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MÁTÓL VIDORGUNK
Péntektõl 9 napon át 4 helyszínen mintegy 400 programmal
várják a vendégeket Nyíregyházán, a VIDOR Fesztiválon. A
szeptember 6-áig tartó programfolyamot, a VIdámság és Derû
ORszágos Seregszemléjét tizenharmadik alkalommal rendezik meg, ami Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei
fesztiválja is. A számos magyar fellépõ mellett perui, kolumbiai, argentin és elefántcsontparti együttes is ingyenes koncertet
ad a Kossuth téren. A VIDOR Fesztiválon rangos színházi versengés is folyik: a hazai teátrumok az elmúlt évben bemutatott
legjobb új vígjátékaikat játsszák, kilenc díjért. Emellett számos
program, esemény és látnivaló várja a VIDOR Fesztivál vendégeit. És természetesen az idén sem maradhatnak el a filmvetítések, ahol a hazai filmvígjátékok szórakoztatják a közönséget. Ebben az évben is kínál kuriózumot a mozi. Itt látható
elõször az Argo 2 werkfilm. /8-9. oldal.
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ÚJ TANÉV MEGÚJULÓ INTÉZMÉNYEKBEN

Számos helyen modernebb, szebb épületekben csengetnek be szeptemberben a 2014/15-ös
tanévre. Az óvodákban már a héten kinyitották a kapukat, s csakúgy, mint az iskolákban, itt sem
zavarják a nevelõ-oktató munkát az építkezések, melyek javarészt befejezõdtek. Ahol a munka
jellege miatt mégsem, ott sem kell halasztani a kezdést. Városszerte tucatnyi iskola, óvoda és
bölcsõde korszerûsödik jelenleg is, különbözõ forrásokból, önkormányzati pályázatok és önerõs beruházások keretében, összességében soha nem látott mértékben. Képünk az Eszterlánc
Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai telephelyén készült, a témáról bõvebben a 2. oldalon írunk.

ÚJABB JELENTÕS VÁROSI VAGYONGYARAPODÁS
Ingyen a város tulajdonába kerül a volt Kállay Kúria és
lezárul az NYVSC sportpálya ügye is – többek között
errõl is döntöttek a csütörtöki közgyûlésen. Az
örökösföldi pálya használata is megoldódik, a Spartacust üzemeltetõ kft. 50 millió forintot költ rá és alkalmassá teszi profi szintû labdarúgásra.
Szerzõ: Erdõs József
Két sportoló kitüntetésének átadásával kezdõdött az augusztusi ülés. Veres Amarilla kerekesszékes vívót és Nagy
Lajos Márk ökölvívót kiemelkedõ nemzetközi sporteredményeik miatt ismerték el emlékplakettel.

NYÍREGYHÁZI SIKERTÖRTÉNET
Beszámolót hallgathattak meg a képviselõk a Raiffeisen
Szolgáltató Központ mûködésérõl. Az osztrák bankkal való
együttmûködés 3 éve kezdõdött, Nyíregyházát 10 ma-

gyarországi nagyvárosból választották ki call centerük otthonául. Jelenleg 300-an dolgoznak a fõiskolán kialakított központban, a munkatársak száma pedig folyamatosan emelkedik. Az ügyvezetõ tájékoztatójában kiemelte, a dolgozók nagy többsége helyi és a jövõben is ezt
akarják elõtérbe helyezni. A bank nyíregyházi központjának munkáját európai szinten is elismerik. Az igazgató
a közgyûlésen azt mondta: jövõre a Nyíregyházi Fõiskolával együttmûködve banküzemeltetési közgazdasági
képzést is szeretnének indítani a városban. Ez azért is
fontos, mert elégedettek az itteni dolgozókkal. – A másfél éve mûködõ call centerben a budapesti munkavállalókhoz képest 50 százalékkal kisebb a fluktuáció és 20
százalékkal magasabb a teljesítmény – mondta Bosánszky
Péter, az RBSC Kft. ügyvezetõje, miután számos képviselõ köszönetét fejezte ki.

TÖRVÉNYSÉRTÕ BEFOLYÁSOLÁS
Számos kérdés felmerült a közgyûlésen a 28 napirenden kívül. Dr. Tirpák György, a Fidesz-KDNP frakció önkormányzati
képviselõje Nagy Lászlóhoz és Póka Imréhez intézett kérdést a
városban megjelent „Változást Nyíregyházáért” plakátokkal
kapcsolatban. A képviselõ aggályosnak nevezte, hogy nem derül ki, kik a plakát kiadói, és ezek már a kampány elindítása
elõtt alkalmasak arra, hogy befolyásolják a választói akaratot. –
A kérdésem az, hogy van-e közük ezen plakátok kihelyezéséhez, hiszen ezzel a kihelyezéssel a helyi választási bizottság szerint is törvénytelenségeket, törvénysértéseket követtek el – hangsúlyozta dr. Tirpák György, majd emlékeztetett,
hogy a szocialisták nem fogadták el az Etikai Kódexet.
– Szeretném hangsúlyozni, hogy a plakátok, amelyek kikerültek, azok igen, a mi általunk kihelyezett plakátok – mondta
el Nagy László, a szocialista frakció vezetõje. / 3. oldal.
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AUGUSZTUS 20., SZERDA

AUGUSZTUS 20., SZERDA

TÖBB ÉVTIZEDES MUNKA ELISMERÉSE

ÜNNEP OROSON

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, az államalapítás ünnepe alkalmából
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
adott át Béni Mihálynak, a SzabolcsCOOP Zrt. elnök-vezérigazgatójának, a
szövetkezeti kereskedelem átalakításában
és fejlesztésében végzett munkájáért.

Az államalapítás ünnepe alkalmából
az orosi részönkormányzat is megemlékezést tartott. Az ünnepségen dr. Tirpák
György képviselõ elmondta: az orosi kisebb közösségben azért fontos az ünnep,
mert Szent István olyan életmûvet hagyott hátra, amely ma is példaértékû.

AUGUSZTUS 20., SZERDA

AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

ÕSZI ZSONGÁS ROZSRÉTEN

CSALÁDI NAP NYÍRSZÕLÕSÖN

A borongós idõ ellenére is sokan kilátogattak a rozsréti sportpályára, ahol
a Három Királyfi Nagycsaládos Egyesület szervezett programot. Fõzõverseny,
népi és hagyományõrzõ mûsorok várták a rozsrétieket, és bárki részt vehetett egészségügyi szûréseken is.

Egész napos programokkal, gasztronómiai és rendõrségi bemutatókkal, vetélkedõkkel várták a hét végén a nyírszõlõsieket. A Családi Napon átadták a városrész közös összefogással létrehozott
új játszóterét. Képünkön Jászai Menyhért
képviselõ a szalagátvágás után.

AUGUSZTUS 25., HÉTFÕ

AUGUSZTUS 25., HÉTFÕ

A NYÍRI PAJKOS KINCSTÁRA

HELYTÖRTÉNET TÖRIÓRÁN

A Jósa András Múzeum 12 közoktatási intézménnyel valósított meg múzeumpedagógiai foglalkozásokat, melyek
témája az intézmény gyûjteményeire és
kiállításaira épült, s ezen belül is a megye helytörténeti, mûvészet- és irodalomtörténeti témáit dolgozta fel.

Hogyan lehet beépíteni a közgyûjtemények anyagait az iskolai oktatásba?
– ezt a kérdést intézte a történelemtanárokhoz a megyei levéltár egy speciális konferencián, ahol a szakemberek arról tanácskoztak, hogyan vigyék közelebb a gyerekekhez a helytörténelmet.

AUGUSZTUS 25., HÉTFÕ

AUGUSZTUS 26., KEDD

LÁTOGATÁS A FELVIDÉKEN

KÉSZÜL A PIAC VÁZSZERKEZETE

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testülete és a Nyírség Tirpák Népzenei Együttes tagjai a napokban a Felvidéken, a szlovákiai Tõketerebes és Borsi
térségébe tettek látogatást a „Nyírség
Tirpák Népzenei Együttes sikerei nyomában” c. programsorozat részeként.

Megkezdõdött a szabadtéri piac rácsos tartószerkezetének próbaszerelése
a kivitelezõ telephelyén. Ezt követõen
a tartóelemek felületkezelését és a helyszínre szállítás elõkészítését végzik. Elõreláthatólag szeptember 8-án már a
helyszínen folytatódik a szerelés.
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ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
Ütemterv szerint zajlanak Nyíregyházán az út- és járdafelújítási munkálatok. A beruházások összköltsége meghaladja a hétszázmillió forintot.
Kilenc nyíregyházi utca 2528 méteres
szakaszán már befejezõdtek az út- és
burkolatfelújítási munkálatok, és elkészült
a Blaha Lujza sétányon található 1756
négyzetméteres, valamint a Krúdy Vigadó
elõtti 1125 négyzetméteres parkoló. További hét utcában már csak az utolsó simítások vannak hátra, és a napokban befejezõdik az építkezés (Kórház, Madách,
Csõsz, Vasút, Kollégium, Kertész utca, Izabella köz). Nyolc helyszínen hamarosan
elkezdõdnek az elõkészítõ munkálatok: a
Virág köznek, a Kert, Csipke, Játék, Szántó Kovács János, Gábor Áron és Számadó
utcáknak, valamint a Városmajor utca–
Újszõlõ utca összekötõ szakaszának befejezési határideje szeptember 30-a, de ezek
a helyszínek nem befolyásolják a belváros közlekedését.

FIGYELEM A KÜLTERÜLETEKRE
A felújítási program 24 utcájából 11
külterületi városrészeket érint. A leghosszabb felújított útszakasz a Vasút utcai, ahol 1300 méteren kapott a rossz teherbírású felület új útalapot fagyálló réteggel és aszfaltburkolattal. Ugyancsak jelentõs a Kert utcai szakasz, ahol 945 méteren
marták fel a már tönkrement kopóréteget,
és új kopóréteggel burkolják az utcát.
Csaknem 740 méteren vált járhatóbbá a
Tulipán utca Rozsrétszõlõben, illetve a
Kórház utca 735 méteres szakasza, melynek Árok utcai csomópontjában új szegély
létesítésével ívkorrekció is történik. A teljes helyreállítás Nyíregyházán egy 10,2
kilométer hosszú útszakaszt érint, a beruházás nettó 518,5 millió forintba kerül.

JÁRDAÉPÍTÉS VÁROSSZERTE
Jelenleg a Jósavárosban folynak a járdaépítési és -helyreállítási munkálatok. Új járdák építése, illetve felújítások összesen 62
helyszínen történnek Nyíregyházán, vagyis
a város valamennyi részét érintik (Felsõsima, Rozsrétszõlõ, Kistelekiszõlõ, Borbánya, Malomkert, Érkert, Hímes, Örökösföld,
Jósaváros, Nyírszõlõs, Sóstó, Sóstóhegy és
a belváros). A helyszínek száma szinte hétrõl hétre növekszik, hiszen a NYÍRVV igyekszik figyelembe venni a lakossági igényeket. A Tamási Áron és az Árok utcán, valamint a Kálvin és Széna téren és még hat
szakaszon járdalapos járdák készültek. A
többi helyszínen elsõsorban aszfaltburkolatot alakítanak ki, illetve ahol szükséges, a
rámpák és lépcsõk javítását, illetve építését
is elvégezték. A leghosszabb, több mint 800
méteres járdaszakasz a Sóstói úton készült
el. A legszebb pedig talán a Zrínyi Ilona
utcai, 56 méter hosszúságú térburkolatos utcarészlet lesz. A járdaépítés 14 helyszínen
vállalkozó bevonásával, a többi szakaszon
a NYÍRVV Nonprofit Kft. saját kivitelezésében valósul meg. A helyreállítási és felújítási munkák elõreláthatóan november végére fejezõdnek be, költségük nettó 185
millió forint.

KORSZERÛBB A BEM ISKOLA
Felújítják a Bem József Általános Iskolát is. Az energetikai korszerûsítés
annak a 600 millió forint értékû fejlesztéssorozatnak a részeként valósul meg,
amelyben kilenc közintézmény újulhat
meg a városban.
A Bem József Általános Iskola homlokzatának új színét is megmutatta a kivitelezõ Nyíregyháza polgármesterének, aki helyszíni szemlén bizonyosodott meg arról,
hogy az iskola szeptember 1-jén megszépülve fogadja az iskolásokat. Nyíregyházán
jelenleg kilenc önkormányzati tulajdonban
lévõ intézmény energetikai felújítása zajlik
egy sikeres pályázat révén, mely több mint
félmilliárd forintból valósul meg.
A Bem iskolát mintegy 125 millió forintból hõszigetelik, festik az iskola homlokzatát, kicserélik a régi, elavult nyílászárókat,
a déli ablakokat szolár üvegekkel látják el,
így a tanulók komfortérzete jelentõsen javulhat. Mindezeken túl megtörténik az épület szigetelése, korszerûsítik a fûtési rendszert, kicserélik a radiátorokat és termosztatikus szelepek felszerelésével oldják meg a
tantermek hõmérsékletének szabályozását.
Az épület jellegzetes tetõszerkezetének
üvegét is kicserélik, így megoldhatóvá válik az intézmény szellõztetése.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere megtekintette a munkálatokat, ahol

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Zombor
Szabolcs, a kivitelezõ képviseletében a
tetõszerkezetet szemrevételezik
elmondta, a tanévkezdés után megkezdõdik a város saját erõs beruházása, melynek
keretében a tornacsarnok is megújulhat.

A TORNACSARNOK IS MEGÚJUL
A munkaterület átadása után bontani kezdik a parkettát és szeptember végére a tornaterem is teljesen megújul. A munkálatok
során közel 20 millió forintból kicserélik a
parkettát, már megtörtént a nyílászárók cseréje és új légtechnikai rendszert szerelnek
be, így szeptember végére egy teljesen új
tornacsarnokban tornázhatnak a gyerekek.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A KÁLLAY KÚRIA IS A VÁROSÉ LETT
A közgyûlésrõl szóló beszámolónk elsõ részét a címoldalon olvashatják, egyebek mellett a Raiffeisen Bank
munkahelyteremtõ projektjérõl. Az alábbiakban javarészt városi vagyongyarapodásokról találnak részleteket, a napirendi pontok alapján.
Lezárulhat az NYVSC pálya sorsának kérdése is, megszüntetik a korábbi városvezetés ideje alatt kötött elõnytelen szerzõdést. Akkor 104 millió forint plusz áfa vételáron vette volna meg a város, most díjmentesen kerül
Nyíregyháza tulajdonába. Az összegbõl a kötelezettség
miatt több mint 50 milliót azonban már így is kifizettek
korábban.

MIÉNK A PÁLYA
– A szocialista városvezetés idegen tulajdonú pályán
épített, több mint 125 millió forintért, és kötöttek egy hihetetlen rossz szerzõdést – mondta a polgármester.
– Más városok a MÁV hasonló intézményeit annak idején kedvezõbb módon szerezték meg, itt, Nyíregyházán
sajnos több mint 104 millió forintról volt szó, és egy elkötelezett tartozásállományt halmozott fel az elõzõ városvezetés – mondta dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje. – Ennek a több mint 50 százalékát ki is
fizette a város a korábbi idõszak szerzõdéseinek megfelelõen, és most sikerült különbözõ tárgyalások útján polgármester úrnak elérni azt, hogy a hátralévõ több mint
250 millió forintos kötelezettségvállalástól megszabadult
a város.

– A MÁV sportpálya így véglegesen az önkormányzat
tulajdonába kerül. A több mint 4 hektár területnek az önkormányzati tulajdonba vétele azt a lehetõséget biztosítja, hogy az egyébként korábban is ezen a pályán tevékenységet folytató NYVSC saját tulajdonú ingatlanban folytathatja mindazt, amit korábban – mondta a szocialista
frakcióvezetõ.
– Az elõzõ városvezetés nem a legjobb formában kötötte a szerzõdést, most ingyenesen a város tulajdonába
kerülhet a sporttelep – mondta Vass Zoltán, a Jobbik önkormányzati képviselõje. – A Jobbik mindig üdvözli az
ilyen ingatlanvagyon-gyarapodásokat. De kicsit keserû
a szájízünk, mert 54 milliót már kifizettek és az nem jár
vissza. Két kérdésre kell még megoldást találni, az egyik
az üzemeltetés. A másik az, hogy nagyon sok sportszakosztály mûködik jelenleg az NYVSC keretein belül, ezek
milyen formában fognak tovább mûködni?

VÉGRE MÛKÖDHET A PÁLYA
Az örökösföldi labdarúgópálya helyzete is végre megoldódik, azt a Nyíregyháza Spartacust üzemeltetõ kft. felújítja és alkalmassá teszi profi szintû labdarúgásra. A klubnál azt is vállalták, hogy megtérítik az üzemeltetési költségek felét.
Az egykori Kállay Kúria is ingyen kerül állami tulajdonból önkormányzatiba – mint a BUSZACSA vagy a színház
esetében is volt. A tervek szerint a Bessenyei téri ingatlanban helyeznék el a késõbbiekben a Kállay Gyûjteményt.

JÓ KILÁTÁSOK
Módosították a helyi építési szabályzatot is a sóstói
kilátó miatt. A hatályos szabályok szerint 6,5 méternél
magasabbat nem lehetne itt építeni, így a kilátó átépítésének sem lenne értelme. A döntéssel 40 méterre emelték a kilátóra vonatkozó magassági korlátot, így a mindenki által megszokott helyén újulhat meg Sóstó egyik
nevezetessége.
A csütörtöki közgyûlés alkalmával felmerült, hogy a szocialistákhoz kötõdõ Facebook oldalon egy brutális gyilkossági ügy kapcsán készített fotót használtak fel egy nyíregyházi városi cég vezetõjének lejáratására. A testületi ülésen
a témában elhangzottakat az 5. oldalon olvashatják.
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A REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY IS MEGÚJUL
Új rehabilitációs egység épül a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi Jósa András Oktatókórházában. Az 1200 négyzetméteresre tervezett épületben a legmodernebb eszközökkel segítik majd a páciensek felépülését. A fejlesztés az új eszközökkel együtt 600 millió forintba kerül és
a nagy kórházfejlesztés egyik eleme. Az új épület alapjába szerda délelõtt idõkapszulát helyeztek el.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Mangol Csilla fõigazgató, Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke, Kozma Péter megyei kormánymegbízott,
Jászai Menyhért alpolgármester, dr. Adorján Gusztáv, a kór-

ház ügyvezetõje, valamint dr. Szilassy Géza osztályvezetõ
fõorvos közösen rakták le azt az idõkapszulát, mely a Jósa
András Oktatókórház rehabilitációs osztályának építését
szimbolizálja. A nemesacél hengerbe pénzérmét, a Nyíregyházi Napló, valamint a megyei napilap egy-egy példányát tették. Az idõkapszula elhelyezésén elhangzott, az új
rehabilitációs egység a kórház nagyszabású, 4,3 milliárd
forintos fejlesztésének a része. 1200 négyzetméteres lesz,
a legmodernebb eszközökkel szerelik fel és a páciensek
kényelme is fontos szerepet kap a kialakításnál.
Mangol Csilla fõigazgató elmondta: az épületben lesz
hotelszárny, hidroterápiára alkalmas egységek, gyógytornaszoba és rengeteg olyan kiegészítõ, ami a korszerû rehabilitációhoz szükséges. A Központi Rehabilitációs Egység
közel 500 millió forint uniós és hazai forrásból épül, és még
további 90 millió forintot fordítanak eszköz-, valamint egyéb
fejlesztésekre.

SZÍVVEL A STROKE ELLEN
Nyíregyházára érkezett a Szívvel a stroke ellen elnevezésû országos kampány, amelyet a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közösen szervezett. A városházán neves szakemberek
adtak tájékoztatást a szív- és érrendszeri betegségek
elleni küzdelem fontosságáról, a stroke megelõzésének és a szûrõvizsgálatok végzésének fontosságáról.
Mint ismeretes, minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Ugyanakkor sajnos
mind a mai napig nagyon kevesen ismerik fel a pitvarfibrilláció tüneteit, holott aki ebben a betegségben szenved, kezelés nélkül ötször nagyobb az esélye, hogy

MÉG TÖBB KÉPZETT SZAKEMBER

Mangol Csilla fõigazgató, dr. Szilassy Géza osztályvezetõ fõorvos
és dr. Adorján Gusztáv, a kórház ügyvezetõje az alapkõletételnél,
a háttérben balról Kozma Péter megyei kormánymegbízott és
Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke
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A kórház ügyvezetõje megerõsítette, hogy a beruházás
megvalósítása után újabb, kvalifikált munkatársakat vesznek
fel a rehabilitációs osztályra. Dr. Adorján Gusztáv azt emelte ki, hogy olyan munkatársakra lesz szükség, akik a megfelelõ szakterület tudásával rendelkeznek. Dr. Szilassy Géza
osztályvezetõ fõorvos arról szólt, hogy a kiszolgálóhelyiségek modernizálásában is lesznek változások, illetve a modern mûszerezettségben. Új kezelések is megjelennek majd,
mint az alsó végtagi érbetegek kezelését célzó eljárás.
Az új egységben a mozgásszervi rehabilitációban évente 300–400 ezer, a kardiológiai rehabilitáción pedig további 170–200 ezer beteg gyógyítását tervezik. Az épület átadása 2015 tavaszára várható.

Dr. Pápai György, a mentõszolgálat igazgatója, Jászai Menyhért
alpolgármester és dr. Diószeghy Péter osztályvezetõ fõorvos

megüsse a guta. Mivel mind a szívinfarktus, mind a
stroke egyre több embert érint kortól és nemtõl függetlenül, ezzel a kampánnyal is a drasztikusan emelkedõ
halálozások számát szeretnék visszaszorítani. Az agyi
érkatasztrófát az ér elzáródása vagy az ér megrepedése
okozhatja. A stroke tüneteinek idõbeni felismerése nagyon fontos a késõbbi gyógyulás szempontjából.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

MEGSZÉGYENÜLT SZOCIALISTÁK A NYÍREGYHÁZI KÖZGYÛLÉSEN
Egy brutális gyilkossági ügy kapcsán készült fotót
használtak fel a szocialisták a hozzájuk kötõdõ
Facebook oldalon egy városi cég vezetõjének lejáratására.
Az elhíresült, Szita Bence-gyilkosság elkövetõjének letartóztatásáról készült fotóval próbálták összemosni az
egyik sikeres nyíregyházi cég vezetõjét saját közösségi
oldalukon. Ezzel félretájékoztatták a közvéleményt, súlyos kárt okozva az ügyvezetõnek és az általa vezetett
társaság valamennyi munkavállalójának. Információink
szerint az igazgatót ismerõsei, barátai hívták aggódva a
megjelenés napján, hogy mi ez az elképesztõ történet.
Minderre a múlt heti nyíregyházi közgyûlésen derült fény,
ahol a cégvezetõ szembesítette a baloldal polgármesterjelöltjét a szégyenteljes csalással. Miután frakciótársai
egymás után próbáltak elhatárolódni az ügytõl, Nagy László ígéretet tett a hamisított fotó eltávolítására (mindeddig
ez nem történt meg).

A CSALÁDJÁT IS MEGTÁMADTÁK
A közgyûlésen szót kapott a baloldal által megtámadott
cégvezetõ, ahol világossá tette, miért került a politikai támadások kereszttüzébe. A városüzemeltetõ cég vezetõje
a közgyûlésen azt mondta, név szerint ellene tett feljelentést a cég egyik elbocsátott, sértett dolgozója. Bocskai szerint: semmilyen visszaélés nem történt, mint ahogy eddig,
úgy ezután is áll bármilyen vizsgálat elé. Kifogásolta, hogy
az ügyben a szocialisták nemcsak õt, de családját is megtámadták. Bocskai Péter kiemelte: a fotó közzététele a
szocialisták önálló manipulációja volt. Ezzel megtévesz-

tették a lakosságot. Tényként próbálták meg beállítani azt
a döbbenetes hazugságot, mintha rendõrök vették volna
õrizetbe. A fotó valójában Szita Bence gyilkosát ábrázolja, annak az embernek a képét, aki brutális kegyetlenség-

lisan, kulturáltan álljunk egy választás elé. Természetesen
én sem tudok ezzel azonosulni”.
„Soha nem tudtam azonosulni korábban az ilyen jellegû, fõleg magánéletet érõ támadásokkal szemben és soha
nem is fogok” – mondta Jeszenszki András, az MSZP önkormányzati képviselõje.
„Én nem láttam, le fogom tiltatni” – mondta a szocialisták frakcióvezetõje, Nagy László.
A kép az ígéret ellenére még napokig fent volt a közösségi oldalon, miközben egy hétfõi sajtóeseményen erre
rákérdezve Nagy László már úgy nyilatkozott: „Én nem
azt ígértem, hogy letiltom, én azt ígértem, hogy meg fogom nézni, meg fogom vizsgálni”.

ELÍTÉLÉS, LISTAÁTADÁS
Bocskai Péter a szóban forgó közösségi oldal és fotó
fénymásolatával a közgyûlésen
gel ölt meg egy gyermeket. Bocskai kérdést intézett az
ellenzék képviselõihez: „szerintük ez erkölcsös, etikus és
ez teljesen rendben van?”.

ELHATÁROLÓDÁS, ELLENTMONDÁS
A hír közlésének módjától az érintett baloldali képviselõk elhatárolódtak. Póka Imre, a baloldali pártszövetséghez csatlakozott Függetlenek Egyesületének képviselõje
azt mondta, a módszerekkel nem ért egyet: „Én azt mondom, hogy valóban, ezzel én sem tudok egyetérteni, én
azt mondom, hogy ez a fajta megnyilvánulás, ez a fajta
lejáratás valóban nem azt a célt szolgálja, hogy itt normá-

A közgyûlésen dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje elítélte a szocialisták lejárató kampányát.
„A Ron Werber-féle módszerekkel a magyaroknak tele
van az a bizonyos hócipõjük” – mondta dr. Adorján Gusztáv. „Egy folyamatban lévõ ügyrõl van szó, az ártatlanság
vélelmével, önök ezt félreseprik. Szeretnék most önöknek
átnyújtani egy olyan listát, ahol különbözõ bûnügyi eljárásokban kihallgatott, a baloldali összefogáshoz tartozó személyek listája van. Mi nem akarunk ezzel foglalkozni, én
ezt önnek fogom odaadni frakcióvezetõ úr, csak szeretném
megemlíteni, hogy a nyíregyháziaknak és nekünk nem az
a célunk, hogy itt változást idézzünk elõ, hanem az, hogy a
városért mindent továbbra is meg tudjunk tenni, és a városlakókat ez érdekli. Elég megnézni a NYÍRVV munkáját, hogy
mit végzett eddig, akár a járdák, a padok felújításában, meg
kell kérdezni a lakosokat, hogy vélekednek errõl a cégrõl,
és azt gondolom, ez magáért beszél”.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014. évi Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi mûvészek részére Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére.
Az ösztöndíjak célja, hogy segítsék a városban élô tehetséges alkotómûvészek munkáját,
mûvészi fejlôdését, továbbá kedvezô feltételeket teremtsenek a formanyelvében és tartalmában korszerû színvonalas mûvek létrehozásához.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi mûvész (festô, grafikus, szobrász,
iparmûvész), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének, és már önálló mûvészi tevékenységet tud
felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a mûvészek, akik a meghirdetett idôtartam alatt más
itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndíjasok.
A pályázatokat szakértôi javaslatok alapján a polgármester közremûködésével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága bírálja el.
Ösztöndíjkeret: 2 fô/év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100 000 Ft/hó/fô
Az ösztöndíj idôtartama: egy év
Nyíregyháza város képzômûvészeti ösztöndíjasai 2015. év augusztus hónapban a Városi Galéria Pál Gyula Termében megrendezendô beszámoló kiállításon adnak számot elvégzett munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a városnak az ösztöndíjért cserébe.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
106/A szoba) 2014. szeptember 12. napjáig lehet benyújtani.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2014. szeptember 12. 14.00 óra
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1.) A pályázó eddigi munkásságát ismertetô szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a
MAOE tagsági könyv számát vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségi
tagságáról szóló nyilatkozatát).
2.) Az ösztöndíj idôtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
3.) Az eddigi mûvészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4.) A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A mûvek beadásának helye: Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Idôpontja: 2014. szeptember 12. (8.00–14.00 óra között)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Doka Diána kulturális referenstôl, a 42/524-524/323-as melléken kérhetô.
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KIVÁLÓ TESZTÜZEM A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
Sikerrel zárult a féléves próbaüzem, novemberben
adják át a kettes számú, polyákbokori szennyvíztisztító telepet. A több mint 13 milliárdos projekt részeként
épített tisztító 11 ezer köbméter kapacitással bír.
Az úgynevezett kettes számú szennyvíztisztító telepen
tartott helyszíni bejárást Nyíregyháza polgármestere. Polyákbokorban fél éve tesztüzemben mûködik a telep, jelenleg 7500 köbméter szennyvizet fogad.
A hálózatra eddig 1750-en kötöttek rá, de az úgynevezett élõ rákötések száma folyamatosan emelkedik.
Dr. Kovács Ferenc polgármester az eseményen elmondta: – Eddig 4700 ingatlannál biztosítottuk az élõre kötés
lehetõségét. A mûszaki átadások folyamatosan zajlanak,
két hét múlva ez a szám 6700 lesz. Azért fontos, hogy
minél többen éljenek ezzel a lehetõséggel, mert még 30
napig kedvezményes a szippantás díja, utána ez emelkedni fog. Annak, aki élhetne az élõre kötéssel, de mégsem teszi, talajterhelési díjat is fizetnie kell.
A Nyírségvíz Zrt.-nél is azt mondják, a telep teljes kapacitásban akkor tud üzemelni, ha egyre többen kötnek
rá a hálózatra. A polyákbokori egység mûszaki átadását
novemberben tartják és 11 ezer köbméter szennyvíz fogadására és megtisztítására alkalmas.
Szabó Istvánné, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója bízik
abban, hogy õsszel beindulnak a tömeges bekötések, hiszen a város szennyvizének egyharmadát képes megtisztítani ez a rendszer. A két nyíregyházi szennyvíztelep
összesen 28 ezer köbméter kapacitású, a két létesítmény
képes Nyíregyháza teljes szennyvízmennyiségének megtisztítására. Sõt, a megyeszékhely, valamint a hozzá tarto-

zó települések és bokortanyák mellett Kálmánháza, Kótaj,
illetve Nyírpazony szennyvizének tisztítása is itt zajlik.
Tóth György, a nyíregyházi szennyvízüzem üzemvezetõje a mûszaki tartalomról elmondta: itt is kiépült egy korszerû iszapkezelés, mint az egyes számú telepen. Ennek a
legnagyobb hozadéka azon kívül, hogy megfelelõ formában kezelõdik az iszap, az, hogy biogáz termelõdik a folyamat során. Ezt egy gázmotorban hasznosítják, ami villamos energiát termel, melyet vissza tudnak pótolni az
üzemelési költség csökkentése érdekében.
A 13 és fél milliárdos projektben a csatornahálózat kiépítésével is csaknem teljesen elkészültek. Néhány ponton tartanak még a munkák, de várhatóan õszre ezek is
befejezõdnek.

MÁR KÖZEL 4700 NYÍREGYHÁZI INGATLAN CSATLAKOZHAT
A SZENNYVÍZCSATORNÁHOZ
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja keretében mintegy 8000
ingatlanra épül ki a szennyvíz elvezetéséhez szükséges bekötõvezeték. A beruházás Nyíregyháza belterületének, valamint közigazgatási területének több részét érintette, melynek nagy részén mára kiépült a
hálózat. A hálózat építése mintegy 96 százalékban elkészült, jelenleg közel 4700 ingatlan esetében lehetséges a hálózatra való csatlakozás – kaptuk a tájékoztatást a projektmenedzsmenttõl.

MÛSZAKILAG ÁTVETT CSATORNASZAKASZOK
– MÁR ÉLÕRE KÖTHETÕ INGATLANOK
A csatornahálózat a projekt során Nyíregyháza közigazgatási határain belül, különbözõ bel- és külterületi városrészein épült ki, vagy egészül ki: Nyíregyháza belterület,
Kistelekiszõlõ, Borbánya, Sóstógyógyfürdõ, Nyírszõlõs,
Sóstóhegy, Felsõpázsit, bokortanyás területek, Butyka,
Mandabokor, Rozsrétszõlõ, Nagyszállás, Nyírjes.
A közbeszerzési eljárások lezárását követõen 2012. évben megkezdett beruházás során, amint azt a kivitelezés
elõrehaladása lehetõvé tette, rész mûszaki átadás-átvételi
eljárás keretében arra törekedtek, hogy a projektben érintett mintegy 8000 ingatlan esetében mielõbb, akár szakaszosan is megkezdhetõek és végrehajthatóak legyenek a
lakóingatlanok szennyvízhálózatra történõ rákötései.
Rész mûszaki átadás-átvétellel átvett utcák listája és
az átvételek idõpontjai (ettõl az idõponttól az adott utcában lévõ ingatlanok élõre köthetõek):
Borbánya 2014. 01. 13.: Margaréta u.
2014. 04. 15.: Bazsalikom u., Borivó u., Kökény u.,
Margaréta köz, Pipacs u., Rezeda köz, Rezeda u., Szõlõ
u., Szõlõ zug.
Butyka 2014. 02. 17.: Bajcsy-Zsilinszki u., Benkó I. u.,
Butykai u., Császárszállási út, Kabay J. u., Mester u., Vay
Ádám u.
Kistelekiszõlõ 2013. 07. 11.: Kilátó zug, Kulcsár u.,
Lombkorona u., Pásztor u., Pitypang u.
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2014. 01. 13.: Bor u., Csemete u., Folyóka u., Gömb u.,
Mohács u., Nárcisz u.
2014. 04. 15.: Fény u., Lombkorona köz, Szerén u.,
Szüret u., Vaskapu u.
Mandabokor 2014. 02. 17.: Alsóbaduri út, Jegenye u.,
Juhar u., Kalászos u., Mandabokori út.
Nagyszállás 2013. 12. 13.: Apadó u., Borsos u., Kállai
u., Kies u., Madár u., Majoranna u., Mérõ köz, Mérõ u.,
Sétány u.
Nyíregyháza 2013. 07. 11.: Bethlen u., Bukarest u., Ér
u., Erkel u., Gárdonyi u., Hajnal u., Keskeny u., Kinizsi u.,
Luther tér, Malom köz, Malom u., Moszkva u., Rozsnyó
u., Újszõlõ u., Varsó u., Vég u.
2013. 11. 14.: Bokréta u., Bottyán János u., Szent István
u., Tó u.
2014. 01. 13.: Báthory u., Bessenyei tér, Bocskai u.,
Család u., Epreskert u., Hadik u., Juhász Gy. u., Kállói út,
Sarkantyú u., Toldi u., Tompa u., Tóth Á. u., Vécsey u.
2014. 02. 17.: Bem utca.
2014. 04. 15.: Benczúr tér, Jég u., Kéményseprõ u., Kert
köz, Kiss E. u., Népkert u., Pazonyi út, Tiszavasvári út,
Váci M. u., Vasgyár u., Vécsey köz.
Nyírszõlõs 2013. 07. 12.: Csõsz u., Egres köz, Kincs u.,
Tölgyes u.
Nyírjes 2013. 12. 13.: Bársony u., Gondos u., Hamvas
u., Hold u., Jó u., Könyves K. u.
Oros 2013. 07. 11.: Pirkadat u.
2014. 01. 13.: Világos u.
2014. 04. 15.: Barzó u., Borostyán u., Ezüstfenyõ u.,
Moha u., Móra F. u., Napsugár u., Tiszafa u., Tujafa u.,
Virágfürt u.
Rozsrétszõlõ 2014. 02. 17.: Fenyõ u., Fõzde u., Hajlás
u., Kerítés u., Kerülõ u., Ösvény u., Rozsrétbokor,
Rozsrétbokori zug, Rozstelek, Szabadság u., Tulipán köz,
Tulipán u.
Sóstóhegy 2013. 07. 12.: Aranykalász u., Cseresznyés
u., Jázmin köz, Kapor u., Temetõ u.
2014. 04. 15.: Bozót u., Búzakalász u., Hadobás sor,
Hadobás u., Kemecsei út, Lepke u., Nyírség u., Sövény u.
Bokortanyák 2014. 07. 09.: Jánosbokor, Salamonbokor,
Szabadságbokor, Újtelekbokor, Zomboribokor.
Tokaji út és környéke 2013. 07. 12.: Kapor u.
2014. 07. 09.: Árvácska u., Levendula u., Repülõtér u.,
Rozmaring u., Sátor u., Tokaji út.

Fontos információ! A hálózatok tervezése és építése
során számos utcára jellemzõ az a mûszaki megoldás,
mely szerint az adott utcában kiépítendõ vezetékszakaszok – eltérõ helyszíni adottságok miatt – eltérõ befogadóval rendelkeznek. Ily módon elõfordulnak olyan esetek, amikor az utcában lévõ hálózatra a rákötések idõpontjai eltérnek (például: Kéményseprõ u., Moha u., Tölgyes u.).
Az érintett ingatlantulajdonosokat a rácsatlakozás lehetõségérõl szórólapok útján értesítik, valamint a ráköthetõ ingatlanok listája a www.nyirszennyviz.hu oldalon
folyamatosan elérhetõ.
A beruházás jelenlegi státusza szerint az ingatlanok több
mint fele már rácsatlakozhat az újonnan megépült hálózatra. Ez számszerûsítve 4700 ingatlant jelent, amely várhatóan egy-két héten belül további 2100 ingatlannal bõvül. A nyilvántartás szerint az Üzemeltetõ által átvett, azaz
már élõre kötött bekötések száma megközelítõleg 1750
ingatlan, ebbõl érzékelhetõ, hogy az újonnan megépült
és mûszakilag átvett bekötõvezetékre a tulajdonosok jelentõs része még nem csatlakozott.

AZ ÉLÕRE KÖTÉS FONTOSSÁGA
Ismételten felhívják a lakosság figyelmét, hogy a közcsatornára történõ rácsatlakozás elmulasztásának következményei vannak: a kedvezményes szennyvízszippantás a rákötés lehetõvé válását követõ 30 nap múlva
megszûnik, illetve akik a rákötés lehetõségétõl számított 90 napon belül nem kötnek a csatornára, azok talajterhelési díj fizetésére kötelezhetõk, mely talajterhelési díjat adók módjára hajtják be.
Az élõre kötést el nem végzõ ingatlan esetében átlagos,
10 köbméter vízfogyasztás mellett akár havi 18 000 forint
összeget is kitehet a talajterhelési díj. Ez az összeg csökkenthetõ a szippantás során elszállított szennyvízmennyiséggel, melyet a tulajdonosnak számlával kell igazolni.
A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérik az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a hálózatra való csatlakozásról mihamarabb gondoskodni szíveskedjenek.
(Folytatás a 7. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

HÍREK

(Folytatás a 6. oldalról.)
A hálózatra való csatlakozás feltétele:
A megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tagja legyen a
Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási
Társulatnak (Univerzum Üzletház 4400 Nyíregyháza, Vay
Ádám körút 4–6. 2. emelet 216. szoba).
Az Ügyfélközpontban rendelkezésre álló, valamint a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. honlapjáról (www.nyirsegviz.hu) is letölthetõ „Bekötés bejelentõ” nyomtatványon szükséges a társulati tagság, illetve az érdekeltségi hozzájárulás
(bekötésenként: 126 000 forint) befizetésének igazoltatása.
Ezt követõen a szennyvízhálózatra való rácsatlakozást
az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltatónak bejelenteni személyesen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ügyfélközpontjában
(Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4–6. 3. emelet), vagy telefonon:
42/523-623.
A bejelentéssel egy idõben egyeztetik a helyszíni szemlét, illetve mûszaki szakfelügyelet idõpontját. A mûszaki
szakfelügyeletrõl a helyszínen készpénzfizetési számla
készül, melynek összegét (3175 forint) a Megrendelõ a
Szolgáltató részére a szakfelügyelet idõpontjában köteles
megfizetni.
A helyszíni szemle során történik a „Közüzemi szolgáltatási szerzõdés” megkötése a szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan.
Kérik, vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy
ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkezõ szennyvíz
elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére!

FOLYAMATBAN LÉVÕ ÚJABB RÉSZ MÛSZAKI
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
– TOVÁBBI 2100 ÉLÕRE KÖTHETÕ INGATLAN
Jelenleg is folyamatban van egy rész mûszaki átadásátvétel, melynek lezárását követõen újabb utcákban végezhetõk el az ingatlanok élõre kötése. A mûszaki átadásátvételi eljárás keretében az elkészült létesítmények ellenõrzése során a Kivitelezõ, a Mérnök és az Üzemeltetõ
képviselõi feljegyzik az észlelt hiányosságokat, ezen hiányokat a Vállalkozónak kötelessége pótolni, az átvett létesítmények üzemeltetését nem gátolhatja semmi. Jelenleg a hiányok kijavításának visszaellenõrzését végzik a
szakemberek, így várhatóan az eljárás lezárása egy-két
héten belül megtörténik. Ezen eljárás lezárását követõen
az élõre köthetõ ingatlanok száma mintegy 6700-ra emelkedik.
A folyamatban lévõ mûszaki átadással érintett területek:
Kistelekiszõlõ: Bor u., Csemete köz, Csemete u., Fillér
u., Füredi u., Gyík u., Hegedû u., Korong u., Koszorú u.,
Lapály u., Tallér köz, Tégla u., Vaskapu u., Vincellér u.
Oros: Barzó u., Bimbó u., Bogyó u., Felhõ u., Füzes u.,
Gyûrû u., Lengõ u., Mályva u., Moha u., Naspolya u.,
Petõtanya u., Platán u., Pompás u., Tujafa u., Tüzér u.,
Világos u., Zsurló u.
Nyíregyháza: Acél u., Búza u., Henger sor, Hímes u.,
Huszár sor, József Attila u., Kállói út, Kopogó u., Lujza u.,
Rákóczi u., Szitakötõ u., Tokaji út, Toldi u., Váci M. u.
Nyírszõlõs: Csongor u., Kincs köz, Kincs u., Pajzsikafû
u., Szamos u., Tölgyes u., Westsik Vilmos u.

MÉG FOLYAMATBAN LÉVÕ MUNKÁLATOK
A 2012. évben megkezdett kivitelezés elhúzódása a
projekt megvalósításában részt vevõ felek elõtt elõre nem
látható okok következménye. Mára azonban sikerült ezen
akadályok többségét megoldani, hiszen a jelenleg is fo-

lyamatban lévõ mûszaki átadások lezárását követõen a
ráköthetõ ingatlanok száma eléri a 6700-at.
A 96 százalékos készültség ellenére vannak még olyan
területek, ahol az élõre kötésekhez további munkavégzésre van szükség.

HÁZI KISÁTEMELÕS HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE
A megvalósítási szakaszban hatályba lépett az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet módosítása. A módosítás értelmében a kényszeráramoltatású rendszer a közcélú csatorna
részeként valósul meg, így annak üzemeltetõje a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. lesz. Mindez azt jelenti, hogy az érintett
ingatlantulajdonosokat a házi átemelõk vonatkozásában
sem az üzemeltetés, sem a karbantartási munkák költsége
nem terheli.
A módosított rendeletnek megfelelõen eljárva szüksé-

gessé vált ezen nyomott rendszerek esetében a korábbi
elõírások alapján kiadott vízjogi létesítési engedélyek
módosítása. A projekt több részén megépítendõ házi kisátemelõs hálózat egyes részein az engedélyezési eljárás
nyár közepén sikeresen lezárult, így a szolgalmi jog bejegyzéseket követõen hamarosan megkezdõdik a rendszer
kiépítése, mely fõként a Kistelekiszõlõ városrészt érinti.
Az elõkészületek folynak, így a rövidesen megkezdõdõ
kivitelezésrõl az érintett lakosság értesítése a Kivitelezõ
által hamarosan megtörténik.
Az érintett területek: Szánkó u. 12 db bekötés, Margaréta u. 2 db bekötés, Korong u. 39 db bekötés, Puttony u.
8 db bekötés, Meggyfa u. 63 db bekötés, Sóstói út 5 db
bekötés, Gálya u. 62 db bekötés, Õz köz 4 db bekötés,
Tégla u. 21 db bekötés, Bethlen G. u. 2 db bekötés, Bor u.
26 db bekötés, Búza u. 5 db bekötés, Tövis u. 21 db bekötés, Népkert u. 22 db bekötés, Rezeda u. 1 db bekötés.

AZ ELKÉSZÜLT ÁTEMELÕK ENERGIAELLÁTÁSÁNAK HIÁNYA
– FOLYAMATBAN LÉVÕ ELEKTROMOSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
A beruházás ideje alatt többször adtunk tájékoztatást
arról, hogy a hálózat szerves részét képezõ átemelõk mûködtetéséhez szükséges energiát az áramszolgáltató késve
tudta/tudja biztosítani.
Az üzemeltetéshez az egyes átemelõknél esetenként
az elektromos hálózat fejlesztése szükséges, így a még
be nem fejezett hálózatfejlesztés szintén akadályozza az
elkészült csatornaszakaszok átadását. A projektben szereplõ Nyíregyháza agglomerációjához tartozó bokortanyákon a megépült szennyvízhálózat mûszaki átadásaátvétele így továbbra sem lehetséges. A csatornahálózat
elkészült, azonban a Szolgáltató által jelenleg kivitelezés alatt álló elektromos hálózatfejlesztés befejezéséig
az itt található ingatlanok csatlakozása egyelõre nem
biztosított.
Az érintett területek: Benkõbokor, Benkõbokori út,
Csendes u., Ereszalja u., Gerhátbokor, Jánosbokor, Kazárbokor, Kovácsbokor, Kovácsbokor–Jánosbokor, Ko-

vácsbokor–Nádasbokor, Mohosbokor, Polyákbokor, Polyákbokori út, Rókabokor, Sulyánbokor, Vajdabokor,
Vajdabokor–Kazárbokor, Vajdabokor–Szarka u., Vargabokor.
A szolgáltató a fejlesztéseket az egyeztetéseknek köszönhetõen ütemezetten, erõforrásaikat átcsoportosítva
végzi, így a fenti bokortanyák mûszaki átadás-átvételi
eljárása elõl hamarosan elhárul minden akadály. Addig
is kérik a lakosság türelmét.
A sikeres mûszaki átadást követõen az érintett ingatlantulajdonosokat a lakcímre eljuttatott szórólapban értesítik a rákötés elvégezhetõségérõl. (A ráköthetõ ingatlanok listáját a www.nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.)
Kérik, a kiértesítést követõen vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkezõ szennyvíz elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére!
Tegyen Ön is környezetéért, gyermekeink jövõjéért!

ZÁRUL AZ ÚTPROGRAM: CSONGOR UTCA
Készül a Csongor utca útburkolata a szennyvízprogram hozadékaként. Mint ismert: a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó úthelyreállítási munkálatok során összesen 30 kilométeres szakasz kap Nyíregyházán új burkolatot. A város erre – a beruházáshoz kapcsolódó támogatáson felül – 500 millió forintot költ saját erõbõl, a
kormányzat által biztosított plusz forrásból.
A Csongor utcán is régi, jogos igénye válik valóra az
ott élõknek, arra közlekedõknek. Ennek a térségnek a
problémája már régen húzódik, hiszen a szennyvízprogram kivitelezése során problémaként merült fel, hogy a
Testvériség gázvezeték magasabban van, mint a közmû-

térképen jelölték. Ezért itt az átemelõk építése jelentett
plusz munkát a kivitelezõk számára. Így az új útburkolatok elkészítését is csak nyár végén tudták elkezdeni. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó úthelyreállítás során
ezen az utcán sokkal magasabb színvonalú utat kapnak
az itt élõk a korábbi földút helyett. A jelenlegi városvezetés döntése értelmében egy hat méter széles aszfaltszõnyeg valósul meg, melyhez a város többletforrást biztosított a költségvetésbõl. A munkavégzéssel várhatóan
október elsõ felére készülnek el az 1100 méteres szakaszon. Innentõl kezdve a Tölgyes utcai keresztezõdéstõl
a Westsik Vilmos utcáig aszfaltút várja a közlekedõket.
2014. AUGUSZTUS 29.
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Mától a VIdámság és Derû ORszágos seregszemléjének ad otthont Nyíregyháza, amely mára az egyik
legnagyobb hazai összmûvészeti rendezvény lett: 9 nap
alatt 44 helyszínen mintegy 400 program várja az érdeklõdõket.

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
Augusztus 29., péntek 18.30
KOSSUTH TÉR
Az ünnepélyes megnyitón köszöntõt mond:
– Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város
– Makk Károly filmrendezõ, a VIDOR Fesztivál színházi zsûrijének elnöke
– Dr. Tasnádi Csaba igazgató-fõrendezõ, Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

19.00 Mystical Plants – Kossuth tér
20.30 Tiken Jah Fakoly (Elefántcsontpart) – Kossuth tér

SZÍNHÁZI MÛSOROK

Augusztus 29. (péntek)
18.45 Lakatos Róbert és a Rév zenekar – Kossuth tér
20.30 Cumbia All Stars (Peru) – Kossuth tér
Augusztus 30. (szombat)
16.00 Bíró Eszter és Zenekara: Állati zenés ABC
– Korzó Színpad
17.30 Góbé zenekar – Korzó Színpad
19.00 Fonó zenekar – Kossuth tér
20.30 Toques Do Caramulo (Portugália) – Kossuth tér
Augusztus 31. (vasárnap)
16.00 Eszter-lánc mesezenekar: Hol volt, hol nem volt...
– Korzó Színpad
17.00 „Egy a fontos, hogy te szeress” – Nyíregyházi
Zsidó Hitközség Zsinagógája
17.30 Tokos zenekar (Erdély) – Korzó Színpad
19.00 Kerekes Band – Kossuth tér
Szeptember 1. (hétfõ)
19.00 Malek Andrea & Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band – Kossuth tér
Szeptember 2. (kedd)
10.00 Ovi buli – Dió Trió – Mustárház
17.30 Widor a Vidoron – Kiss Zoltán (orgona) –
Evangélikus Nagytemplom
19.00 Söndörgõ: Tamburocket Tour – Kossuth tér
Szeptember 3. (szerda)
10.00 Ovi buli – Szeredás Együttes – Mustárház
19.00 Folkfusion Band – Kossuth tér
Szeptember 4. (csütörtök)
19.00 Palya Bea: A Nõ – Kossuth tér
20.30 Mamani Keita (Mali) – Kossuth tér
Szeptember 5. (péntek)
19.00 Meszecsinka, vendég: Roza Bancheva és Alexei
Liszicski (Bulgária) – Kossuth tér
20.30 Che Sudaka (Kolumbia/Argentína) – Kossuth tér
Szeptember 6. (szombat)

Augusztus 29. (péntek)
19.00 Titkaink – Móricz Zsigmond Színház
A Pintér Béla és Társulata (Budapest) elõadása
Augusztus 30. (szombat)
16.00 Díszszemle (utcaszínház) – Kossuth tér
18.00 Telefondoktor – Móricz Zsigmond Színház
A Manna Produkció (Budapest) elõadása
19.00 A férfiagy – avagy nincs itt valami ellentmondás?
– Móricz Zsigmond Színház
A Thália Színház (Budapest) elõadása
22.00 Telefondoktor – Móricz Zsigmond Színház
A Manna Produkció (Budapest) elõadása
Augusztus 31. (vasárnap)
16.00 Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvözülése –
Kossuth tér
A Mesebolt Bábszínház (Szombathely) elõadása
18.00 Tisztelt hazudozó! – Móricz Zsigmond Színház
A Rózsavölgyi Szalon Arts & Café (Budapest) elõadása
19.00 Kézrõl kézre – Móricz Zsigmond Színház
A Miskolci Nemzeti Színház (Miskolc) elõadása
22.00 Éjszakai Dumaszínház – Hadházi László
Kodály Zoltán Általános Iskola – a Dumaszínház
(Budapest) elõadása
22.00 Tisztelt hazudozó! – Móricz Zsigmond Színház
A Rózsavölgyi Szalon Arts & Café (Budapest) elõadása
Szeptember 1. (hétfõ)
10.00 A három kismalac – MÛvész Stúdió
A Zirano Bábszínház (Hottó) elõadása
16.00 Dobronka cirkusz világszám – Kossuth tér
A Mesebolt Bábszínház (Szombathely) elõadása
18.00 Bányavíz – Móricz Zsigmond Színház
A Szkéné Színház (Budapest) elõadása

19.00 Mezítláb a parkban – Móricz Zsigmond Színház
A Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza
(Dunaújváros) elõadása
22.00 Bányavíz – Móricz Zsigmond Színház
A Szkéné Színház (Budapest) elõadása
22.00 Éjszakai Dumaszínház – Dr. Mogács
Kodály Zoltán Általános Iskola – A Dumaszínház (Budapest) elõadása
Szeptember 2. (kedd)
10.00 Amika cukrászdája – MÛvész Stúdió
A Ciróka Bábszínház (Kecskemét) elõadása
16.00 Vitéz László – Az elásott kincs – Kossuth tér
A Mesebolt Bábszínház (Szombathely) elõadása
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Zenei kínálata rendkívül kimagasló, hiszen ez Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja, ahol
külföldi világsztárokkal is találkozhat a közönség.
A fesztiválon igen rangos színházi versengés is folyik. A
legkiválóbb hazai teátrumok játsszák az elmúlt évben bemutatott legjobb új vígjátékaikat, az öttagú zsûri Makk
Károly vezetésével kilenc díjat ítél oda a legérdemesebbeknek.
A város fõtere az ország legnagyobb mozijává változik,
ahol esténként több ezren nevethetik végig a legújabb
magyar vígjátékokat.
A fesztiválon gazdag utcazenei, bábszínházi és képzõmûvészeti program is várja az érdeklõdõket. Idén hét kiállítást tekinthetnek meg a fesztiválozók.
A VIDOR Fesztivál nyitott mindenki elõtt, korra, nemre,

anyagi helyzetre való tekintet nélkül, ugyanis a programok 90 százaléka teljesen ingyenes, s nemcsak Nyíregyházán, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 kistelepülésén is.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Középiskolásként a Danton halála címû legendás produkcióban szerepelt elõször városunk teátrumában, s a
Gaál Erzsébettel és Zsótér Sándorral való akkori találkozás egy életre meghatározta sorsát. Mára színházi és filmes életünk egyik fontos egyéniségévé vált. Napjainkban
alig készül film nélküle. Játszott például a Sorstalanságban, a Lorában, a Szezonban, a Pánikban, a Parában, a
Valami Amerika 2-ben, a Szabadság – Különjáratban, hogy
csak néhányat említsek. Sok színész csak álmodhat arról,
ami számára nemrég megadatott: a Mundruczó Kornél által rendezett Fehér Isten címû remek film egyik fõszereplõjeként õ is résztvevõje lehetett Cannes-ban a fesztiválnak. Látszólag egy kisleány és egy kutya barátságának történetérõl szól a film, de sikerének titka, hogy ennél sokkal általánosabb érvényû mondanivalót tartalmaz.
– Kevesebb, mint 24 órát tartózkodtam Cannes-ban,
mert rohannom kellett Bécsbe, ahol a Titkainkat mutattuk
be. Hátborzongatóan nagy élményt jelentett számomra,
hogy a mediterrán városban láttam elõször a filmet óriási
méretben – mesélte az egykor a Kölcsey gimnáziumban
végzett színész. – Remélem, nem utoljára jártam Cannesban! Maga a megérkezés is nagyon izgalmas volt, ugyanis
a film egyik szereplõjével, Zsótér Sándorral taxin igyekeztünk az ünnepélyes filmes bevonulásra, de beragadt az
autónk a csúcsforgalomba. Az idõ sürgetett bennünket,
egyre izgatottabban telefonálgattak ránk, így végül kiszálltunk a kocsiból, s öltönyben, fejvesztetten rohantunk, hogy
el ne késsünk.
Nem akármilyen élmény volt számára a forgatás sem,
hiszen 200 kutya szerepel a filmben. Õ is hetekig járt ki a
terepre, hogy megismerje a Hagent „alakító”, Kutya Pálma-díjas ebet. Akkora figyelem irányult rá Cannes-ban is,

PROGRAMOK
A Kecskeméti Katona József Színház (Kecskemét)
elõadása
22.00 Képzelt beteg – Móricz Zsigmond Színház
A Budaörsi Latinovits Színház (Budaörs) elõadása
Szeptember 5. (péntek)
10.00 Százszorszép Bóbiska – MÛvész Stúdió
A Majoros Ági Bábszínháza (Budapest) elõadása
16.00 Vacsa-Vacsa – Kossuth tér
A Kuckó Mûvésztanya Utcaszínház (Debrecen)
elõadása
18.00 Elling és Kjell – Móricz Zsigmond Színház
Az Aranytíz Kft. (Budapest) elõadása
19.00 Függöny fel! – Móricz Zsigmond Színház
A Centrál Színház (Budapest) elõadása
22.00 Elling és Kjell – Móricz Zsigmond Színház
Az Aranytíz Kft. (Budapest) elõadása
Szeptember 6. (szombat)
16.00 Horagus Mester Cirkusza – Kossuth tér
19.00 Hitted volna? – Móricz Zsigmond Színház
Az Orlai Produkciós Iroda (Budapest) elõadása

NYÍREGYHÁZA TÁMOGATJA A KULTÚRÁT
A színház 2012 óta van városi tulajdonban, azóta sokkal szorosabb az együttmûködés köztük és a város között.
A VIDOR Fesztivált is közösen szervezik, Nyíregyháza
önkormányzata ebben az évben 17 millió forinttal támogatja a 9 napos programsorozatot. A városvezetõ arra is
kitért, hogy két oka van annak, hogy növekedett a támogatás összege. Egyrészt, hogy a város pénzügyei rendben
vannak, így több forrás állt rendelkezésre, másrészt ez jelzi a városvezetés azon szándékát is, mely a kultúra fontosságára, annak támogatására irányul. A városvezetõ arról is
szólt, hogy sikerült egy állami fõszponzort bevonni a rendezvény megvalósításához, az MVM OVIT Zrt.-t, és nagyon sok helyi vállalkozás és önkormányzati alapítású
gazdasági társaság is segítette a VIDOR Fesztivál létrejöttét, mely az idén 77 millió forintból gazdálkodhat.

KIÁLLÍTÁSOK

THURÓCZY SZABOLCS CANNES UTÁN ITTHON
Európában, sõt a tengeren túl is egyre több olyan
hely van, ahol színpadon vagy filmvásznon szerepelt
már a Nyíregyházáról indult kiváló színész, Thuróczy
Szabolcs, akit ma este 7-tõl láthatunk a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán a Pintér Béla és Társulata által elõadott Titkainkban.

PROGRAMOK

mintha Angelina Jolie lett volna – jegyezte meg tréfásan.
A filmforgatások mellett eltéphetetlennek tûnõ szálak kötik Szabolcsot Pintér Béla társulatához, amelyiknek – talán egyedüli színészként – a kezdetektõl fogva minden elõadásában szerepelt. A VIDOR Fesztiválokon részt vett teátrumok közül talán a legtöbbször õk léptek fel Nyíregyházán, s ráadásul nem akármilyen babérokat szereztek be
eddig a seregszemléken. Az idén a Titkaink címû elõadásukat tekinthetik meg a szerencsések, amit a társulatuk
névadójának, írójának, rendezõjének és egyik színészének, Pintér Bélának talán eddigi legjobb darabjaként
aposztrofáltak egyes kritikusok.
– Mindig örömmel veszünk részt a fesztiválon – mondta
el lapunknak Szabolcs. – Az évek során „kinevelõdött” egy
olyan közönség, aki szereti és érti az elõadásainkat. Fontos
tudni a darabról, hogy 18 éven felüliek számára ajánljuk,
ugyanis nagyon kényes témákat boncolgat: ügynökkérdés,
pedofília, meghasonlás, fájdalom, családi tragédiák... Mindez persze komédiával vegyítve jelenik meg. A premiert 2013
szeptemberének végén tartottuk, s azóta nyolcvanszor adtuk elõ. Külföldön is többször bemutattuk. A Parasztopera
óta nem volt még ilyen sikere egyik elõadásunknak sem,
ezért meghívnak bennünket vele Európa legkülönbözõbb
részeibe, s a sajtóvisszhangja, kritikai fogadtatása is remek.
Szabolcs három alakban tûnik fel: Szujóként, Pincérként és Pogányként, de azt akarja, maradjon az elõadás
titka, kik õk. Ahogy Pánczél elvtárs mondja: „Mindenkinek vannak titkai.” Ez hadd maradjon az övé! Az egyik
legfoglalkoztatottabb színészként a következõ hetei is munkával telnek, amit azonban örömmel vár. Szeptember 10én Till Attila Tiszta szívvel címû filmjét kezdi forgatni, ami
reményei szerint újabb mérföldkõ lesz a pályáján. Az elõzõ közös munkájuk, a Pánik az egyik kedvence volt. Beszélgetésünket követõen is – nyári szünet ide vagy oda –
éppen próbára igyekezett. Hab a tortán, hogy a Cannesban díjat nyert, magyar–német–svéd koprodukcióban készült Fehér Isten címû filmet Magyarország benevezte az
Oscar-díjért folytatott versenybe a legjobb idegen nyelvû
film kategóriájában, így még többen megismerhetik Szabolcs karakteres arcát, nagyszerû, póztalan színészi játékát. Cannes után Hollywood? Úgy legyen!

VIDOR FESZTIVÁL MINDENNAP A TELEVÍZIÓBAN IS
Az összes, több mint 400 programon természetesen lehetetlen jelen lenni, még kamerával is. Azt viszont ígérhetjük,
hogy a fesztivál hangulatának megidézése mellett a jelentõsebb eseményekrõl folyamatosan beszámolunk a Nyíregyházi Televízió Híradójában, s a VIDOR magazin is újra jelentkezik, szombattól szombatig, 19.30-as kezdéssel, s
egy késõ esti, általában 22.20-kor kezdõdõ ismétléssel. Mindez természetesen az elõzõ nap krónikája lesz. Emellett
a nyiregyhaza.hu oldalon is folyamatosan teret adunk az eseményeknek, naprakészen. A Kölcsey Televízió ugyancsak este fél nyolctól sugározza esténként a magazinmûsort.

17.00 Ha egy nyári éjszakán egy utazó... – MÛvész Stúdió
17.00 A három kismalac – Down Egyesület – Csodavár
A Zirano Bábszínház (Hottó) elõadása
18.00 Vonalhúzás – Móricz Zsigmond Színház
A Magyar Színház (Budapest) elõadása
19.00 Zûrzavaros éjszaka – Móricz Zsigmond Színház
A Weöres Sándor Színház (Szombathely) elõadása
22.00 Éjszakai Dumaszínház – Kõhalmi Zoltán és
Szobácsi Gergõ
Kodály Zoltán Általános Iskola – A Dumaszínház (Budapest) elõadása
22.00 Vonalhúzás – Móricz Zsigmond Színház
A Magyar Színház (Budapest) elõadása
Szeptember 3. (szerda)
10.00 Csiribiri komédiák – Mustárház
10.00 Marabu doktor – MÛvész Stúdió
16.00 Gulliver Kazohíniában – Kossuth tér
17.00 Mosoly METAmorfózis – MÛvész Stúdió
18.00 Furcsa pár (Nõi változat) – Móricz Zsigmond Színház
A Vörösmarty Színház (Székesfehérvár) elõadása

FOTÓFOGYATKOZÁS
„DÍVA, SZÍNÉSZ, NÕ” – LUKÁCS MARGIT,
MÉSZÁROS ÁGI, TOLNAY KLÁRI 100
Augusztus 30., szombat–szeptember 6., szombat 18.30
Móricz Zsigmond Színház Galériája
Megnyitó: augusztus 30., szombat 18.30
KARÁDI NÓRA és KARÁDI ZSOLT FOTÓKIÁLLÍTÁSA
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ...
Augusztus 30., szombat–szeptember 6., szombat 9.00–17.00
Móricz Zsigmond megyei könyvtár, Galéria
Megnyitó: augusztus 30., szombat 11.00
HAL(L)HATATLAN
HALLÁSSÉRÜLT MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Augusztus 30., szombat–szeptember 6., szombat 9.00–17.00
Móricz Zsigmond megyei könyvtár, Kamaraterem
Megnyitó: augusztus 30., szombat 11.30
TIBET KINCSEI
Augusztus 31., vasárnap–szeptember 6., szombat 9.00–17.00
Városi Galéria
Megnyitó: augusztus 31., vasárnap 11.00
ÖSZTÖNDÍJAS MÛVÉSZEK BESZÁMOLÓ KIÁLLÍTÁSA
SZUBJEKTÍV PORTRÉK
Augusztus 31., vasárnap–szeptember 6., szombat 9.00–17.00
Városi Galéria
Megnyitó: augusztus 31., vasárnap 12.00
HAZATÉRÉS – 125 ÉVE SZÜLETETT
Diener-Dénes Rudolf festõmûvész kiállítása
Augusztus 31., vasárnap–szeptember 6., szombat 9.00–17.00
Jósa András Múzeum
Megnyitó: augusztus 31., vasárnap 13.00
ZÁRT TEREK, DOBOZBA ZÁRT VILÁGOK
Az Antal-Lusztig gyûjtemény dobozkiállítása
Augusztus 31., vasárnap–szeptember 6., szombat 9.00–17.00
Jósa András Múzeum
Megnyitó: augusztus 31., vasárnap 13.30

FILMVETÍTÉS – KOSSUTH TÉR
Augusztus 30. (szombat)
22.00 Argo 2 – werkfilm (színes, magyar akció-vígjáték, 2014)
19.00 Klotild néni – Móricz Zsigmond Színház
A Karinthy Színház (Budapest) elõadása
22.00 Éjszakai Dumaszínház – Duma Jam: Aranyosi,
Badár, Kap
Kodály Zoltán Általános Iskola – A Dumaszínház (Budapest) elõadása
22.00 Furcsa pár (Nõi változat) – Móricz Zsigmond Színház
A Vörösmarty Színház (Székesfehérvár) elõadása
Szeptember 4. (csütörtök)
10.00 Pósa bácsi meséi – MÛvész Stúdió
16.00 Csodálatos Lajos (utcaszínház) – Kossuth tér
18.00 Képzelt beteg – Móricz Zsigmond Színház
A Budaörsi Latinovits Színház (Budaörs) elõadása
19.00 Páratlan páros 2. – Móricz Zsigmond Színház

Augusztus 31. (vasárnap)
20.30 Coming out (színes, magyar vígjáték, 2013)
Szeptember 1. (hétfõ)
20.30 Couch Surf (színes, magyar vígjáték, 2014)
Szeptember 2. (kedd)
20.30 Fekete leves (színes, magyar akció-vígjáték, 2014)
Szeptember 3. (szerda)
20.30 Megdönteni Hajnal Tímeát (színes, magyar romantikus vígjáték, 2014)
További programok a www.vidorfest.hu oldalon.
2014. AUGUSZTUS 29.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

PARTY-ZOL(L) AKCIÓ
A társhatóságokkal együtt eredményesnek értékelte dr.
Kása Brigitta aljegyzõ a múlt hét szombaton tartott átfogó
ellenõrzést. A Party-zol(l) akcióban a polgármesteri hivatal munkatársai a társhatóságokkal közösen ellenõriztek
hat szórakozóhelyet és a környezetükben lévõ közterületeket. Az ellenõrzés négy belvárosi és kettõ, a Jósaváros
körzetében mûködõ vendéglátóhelyet érintett.
Érvényes mûködési engedéllyel, illetve igazolással valamennyi vendéglátóhely rendelkezett. Két esetben állapítottak meg eltérést a bejelentett és a tényleges nyitvatartási idõre vonatkozóan.
Környezetvédelmi hatósági jogkörben eljárva, az egyik
belvárosi szórakozóhelyen az ott zajló koncert miatt zajhatárérték túllépését állapították meg.

PARTIUMBAN A SZABOLCS
A Szabolcs Néptáncegyüttes nagy sikerrel mutatta be
Szatmárnémetiben, a Partiumi Magyar Napokon „Erdélyország sok szép vize” címû mûsorát. (Fotó: Siklós Ádámné)

Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban postázta a
nyilvántartott adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 42 192
darab értesítést, amelyeket a 2014. július 29. napjáig beérkezett
befizetések figyelembevételével állították elô. Az értesítô tartalmazza az adózó elmaradt tartozását, a 2014. II. félévre esedékes
helyi adókat, valamint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot. A 2014. II. félévre esedékes adók befizetési határideje: szeptember 15.
Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a fizetési
határidôre érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak,
akik fizetési kötelezettségüknek határidô után tesznek eleget,
késedelmi pótlékot kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén
végrehajtási eljárást is kezdeményez a tartozókkal szemben.
Az Adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a fizetési
határidôk betartását.
Az Adóosztály felkészült az adózók fogadására az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál, ahol a határnapon reggel 8 órától
este 20 óráig meghosszabbított ügyfélfogadást tart.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft. 2014. szeptember 8-a és szeptember 20-a között, ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag, öblösüveg-, fém-, csomagolási hulladékokért, valamint
italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidô Csarnok, Bujtos utca
felôli parkolójában adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáján és központi telephelyén,
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, a Fürdôházban, valamint az Aquarius Élményfürdôben,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u.
49.),
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben (a Prima dog üzletben, Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.),
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 8.),
– a MasterMind Interactive Számítástechnikai Kft. üzletében
(Nyh., Korányi Frigyes u. 29. sz.)
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu
oldalon tájékozódhatnak.

Feltárt az ellenõrzés olyan vendéglátóegységet is, amely
az ismételt ellenõrzés alkalmával sem tartotta be hatósági
tiltás, kötelezés ellenére a mûsoros zeneszolgáltatás tilalmát. Három szórakozóhelyen találtak mûszaki hiányosságot, amelyek egyrészt balesetveszélyes építményekhez,
lejárókhoz kapcsolódtak, illetve a befogadóképességhez
szükséges illemhelyek száma nem volt elegendõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Hulladékért
virágot akció

További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; Fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu; Web: www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja.
További információ kérhetô személyesen vagy telefonon
(42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

AKTUÁLIS

HIRDETÉS

BEDE JÓZSEF LETT NYÍREGYHÁZA ÚJ DÍSZPOLGÁRA
Szent István ünnepén Nyíregyháza önkormányzata is
megemlékezést tartott a Kossuth téren. Az államalapítás
és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen a történelmi egyházak képviselõi megszentelték, megáldották
az új kenyeret, majd az arra érdemesek átvették a kitüntetéseket és a díszpolgári címet. A megemlékezést a Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek elõadása, utcabál és
tûzijáték zárta.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntõjében a nemzeti értékek és az összetartás fontosságára
hívta fel a figyelmet. Azt mondta, az államalapítás ünnepén számba kell venni és meg kell erõsíteni azokat az
idõszerû értékeket, melyeket István öröksége nyomán a
ma nemzedéke hozhat és hoz létre. Hozzátette, miközben fejet hajtunk elsõ királyunk emléke elõtt, tekintsünk
vissza az elõzõ idõszakra. A polgármester kifejtette, három évvel ezelõtt ugyanitt még Nyíregyháza súlyos gazdasági nehézségeirõl, a megoldások keresésérõl számolt
be az ünneplõknek, ma pedig – a múlt hibáiból levonva a
tanulságot – új utakra léptek és nekiláttak az építkezésnek. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, az államalapító õsök

kemény munkája erõs országot épített, Nyíregyháza pedig kemény munkával és elkötelezettséggel leküzdhette
az akadályokat.
A hagyományokhoz híven, a város elismeréseit is átadták. Díszpolgári címben idén Bede József, a Szabolcs
Takarékszövetkezet elnök-vezérigazgatója részesült, aki
elkötelezett híve Nyíregyházán a kultúra és az utánpótlás sport támogatásának. Emellett Inczédy György élet-

mûdíjat adományoztak Bencze Antalnak, a KE-VÍZ 21
Zrt. alapító-igazgatójának, Eisert Lászlónénak, a Patrónus Egyesület és az Együtt Veled Alapítvány elnökének,
Erdõs Jenõ, nyugalmazott szakfelügyelõnek, aki sokat tett
a megye zenei életéért, Szálkai Pál nyugalmazott buszvezetõnek és Megyesi Mária igazgatónõnek, aki 1994tõl vezeti a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskolát.

HAT ÕSBEMUTATÓ AZ ÚJ SZÍNHÁZI ÉVADBAN
Az országban egyedülálló módon, hat õsbemutatóval
készül a Móricz Zsigmond Színház társulata a 2014/2015ös évadra.
Hair musical, Az ellopott futár, Égigérõ fû. Többek között ezek az elõadások is szerepelnek a Móricz Zsigmond
Színház 2014/2015-ös évadjának mûsorán. Tasnádi Csaba színházigazgató elmondta, több évfordulóra is emlékeznek majd az új évad alatt, így színpadra kerül Móricz
Zsigmond Pillangó és Rimszkij-Korszakov Seherezádé
címû mûve. Mi több, Rejtõ Jenõ Az ellopott futár címû
darabja is, ami unikális elõadás lesz, hiszen ez még soha
nem szerepelt magyar színpadon.
– Mindenképpen lesznek újdonságok, ha más nem, ak-

kor arra utalnék, hogy hat õsbemutatót tartunk majd – mondta Tasnádi Csaba. – Nagyon belelkesültünk. Tavaly 5-öt tartottunk, már akkor is az országban egyedülálló módon. Azt
szoktam mondani, hogy ez mindig egy plusz veszélyforrás,
mert még soha nem volt színpadon az adott mû, tehát nincs
bevált recept, ami mentén lehetne haladni.
A társulat évadnyitó ülésén elhangzott, hogy a sokszereplõs elõadások miatt három új kolléga érkezik a színházhoz és öt pályakezdõ színész is segíti majd a társulat
munkáját. Név szerint (képünkön az új tagok egy csoportja): Sírkó Eszter, Fekete Réka Thalia, Bende Kinga, Mátrai
Lukács Sándor, Horváth Viktor, Ivák Bence, István István,
Szegezdi Róbert.

HÉTFÕTÕL GYÛJTHETIK
AZ AJÁNLÁSOKAT
Átvették az ajánlószelvényeket
azoknak a pártoknak, szervezeteknek
a delegáltjai, akik indulnak az októberi önkormányzati választáson. Nyíregyházán 5 polgármesterjelölt és 55
egyéni képviselõjelölt jelent meg hétfõn reggel a Helyi Választási Bizottság
elõtt, hogy átvegye a jelölõszelvényeket. A jelölteknek 15 nap áll a rendelkezésükre, hogy aláírassák a szükséges
mennyiségû cédulát.
Az októberi helyi önkormányzati választáson azok a képviselõ-, illetve polgármesterjelöltek indulhatnak, akik a választókerület méretétõl függõen összegyûjtik, egyéni képviselõjelölt esetében az 57–74 közötti, polgármesterjelölt esetében pedig az
500 ajánlást. Ez az egy körzetben lakók 1
százalékának ajánlását jelenti.

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ
azt a tájékoztatást adta, hogy az indulók
szeptember 8-án, hétfõn délután 4 óráig
adhatják le az aláírt ajánlásokat a Választási Irodán. A megfelelõ érvényes ajánlás
megléte esetén a Választási Bizottság dönt
a nyilvántartásba vételrõl, és onnantól válik hivatalosan jelöltté az, aki indulni kíván a választáson. Akinek nem sikerül
összegyûjteni a szükséges ajánlószelvényt, abból jelölt sem lehet. Az ajánlóívekkel a jelölteknek el kell majd számolni, ellenkezõ esetben bírságra számíthatnak.
Az október 12-én tartandó önkormányzati választás után 22 tagú képviselõ-testület kezdheti meg a munkát: 1 polgármester, 15 egyéni választókerületbõl
gyõztesként bejutott képviselõ, valamint
6 személy, akik a kompenzációs listáról
kerültek be.

LAPZÁRTÁNK ELÕTT ÉRKEZETT
Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõje, a
helyi választási iroda vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy lapzártánkig 7
polgármesterjelölt és 92 képviselõjelölt
vett fel ajánlóíveket.
A polgármesterjelöltek közül lapzártánkig egyedül dr. Kovács Ferenc, a Fidesz-KDNP jelöltje adta le az ajánlóíveket (az elõírt ajánlás minimumának több
mint a duplájával), a képviselõjelöltek
közül pedig 16-an. Ebbõl 15 a Fidesz-

KDNP jelöltje, egy pedig a „Változást
Nyíregyházáért” Szövetségtõl érkezett.
Várhatóan pénteken ül össze a választási bizottság, akik nyilvántartásba veszik majd a jelölteket, miután áttekintették az ajánlóíveket.
A választással, kampánnyal kapcsolatos friss hírekrõl, információkról a Nyíregyházi Televízió Híradójából és a
nyiregyhaza.hu weboldalról lehet majd
folyamatosan tájékozódni a következõkben.
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HELLÓ SÓSTÓ!

A Helló Nyíregyháza! után
a Helló Sóstó! címû egész
napos rendezvénnyel várták
az érdeklõdõket Nyíregyháza turisztikai gyöngyszemén,
Sóstógyógyfürdõn múlt pénteken, ahol kézmûves programokat, zenés foglalkozásokat, interaktív gyermekmûsorokat és családi futóversenyt is rendeztek a Krúdy Vigadó elõtti sétányra érkezõknek. A családoknak
szóló rendezvény folytatása
a Helló Nyíregyházának,
amit évek óta sikeresen rendeznek meg a belvárosban
minden áprilisban.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

TÁJÉKOZTATÁS
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogy szeptember 1. és 7. közötti idõszakban
kivitelezési munkálatokat folytat a következõ utcákban,
városrészekben Nyíregyháza távfûtési rendszerének
gerincvezeték- és hálózati felújítása során:
az Északi körúton (távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP
5.4.0 pályázat II. ütemének keretében) a Rákóczi utca és a Mezõ utca keresztezõdésénél, valamint az Árok utcai csomópontban a gyalogos- és a
gépjármûforgalom korlátozott.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. szeptember 12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A munkálat várható befejezési ideje: 2014. szeptember 15.

Köszönjük a lakosság megértését és türelmét!
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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KEMÉNY FÁBÓL FARAGTÁK
Faragó Roland, nyíregyházi amatõr sportoló is teljesítette a budapesti ironman világkupa távját. A féltávú,
azaz 1,9 kilométer úszásból, 90 kilométer kerékpározásból és 21,1 kilométer futásból álló triatlont 6 óra 47
perc alatt tudta le a most már méltán, nyíregyházi vasembernek kikiáltott fiatalember, aki érdeklõdésünkre elmondta, a következõ célja az, hogy jövõre a teljes távú
triatlonon érhessen a célba.

Streetballpályát épített a Nyírerdõ Zrt. a Bujtosi
városligetbe. A társaság tavaly kezdett együttmûködésbe az önkormányzattal, ennek eredményeként
több játszóteret építettek és újítottak fel.
A gyönyörû környezetben megépült létesítményt a
Nyírerdõ Zrt. finanszírozta. A cég emellett egy filagóriát és új szalonnasütõt is épített a nyíregyháziaknak a
Bujtoson. Szalacsi Árpád, a Nyírerdõ Zrt. vezérigazgatója elmondta: – Az idén a kilátót újítjuk meg, illetve a

Szerzõ: Bruszel Dóra
Hétvégén rajtolt el az Ironman Budapest 70,3 elnevezésû nemzetközi triatlon viadal mezõnye a fõvárosban,
ami a világkupa-sorozat hivatalos féltávú versenye. Berlin
és Koppenhága után Budapest volt a 3. olyan európai város, ahol megrendezték a versenyt, így hazánk felkerült a
triatlon világtérképére. Az pedig külön büszkeség nekünk,
nyíregyháziaknak, hogy egy helyi fiatal amatõr sportoló is
teljesítette az összesen 113 kilométeres távot. Faragó Roland a mintegy 1500 indulót számláló mezõnyben, nagyrészt profi versenyzõk között ért célba.
Roland érdeklõdésünkre elmondta, hogy már régóta
közel áll hozzá a sport. Az indíttatás családi eredetû, hiszen a szülõk is rendszeresen mozognak. A gimnáziumi
évek alatt kézilabdázott, majd a labdarúgás felé fordult,
de késõbb, a történelemfakultációk idõpontja ütközött az
edzésekkel, így a sport egy kicsit háttérbe szorult.
– Többször is lefutottam már a félmaratoni távot, ezek
után pedig egyre merészebb célokat fogalmaztam meg,
így jutottam el a budapesti ironman versenyre – mondta
el Faragó Roland.

SPORTPROGRAM
Augusztus 30., szombat 18.30 Városi Stadion,
Nyíregyháza Spartacus–Pápa NB I-es labdarúgómérkõzés
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STREETBALLPÁLYA
A NYÍRERDÕTÕL

MOSOLYOGVA ÉRT CÉLBA
– Maga a szervezés zseniális volt. Az úszásnál voltak
technikai problémáim, de sikerült megvalósítani a tervemet: mosolyogva értem célba – mondta el a nyíregyházi
fiatalember, aki hozzátette, hogy a verseny egy mentális
harcon alapul, ami a szervezet és a fej között dõl el. Neki
pedig a fõ profiljában, a futásban is sikerült jó idõt futnia,
így megvívta a maga harcát. A nyíregyházi sportolónak
nem marad sok idõ a pihenésre, hiszen indul a jövõ szombati VIDOR-félmaratonon, amivel – mint elmondta – nagy
álma teljesül majd, hiszen hazai pályán még nem versenyzett ilyen távon.
– Októberre tervezem a Spar Budapest Maraton teljesítését, de a következõ nagy célom a teljes távú triatlonon
való részvétel, így az elkövetkezõ idõszak az életemben
az edzésekrõl szól majd – mondta el.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 31., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Pápa NB I-es labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

mellette lévõ buszmegállót, ami nem méltó a városhoz, nem méltó egy erdei környezethez. A Nyírerdõ
Zrt. és az önkormányzat együttmûködésének is egyre
több látható elemei vannak. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, az erdészeti társaság anyagilag is jelentõs összegeket vállal annak érdekében, hogy szebb és élhetõbb legyen a város. A Nyírerdõ eddig 26 millió forintot költött a játszóterek, valamint a streetballpálya megépítésére, és további forrásokat különítettek el fejlesztésekre.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Homokvárak a Tisza partján. Ebben az évben is megszervezi a Zöld Kerék Alapítvány a kemecsei Fordulópont
Kiemelkedõen Közhasznú Egyesülettel közös kerékpártúráját Tiszatelekre, melynek mottója: Ne cigizz, biciklizz!
A 30 kilométer bringázás után a tiszateleki Tisza-parton
homokvárépítõ versenyt rendeznek. Indulás: Nyíregyháza, Kossuth térrõl augusztus 30-án 9.00 órakor. Érdeklõdni: zoldkero@gmail.com, 70/220-3885.

mandalafestõvel, kiállításának kapcsán. A tárlatot megnyitja: Dienes Róbert tanár. Közremûködnek: Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ, Barkóczi Bea táncmûvész és a régi
Nyírség Táncegyüttes tagjai. Ugyanakkor nyílik meg Illés
Dániel (a 4 for Dance együttes táncosa) fotókiállítása Egyiptom és Jordánia ismeretlen arcai címmel. A belépés ingyenes, a mûsor másfél órás (jó idõ esetén a parkban).
23. Mandala Nyár: augusztus 29. 20.00 óra: Kölcsönkéró,
szeptember 5. és 6. 19.00 óra: A csúnya lány, szeptember 7.
19.00 óra: Mandala Gála. Sóstói Múzeumfalu.

PROGRAMOK

MIT GONDOL ARRÓL, HOGY TOVÁBB KORSZERÛSÖDIK A PIAC?
Teljes válaszok a „Dorina kérdez” címû mûsorban.
„Nagyon jó lesz, örülök neki! Sokat vagyok itt, és
nagyon szeretünk ide járni. Nagyon jó, hogy fedett helyen lesz, mert nem kell mindig ernyõt tartani, hogy tudjunk közlekedni. Addig pedig annyira nem kellemetlen,
mert el lehet járni a sorok között.”
Kocsmáros
Györgyné
„Nagyon örülök neki! Született nyíregyházi lakos vagyok és volt idõszak, amikor dolgoztam ebben a csarnokban és tudom, hogy mennyit fáztunk. Bent hideg volt,
nyáron nagyon meleg, és az, hogy le lesz fedve, az nagyon jó lesz a vásárlóknak.”
Bosnyák István

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Petneházy Attila képviselõ fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. szeptember 1., 16.30
Helye: Sóstóhegy, Fácán utca sarkán,
a rendelõintézet fölött
„Egyszer volt, hol nem volt… BABAORSZÁG”. Az Art
Misszió Alapítvány Tehetségpontja és a Nyír Plaza bemutatja Kelet-Magyarország elsõ baba vándorkiállítását augusztus 30–szeptember 17. között. Megnyitó: 10.00 órától. Több
száz baba az ország legnevesebb készítõinek, gyûjtõinek
munkájából. További részletek: www.nyirplaza.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: augusztus 30-án
16.00 óra: Medve és a szegény ember, 31-én 10.00 óra:
Vitéz László csodaládája. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
A Bencs Villa programja: szeptember 5-én 17.00 óra:
Csillanó félszáz év – Beszélgetés Boros Betty vezetõ

„VAGYONVÉDELMI NAP”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság „Vagyonvédelmi napot”
szervez augusztus 30-án 10.00–16.00 óra között
az Országzászló téren.
Megtekinthetõ: biztonságtechnikai cégek, nyílászárógyártók, zárszaküzletek, biztosítótársaságok ajánlatai.
Élõben a helyszínen: Retro rádió
PROGRAMOK:
10.00 Megnyitó
10.30 Rendõrkutyák munka közben
11.15 Önvédelmi bemutató (Vadászi Team)
12.30 Az önkormányzat sátránál kitöltött keresztrejtvény sorsolása
13.00 Fellép a T-Dance Tánccsoport
14.00 Önvédelmi bemutató (Tactical Combat)
15.30 Családi vetélkedõ eredményhirdetése
10.00–15.00 Családi vetélkedõ a megyei rendõr-fõkapitányság szervezésében (regisztrálás a helyszínen, a Bûnmegelõzési Standnál)
10.15–15.00 Az önkormányzat és a közterület-felügyelet jóvoltából kipróbálható: a kerékbilincs felrakása, a gyerekek kipróbálhatják a „közteres autót”, és a városgondnok golfautójával tehetnek
egy kört a városban
A rendezvény támogatói:
Sóstó Zoo, Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.,
Móricz Zsigmond Színház, Sóstói Múzeumfalu

Ásványbörze! Immáron 28. alkalommal ad otthont városunk annak a Nemzetközi Ásványbörzének, amelyet
minden év õszén a Váci Mihály Kulturális Központ szervez. A kétnapos rendezvényen a kövek és ásványok mellett az azokból készült dísztárgyak, ékszerek, használati
tárgyak is helyet kapnak. Szeptember 6-án 10.00–18.00
óra, valamint 7-én 9.00–16.00 óra között várják az érdeklõdõket a Centrál Hotelbe (Nyár u. 2–4.), ahová Lengyelországból, Szlovákiából és Romániából is érkeznek
kiállítók. A belépés díjtalan! Információ: 42/411-822.

52. KÖZGAZDÁSZVÁNDORGYÛLÉS

„Jó, még jobb lett volna, ha hamarabb megcsinálták
volna. Nagyon jó, örülök neki! Biztos, hogy árusítani is
kényelmesebb lesz. Fedett lesz, nem kell a sok ernyõ, tudunk kényelmesen árulni. Ha jön két szem esõ, nem fog a
vevõ elszaladni.” Bodnár János
„Örülünk neki, hogy korszerûsödik. Azt nem tudom,
hogy kényelmesebb lesz-e árulni azon a helyen, beszorul-e majd a levegõ vagy szellõs lesz, de ahogy néztem
a tervet, lesz egy réteg, ahol szellõzni fog.”
Lestálné Joli
„Jobb lesz, hogy le lesz fedve, mert itt nem olyan jó.
Ha elkap az esõ, beázik az összes ernyõ, és ha fedve
lesz az a rész, akkor jobb lesz, mert nem fogunk beázni.
Több lesz az árus is, és a vevõ is.”
Szenderák Gábor

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.
A részletes program a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.

GAZDIKERESÕ
Gróf: Körülbelül 4 éves, ivartalanított perzsa keverék kandúr. Barátságos, dorombolós cica. Perzsa jellege miatt lakásban tartásra is ajánljuk. Jelenleg ideiglenes kihelyezésben van.
Diego: Körülbelül 5 éves, ivartalanított terrier keverék kan. Rendkívül aktív, kissé bizalmatlan. Rövid
ismerkedés után elvihetõ. Nagy
mozgásigénye miatt kertes házba
ajánljuk.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. AUGUSZTUS 29.
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A „DZSUNGELTÕL” A KERTVÁROSIG
Városunk vasúti sínjein túl, a nyugati határon húzódó
Felsõ-pázsit szántóföldjein építették fel 1914 végére a
háború sebesültjeinek ellátására a barakk-kórházat. 1920
után az elnéptelenedõ barakkokba tanyai nincsteleneket
és az elcsatolt országrészekbõl érkezõ menekülteket telepítettek. Ez az akkoriban „Dzsungel”-nek nevezett terület
tekinthetõ a mai Kertváros elõdjének. Az 1920. évi földreform végrehajtása során földeket sajátítottak ki az itt tulajdonos Friedmann Seligtõl is. Ezeken a területeken 1925ben házhelyeket alakítottak ki, ahová elsõsorban vasutasok, postások, altisztek és kisebb beosztású közalkalmazotti rétegek építkezhettek. Két lakókörzet épült így be: a
Hõsök temetõje és a Dohánybeváltó között Hadikfalva, a
Hõsök temetõje után pedig az Eletói-telep nyolc utcával.
Ez utóbbi telepet tulajdonosáról hamarosan Friedmanntelepnek kezdték nevezni. A házhelyhez juttatottaknak az
állam építési anyaghitelt folyósított, sokan azonban a hitel feltételeinek nem tudtak eleget tenni, így csak egy kis
kamraszerû konyhát vagy földbe mélyített kunyhót építettek. Voltak olyanok is, akiknek maga Friedmann Selig adott
kölcsönt. Akik nem tudtak fizetni, azok Friedmann építkezésein munkával róhatták le tartozásukat. 1928-ban már
66 ház állt a telepen, míg az 1930-as népszámlálás adatai
szerint 1005 lakosa volt. A Friedmann által felajánlott telken óvodát és iskolát is építtetett a város az itt lakó gyermekek számára. 1930-ban a város képviselõ-testülete a
telep utcáit a következõ nevekre keresztelte: Bártfa,
Dobsina, Igló, Kassa, Lõcse, Pozsony, Rozsnyó, Verecke.
1950-ben a telep és az utcák nevét is átkeresztelték: immár a Ságvári-telepen pl. Rózsa Ferenc, Sallai Imre és Fürst
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Sándor nevét viselték az utcák. Az 1990-ben történõ visszakeresztelések csak két 1950-es változtatást nem érintettek: a Pozsony utca átkeresztelése maradt Derkovits Gyula utca, míg a Lõcse utcáé pedig Prága utca. 1985-ben a
telep elnevezést Ságvári-Kertvárosra finomították, 1990tõl pedig csak Kertváros a városrész elnevezése. A telep
névadója, Friedmann Selig eleinte borkereskedéssel fog-

lalkozott, majd zsákkölcsönzõt is üzemeltetett. Az 1890es évek végén telkek adásvételével foglalkozott, majd telkein 2-3 szobás házakat épített. Legalább 200 házat épített és adott el. Az õ vállalkozásában épült a vasútállomással szemben az 1944-ben lebombázott Szabolcs szálloda is. 1944-ben Auschwitzban halt meg. Emléktáblája a
Kertvárosi Közösségi Ház falán található.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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