utca, a megyeháza
épületében egy szobor, a színházban pedig egy dombormû õrzi annak a mûépítésznek az emlékét, akinek legismertebb mûve az 1896-os millenniumi kiállítás Vajdahunyad váraként ismert történelmi épületcsoportja a Városligetben.
Alpár Ignác a berlini építészeti akadémia elvégzése után
külföldi tanulmányutakon szerzett tapasztalatok birtokában lett a budapesti Mûegyetem tanársegédje, majd késõbb önálló tervezõirodát nyitott. Eleinte fõleg vidéki megbízásokat kapott. A segesvári, a dicsõszentmártoni és a
dévai vármegyeházák megépítése után, 1891-ben megbízták Szabolcs vármegye székházának a felépítésével is.
Ugyanebben az évben elnyerte az evangélikus egyház
központi iskolájának tervpályázatát is. Mindössze egy szavazattal maradt le a Barzó–Vojtovits tervezõpáros, akiket
viszont megbíztak mindkét épület kivitelezési munkálataival. A megyeházát 1891 nyarának végén kezdték el építeni és 1892. október 11-én már itt tartották közgyûlésüket a megye vezetõi. Az evangélikus elemi iskola alapkövét 1892. július 7-én tették le, és szeptember 17-én birtokba is vették a tanulók és tanítóik. A színház épületének
terve eredetileg Abbázia számára készült, de ott nem valósították meg. Az 1894-ben megnyíló színház 1909-re
már kicsinek bizonyult, fanyalog is a Nyírvidék cikkírója:
„Szegény kis színház, mikor fogantattál, a tenger partjára
szánt a végzet. S mire megszülettél, portenger közepén
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találtad magadat. De vigasztalódjál, mormogó tenger apálya-dagálya helyett van módod gyönyörködni egy nem kevésbé magasztos természeti tüneményben: a nyíregyházi
porban, mely nem ápol ugyan, de eltakar”. Viszont egyöntetû sikert aratott az 1895. november 1-jén megnyíló
Korona szálloda, amelynek kõmûvesmunkáit szintén
Barzóék végezték, míg az építkezés alatti mûvezetést maga
Alpár vállalta el.
Hála ezeknek az épületeknek is, a 19. század végén Nyíregyháza tovább városiasodott, szépült, és ma a hivatásos
és az alkalmi idegenvezetõk büszkén mutatják meg a városunkba látogatóknak Alpár Ignác alkotásait.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

ÉRTESÍTÉS
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
értesíti Tisztelt Felhasználóit,
hogy Nyíregyházán, a Derkovits utcán,
a Tiszavasvári úttól a Dugonics utcáig
augusztus 11-étõl elõreláthatólag
szeptember 5-éig bekötõvezeték-rekonstrukció miatt forgalomkorlátozás várható.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ezúton is köszöni Felhasználói segítõ türelmét és megértõ
együttmûködését.

16

2014. AUGUSZTUS 8.

