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RAIFFEISEN DICSÉRET.
Az elmúlt években a
város legnagyobb foglalkoztatói közé lépett cég
kifejezetten elégedett a
nyíregyháziak teljesítményével.

NYÍREGYHÁZÁN TOVÁBB NÖVEKEDETT A
TURISTAFORGALOM. A
tavalyi 30,9 százalékos
emelkedést nemhogy
megtartottuk, de további
bõvülést is elértünk.
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VIDOR

17
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ÚJABB VILÁGSZENZÁCIÓ SÓSTÓN. Október
végére megnyílhat az
állatpark legújabb
attrakciója, a Viktóriaház, a Dél-Amerika
élõvilágának helyet adó
épület.

ISMÉT REPÜLÕNAP

SZIRÉNAPRÓBA
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. szeptember 6-án 10.50-kor a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban található polgári védelmi lakossági riasztó- és tájékoztatóeszközök (szirénák) hangos üzempróbáját végezzük, melynek során (30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc szünet, majd újból 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) riadó
elmúlt jelzést adunk le. A hangos próba célja, hogy ellenõrizzük a
riasztóeszközök mûködõképességét. A jelzéseket ellenõrzés keretében adjuk le, semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részérõl semmiféle teendõ nem szükséges. A hangos próba
idõpontja egybeesik Nyíregyháza bombázásának 70 éves évfordulójával. A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.

TANÉVKEZDÉS
ÖNKORMÁNYZATI
SEGÍTSÉGGEL
A számos intézményi felújítás sem zavarta meg a szeptember elsejei iskolakezdést. Több ezer diák kezdhette meg hétfõn a 2014/15-ös tanévet. Az iskolakezdés
viszont sok terhet ró a szülõkre, ezeken igyekezett
könnyíteni Nyíregyháza önkormányzata. Számos támogatási formával segítették a rászorulókat eddig is,
mely az idén – egy augusztusi közgyûlési döntés értelmében – tovább bõvült. Képünkön az Arany János Gimnázium és Általános Iskola 4 C osztályának kisdiákjai
bontogatják az önkormányzattól kapott ajándék tanszercsomagot. (Részletek a 3. oldalon.)
Szerzõ: Sipos Marianna
Jászai Menyhért alpolgármester összefoglalta lapunknak
azokat a kedvezményeket és támogatásokat, mellyel az önkormányzat könnyíteni tudta a szülõk anyagi terheit. Azzal
kezdte, hogy Nyíregyháza önkormányzata számára meghatározó, hogy egyetlen gyermek se üljön korgó gyomorral
az iskolapadba, de a továbbiakban felsorolt étkezési támo-

gatásokat nemcsak az iskolás, hanem az óvodás és a bölcsõdés gyermekeket nevelõ családok is igénybe vehetik.
Nyolcadik osztályos korig ingyen étkezhetnek azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak.
Középiskolában az étkezés 50 százalékáért fizetnek csupán a támogatásban részesülõ diákok. Szintén 50 százalékos étkezési támogatásban részesülnek a tartósan beteg
gyerekek, a fogyatékkal élõk, a három- vagy többgyermekes családban nevelkedõk. Nyíregyházán közel tízezer
gyermek mindennapi étkezéséhez járulnak hozzá. Az iskolakezdés elõtt további támogatást nyújtanak azoknak a
családoknak, akik gyermekvédelmi támogatásra jogosultak.
Õk 5800 forint értékû Erzsébet utalványt kaptak, amit tanszerre, ruhára és élelmiszerre fordíthattak.
Természetesen az idén is nagyon sok kisdiák juthat kedvezményesen vagy ingyen tankönyvhöz. Jászai Menyhért itt jegyezte meg, hogy az állami beavatkozásnak köszönhetõen,
idén átlagosan 20 százalékkal lettek olcsóbbak a tankönyvek,
és a kedvezményezettek köre is bõvült. Már az elmúlt tanév-

Fotó: Máté János
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ben 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 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.
Az önkormányzat saját forrásból biztosít támogatást a tanulóbérlet árához. 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.
Nyíregyháza képviselõ-testülete augusztusi ülésén döntött arról, hogy az óvodások ingyenes úszásoktatásán túl,
a jövõben a hatodik osztályosok is támogatott kötelezõ
úszásórákon vesznek majd részt. Ehhez 8,5 millió forint
támogatást biztosít a helyhatóság. / 3.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 27., SZERDA

AUGUSZTUS 29., PÉNTEK

SZABLYAVÍVÓK

GÁZSZERELÕK RANDEVÚZTAK

A Simonyi Óbester Szablyavívó Club,
a Jósa András Múzeummal közösen vett
részt a Szatmárnémetiben megrendezett
13. Partiumi Magyar Napokon. A rendezvény szervezõinek meghívására együtt
mutatták be az 1848-49-es szabadságharc történéseit, korhû egyenruhában.

A Gáziparosok Országos Egyesülete
Nyíregyházán tartotta éves szakmai-családi találkozóját, melyet a – még nem
üzemszerûen mûködõ – gázmúzeumban
tartottak, ahol részt vett Kósa Tímea alpolgármester is, aki a szakma becsületének fontosságára hívta fel a figyelmet.

KÖZELEDIK A HATÁRIDÕ
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya
a napokban postázta a nyilvántartott
adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 42 192 értesítést, amelyeket a
július 29. napjáig beérkezett befizetések figyelembevételével állítottak
össze.
Az értesítõ 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.

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT

NYERT A SZPARI A PÁPA ELLEN

MÓDOSÍTOTT MENETREND

A 6. fordulót rendezték az OTP Bank
Ligában. Fontos mérkõzést játszott a
Nyíregyháza Spartacus a Pápa ellen,
mely a Nyíregyháza magabiztos gyõzelmével ért véget (3–0). A Szpari elõször
nyert hazai pályán. A mérkõzésre több
mint kétezer nézõ volt kíváncsi.

A vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt néhány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A MÁV Zrt.
kéri az utazóközönséget, hogy a változások miatt tájékozódjanak az utazás
elõtt.

SZEPTEMBER 1., HÉTFÕ

SZEPTEMBER 1., HÉTFÕ

PROJEKTZÁRÓ A BÁNKIBAN

MEGÚJUL A PATINÁS GIMNÁZIUM

Új, rövidebb idejû szakképzés bevezetésének támogatására nyert 18,5 millió
forintot a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium. Az ebbõl a forrásból
megvalósuló változások az átalakulóban
lévõ szakképzési rendszer kihívásainak
tudnak eleget tenni az iskolában.

400 millió forintból az idén megújul
az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Jelenleg a látványos külsõ-belsõ rekonstrukció zajlik, melyet megelõzött
egy nagyszabású energetikai fejlesztés,
melyhez egy környezettudatos szemléletformálást célzó program is társult.

SZEPTEMBER 1., HÉTFÕ

SZEPTEMBER 2., KEDD

TÁNCPROJEKT

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

Az iskolai fejlõdést elõsegítõ Egészségnevelési és életvezetési projektben vettek részt a Vásárhelyi László Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanárai és diákjai. A
másfél évig tartó rendezvények az egészséges életmóddal kapcsolatos elméleti és
gyakorlati tudást célozták meg.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte családja és dr. Tirpák György képviselõ Kiss Lajosnét. Margitka néni napjait 6 unokája, 11 dédunokája és 5 ükunokája teszi széppé. Szeret tévézni, rádiót hallgatni, kedveli a természetet, ha
jó az idõ, szívesen sétál házuk kertjében.
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Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét
arra, hogy a fizetési határidõre érdemes
odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak,
akik fizetési kötelezettségüknek határidõ
után tesznek eleget, késedelmi pótlékot
kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást is kezdeményeznek a tartozókkal szemben. Az Adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a
fizetési határidõk betartását.
Az Adóosztály felkészült az adózók fogadására az Ügyfélcentrum 29-30-31-es
ablakainál, ahol a határnapon reggel 8 órától este 8 óráig meghosszabbított ügyfélfogadást tart.

ÚTFELÚJÍTÁSOK VÁROSSZERTE
Jelenleg a város nyolc helyszínén folynak útépítési munkák a NYÍRVV Nonprofit
Kft. megbízásából, és a napokban fejezõdött be a Kórház utca 735 méteres, a Kollégium utca 336 méteres és az Izabella köz
436 méteres szakaszának helyreállítása.
Ennek köszönhetõen már 13 nyíregyházi
utca 6300 méteres szakaszán elkészült az
út- és burkolatfelújítás, illetve hamarosan
további öt utca is járhatóbbá válik. Ugyancsak leaszfaltozták a Blaha Lujza sétányon
található 1756 négyzetméteres, valamint
a Krúdy Vigadó elõtti 1125 négyzetméteres parkolókat. A Játék, a Gábor Áron és a
Számadó utcákban a napokban kezdõdött,
további öt helyszínen pedig hamarosan
elindul az aszfaltozás elõkészítése. Ezzel
az útépítés már a finiséhez ért, hiszen 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 vége.
A teljes helyreállítás Nyíregyházán egy
10,2 kilométer hosszú útszakaszt érint, a beruházás nettó 518,5 millió forintba kerül.
Jelenleg a Kiss Ernõ és a Széchenyi utcán folynak járdaépítési és -helyreállítási

munkálatok. Új járdák építése, illetve felújítások összesen 62 helyszínen történnek
Nyíregyházán, melynek jelentõs része – 44
járdaszakasz – már elkészült.

VALAMENNYI VÁROSRÉSZBEN
A járdarekonstrukció a város valamenynyi részét érinti (Felsõsima, Rozsrétszõlõ,
Kistelekiszõlõ, Borbánya, Malomkert, Érkert, Hímes, Örökösföld, Jósaváros, Nyírszõlõs, Sóstó, Sóstóhegy és a belváros). A
Tamási Áron és az Árok utcákon, valamint
a Kálvin és Széna téren járdalapos járdák
készültek, illetve további hat szakaszon
ugyancsak járdalapokat raktak le. A Zrínyi Ilona utca 56 méteres szakasza térburkolatot kapott. A többi helyszínen elsõsorban aszfaltburkolatot alakítanak ki, illetve
ahol szükséges, a rámpák és lépcsõk javítását, illetve építését is elvégzik. A járdaépítés 14 helyszínen vállalkozó bevonásával, a többi szakaszon a NYÍRVV saját
kivitelezésében valósul meg. A helyreállítási és felújítási munkák elõreláthatóan
november végére fejezõdnek be, költségük nettó 185 millió forint. A témában
Dorina kérdez. /19.

Leaszfaltozták a Krúdy Vigadó elõtti parkolókat is

ÚJRA PARKOLHATUNK A KÓRHÁZNÁL
Épül a Tömbkórház a Jósa András Oktatókórházban. Az építkezés eddigi szakasza
alatt a Szent István utca felõl a parkoló és a
taxiállomás le volt zárva a városlakók és a
taxisok elõl, mivel az építési terület része
volt. Több panasz érkezett a kórház vezetõségéhez, illetve a beruházókhoz a korlátozással kapcsolatban. Nehéz volt a parkolás, a betegek kórházba be-, illetve kiszállítása. A taxiállomás átkerült a szemközti oldalra, így szintén megnehezült a
betegek közlekedése. A panaszok miatt

több egyeztetés is volt a kivitelezõvel, a
Magyar Építõ Zrt.-vel, aki a munka átszervezésével szabaddá tudta tenni a parkolót. Szeptember elejétõl a parkolási tilalmat a NYÍRVV feloldja, mivel a beruházó
a területet visszaadta a városnak, annak
érdekében, hogy a kórházba érkezõ látogatók, betegek a lehetõ legközelebb parkolhassanak, a taxisok pedig visszakaphassák korábbi helyüket. A parkolási feltételekrõl a NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja majd a lakosságot.

A HÉT TÉMÁJA

TANSZERCSOMAGOT KAPOTT
VALAMENNYI KISISKOLÁS

MEGSZÓLALT AZ
ISKOLACSENGÕ!
Szerzõ: Mikita Eszter

Tanszercsomagot kaptak a nyíregyházi alsó tagozatosok az önkormányzattól. A város képviselõ-testülete a közelmúltban döntött arról, hogy a város kisiskolásai minden szeptemberben tanszertámogatásban részesüljenek.
Az Arany János Gimnázium és Általános Iskolában
dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Horváthné dr.
Veisz Katalin, önkormányzati képviselõ személyesen
adták át az ajándékot a gyerekeknek. A polgármester
azt mondta, az alsós gyerekek szüleinek nagyobb kiadást jelent a tanévkezdés, ezért kapják a kisebbek a
csomagot. Közel ötezer gyereket ajándékozott meg a
város. Hozzátette: nemcsak az önkormányzati iskolákban, hanem fenntartótól függetlenül valamennyi kisiskolás kap egy 1500 forint értékû csomagot. A tanszercsomagban a füzetek és írószerek mellett különbözõ írólapokat és technikacsomagot találtak a gyerekek. A vá-

AKTUÁLIS

Dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen adta át
az ajándékot
rosvezetõ hozzátette, hogy a helyhatóság és az állam
(ahogy elsõ oldalunkon olvashatták) ezen felül számos
módon segíti a rászoruló tanulók iskolakezdését.

JUBILEUMI TANÉVNYITÓ AZ EÖTVÖSBEN
A 45. tanévet kezdték meg a Nyíregyházi Fõiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola tanárai és
diákjai. A jubileumi tanévnyitó ünnepségen felelevenítették a kezdeti idõket, hangsúlyozták a gyakorló

iskolák jelentõségét és köszöntötték azt a 115 kisdiákot, akik a 2014-15-ös tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. Az intézménybe 1400
diák jár.

A Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskolában 1400 diák kezdte meg a jubileumi
tanévet

Dr. Figula Györgyné nyugalmazott igazgató elmondta,
az 1970-es években alakult meg az országban a felsõfokú
tanítóképzõ. Ez az iskola lett az elsõ, ahová a pedagógusok is jártak „tanulni”, mintaiskola lett a nyíregyházi gyakorló.
Dr. Rádli Katalin, az Emberi Erõforrások Minisztériumának fõosztályvezetõ-helyettese kifejtette, a magyar oktatási rendszerben nagy hagyománya van a gyakorló iskoláknak. Trefort Ágoston óta Magyarországon a gyakorlati felkészítés más országoktól eltérõen párhuzamosan
folyik az elméleti felkészítéssel.
Dr. Komáromi István, a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös
József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója hozzátette, a gyakorló iskolák, a sok, jó színvonalon
mûködõ általános és középiskola mellett, meghatározó
oktatási intézményévé váltak Nyíregyházának.

EBÉDLÕT AVATTAK AZ APÁCZAIBAN

Mint a hajnal csöndjét megszakító vekker, úgy hasított
a fülünkbe az új tanévet jelzõ csengõ. Persze tudtuk, számítottunk rá, hiszen hónapról hónapra gyûltek a füzetek,
a ceruzák, a hegyezõk, a borítók. Örömmel hoztuk a boltból az elsõ iskolatáskát – amelyre mindenki emlékszik –,
gyõzködtük egymást, hogy a cicás vagy a hercegnõs tolltartó lesz a jobb, de akkor még minden olyan távolinak
tûnt. Aztán a hét végével nemcsak a nyár köszönt el, hanem egy korszak is. A négy éve még óvodába induló „kisbaba”, most iskolás lett. Fehér egyenblúzban, bordó kendõvel a nyakában, talpig ünneplõben, hátán a táskával
állt meg a ház elõtt. Bár a hátizsákba az elsõ nap szinte
semmi nem került, mégis tele volt szeretettel, törõdéssel,
jó tanáccsal, és aggódással vegyített bizakodással. Hittem
abban, hogy eddig jó úton haladtunk, hogy mindketten
tanultunk az átélt próbákból, és olyan kapocs köt bennünket össze, amely átsegíti az iskolában elé gördülõ akadályokon. Hogy helyt áll, megoldja a rábízott feladatokat,
szépen és jól teljesít majd. Mi mást kívánhatna egy szülõ
iskolába induló gyermekének, mint hogy legyen egészséges, boldog és fújjon bármilyen szél, süssön a Nap, vagy
jöjjön zivatar, valósítsa meg önmagát!

A GYERMEKEK
BIZTONSÁGÁÉRT

Szeptemberben a rendõrség és a polgárõrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ismét kiemelt jelenlétet biztosít a forgalmasabb környékeken található általános iskolák közelében a napi oktatás kezdetének és
befejezésének idõszakában. A demonstratív jelenléttel
elsõsorban a gyerekek biztonságos közlekedését segítik; a rendõrök fokozott figyelmet fordítanak a gépjármûvezetõk jogkövetõ magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelõhely megközelítésére, a biztonsági
öv és gyermekülés használatára.

Megújult az ebédlõ az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolában. Az intézményben tavaly cserélték ki az étkezõ bútorait, most a járólap újult meg
és a falakat, radiátorokat is lefestették a felújítás részeként.
Andó Károly, az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola igazgatója köszöntötte a diákokat a tanévnyitón és ezzel egy idõben adták át a megújult étkezõt is.
Mintegy 900 diák jár az intézménybe, de az elsõsök is
több mint százan vannak, így négy évfolyamnyi diákkal
nõtt a létszám.
Andó Károly igazgató az ebédlõavatón elmondta: – A
felújítások közel 5 millió forintból, alapítványi támogatással valósultak meg. Naponta közel 800-an használják az
ebédlõt, szükség volt erre a fejlesztésre.
Az intézményben az étkezési rendet is megváltoztatták
azért, hogy a legkisebbek is idõben ebédhez jussanak.
Eddig a hatodik óra után volt lehetõsége az elsõs és másodikos gyerekeknek arra, hogy megebédeljenek, most egy
órával korábban, az ötödik óra után tehetik ezt meg.

A gyerekek örömmel vették birtokba a megszépült
ebédlõt, és annak is örülnek, hogy ezentúl nemcsak
szebb helyen, de korábban is ebédelhetnek
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A RAIFFEISEN A LEGNAGYOBB FOGLALKOZTATÓK KÖZÉ LÉPETT
Nyíregyháza legutóbbi közgyûlésén is napirenden volt
a Raiffeisen Szolgáltató Központ mûködésérõl szóló tájékoztató, ahol a képviselõk elismerõen szóltak a cég
tevékenységérõl. A beszámoló kapcsán volt vendége a
Nyíregyházi Televízió Híregyháza mûsorának Bosánszky
Péter, az RB Szolgáltató Központ Kft. ügyvezetõje.
Szerzõ: Sipos Marianna
Ma már nem túlzás, hogy a Raiffeisen Bank Nyíregyházán a legnagyobb foglalkoztatók sorába lépett azoknak a
beruházásoknak köszönhetõen, melyekrõl az elmúlt években már sokat hallhattunk. De az is örömteli, hogy emellett
nagyon jó kapcsolatot ápol a szolgáltató Nyíregyháza önkormányzatával, a megyei munkaügyi központtal és a Nyíregyházi Fõiskolával, akiknek köszönhetõen létrejöhetett az
a fejlesztés, mely ma már közel háromszáz embernek biztosít munkát – kezdte a beszélgetést Bosánszky Péter a Nyíregyházi Televízió stúdiójában.

JÓ VÁLASZTÁS, MINÕSÉGI DÍJJAL
Az RB Szolgáltató Központ Kft. ügyvezetõje az elõzményekrõl elmondta: 2011-ben indult az a projekt, amely
során akkor még tíz város versenyzett azért, hogy ezt a
szolgáltató központot oda költöztesse a Raiffeisen Bank.
Aztán ez három városra szûkült, de az elsõ tárgyalások
után nyilvánvalóvá vált, hogy a legjobb választás mégis
Nyíregyháza. A tárgyalások elõtt minden városban végeztek munkaerõ-felmérést, melynek eredményeként az itt
meglévõ munkaerõ-potenciál döntötte el egyértelmûen a
kérdést. De természetesen fontos szempont volt a város
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pozitív hozzáállása is – mondta. Az itt felvételt nyert és
ma is itt dolgozó munkaerõ kimagasló színvonalú és kiállja az összehasonlítást nemcsak országos szinten, hanem
nemzetközi viszonylatban is. A Raiffeisen Bank 15 országban van jelen a régióban, melyek közül kilencben már
hasonló szolgáltatót hozott létre. Azt, hogy jól döntöttek,
amikor ide települtek, az is bizonyítja, hogy a tavalyi évben a nyíregyházi nyerte el azt a díjat a Raiffeisen cégcsoporttól, melyet kifejezetten a logisztikáért hirdettek meg.

KIVÁLÓ MUNKAERÕ
Bosánszky Péter szerint: – Sok munka van e mögött. Mind
a bank részérõl, de akik igazán megdolgoztak ezért a sikerért, azok a nyíregyházi munkavállalók, akik nem kis áldozattal egy teljesen ismeretlen világba csöppenve is helyt
álltak és elsajátították a követelményeket. Az itt dolgozók
döntõen nyíregyháziak. A minõségi munkát számokkal is
alá lehet támasztani, hiszen ez a szakma így is jól mérhetõ.
Nyugodtan mondható, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen
a fluktuáció 50 százalékkal kevesebb, mint az ország más
térségében. Ez azt is jelezheti, hogy jobban megállják a
helyüket az itt foglalkoztatottak, és látnak benne jövõképet
is. Egy másik adat szerint pedig, a nyíregyházi call center
teljesítménye 20 százalékkal jobb, mint bárhol máshol.
A Raiffeisen Bank szolgáltató gazdasági társasága, az
RB Szolgáltató Központ Kft. másfél évvel ezelõtt kezdte
meg a munkát Nyíregyházán. Ekkor a call center, az országos telefonos ügyfélszolgálat költözött a szabolcsi megyeszékhelyre. A második fázisban került ide a telefonos
behajtás, majd utána az adminisztratív munkakörök, a
hitelbírálat, illetve fizetésforgalom. Ezek átszervezése nem
régen indult el és még jelen pillanatban is zajlik.

JÖVÕTERVEZÉS, KÉPZÉSSEL IS
Bosánszky Péter a jövõvel kapcsolatban óvatosan fogalmazott: errõl még nincs tulajdonosi döntés, viszont a
helyi ügyvezetés maximálisan elkötelezett abban, hogy
ne csak megõrizzék ezeket a munkahelyeket, hanem próbálják bõvíteni is. Ezeket az elképzeléseket jelezték a tulajdonosnak is, és reményeik szerint a következõ években tudják majd folytatni a dinamikus fejlõdést. A Nyíregyházi Fõiskolával való együttmûködést is tovább kívánják mélyíteni, azon túl, hogy itt található a szolgáltató székhelye. Februárban indul az oktatási intézményben egy
közös képzés, melyben modern, kifejezetten keresett szakmákat oktatnak majd, illetve itt fogadják majd a nyíregyházi végzõsöket szakmai gyakorlatra is. A cégvezetõ hozzátette: maga a helyszín pedig nagyon-nagyon kulturált,
Európa minden szegletébõl voltak már itt vendégek, akik
elismerõen nyilatkoztak Nyíregyházáról.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

ÚJ KÖNTÖSBEN A HAJDANI HUSZÁRLAKTANYA
Átadták a Huszártelep Területi és Társadalmi
Reintegrációja címû projekt során megvalósult beruházásokat. A pályázat keretében szinte az egész lakótelepen történtek fejlesztések.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda lakói verssel és tánccal köszönték meg a Huszártelep Területi és Társadalmi
Reintegrációja címû projekt során megvalósult beruházásokat az intézmény udvarán. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a megyeszékhelyen idén három nagy lakótelep rehabilitációja fejezõdik be, az Érkert és az Örökösföld
mellett fontos volt a huszártelepi életkörülmények javítása
is. A félmilliárd forintos, 85 százalékban uniós támogatású
pályázat keretében felújították a bölcsõdét, az óvodát, az
idõsek otthonát, 82 szociális bérlakást, a nonprofit szolgáltatóhelyiségeket, valamint megtörtént a közterületek rehabilitációja is.

POLGÁRÕRÖK ÉS KAMERÁK
Az óvoda udvarán a polgármester és Fesztóry Sándor
önkormányzati képviselõ ünnepélyes szalagátvágással jelképesen átadta a huszártelepi projekt beruházásait. Dr.
Kovács Ferenc hangsúlyozta, az is fontos, hogy a lakótelep
felújított részei így is maradjanak, és legyen, aki vigyázzon
rájuk. Ennek érdekében 19 térfigyelõ kamerát üzemeltek
be a városrészben és saját irodát kapott a Huszár Lakótelep
Polgárõr Egyesület.

A Huszár lakótelepen számos épület megújult és közösségi programokat is szerveznek a projekt részeként
Csorba Miklósné, a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Huszár Lakótelep Polgárõr Egyesület elnöke elmondta, az egyesület tavaly decemberben jött létre, jelenleg 16 tagjuk van, de többen is szeretnének bekerülni,
hogy tehessenek a lakótelep közbiztonságának javításáért.
A polgárõr egyesület irodáját is ünnepélyes szalagátvágással adták át, a járõrözéshez pedig láthatósági mellényeket kaptak ajándékba. Az önkormányzat a közbiztonsági
alapítványán keresztül anyagilag is támogatja majd a helyi
polgárõrséget.

A projekt részeként a megüresedett, korábban a
családsegítõ szolgáltatás számára nyitva álló helyiségekben olyan szolgáltatóházat alakítottak ki, ahol
a hét meghatározott napjain védõnõi szolgálat, rendõrség, jogsegély lesz elérhetõ az itt élõk számára.
Megújult a Dália utca valamennyi földszintes lakása, valamint a Huszártelep bejáratánál lévõ két
egyedülálló épület. A fejlesztések összesen 82 lakást
érintenek.
A Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, a Napsugár
Bölcsõde, illetve az Idõsek Klubja is új külsõt kapott.
Útépítés és -felújítás is zajlott a program részeként,
valamint megújultak a közterületek és játszóhelyeket is kialakítottak.
A projekt gazdaságos megvalósításának köszönhetõen, a keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeretnek köszönhetõen 19 kamera
beszerzésére és az annak mûködéséhez szükséges
rendszer kiépítésére is lehetõség nyílt.
Az épületrekonstrukció mellett, közösségépítõ
programokat is szerveznek a pályázat részeként. Az
önkormányzat és számos civil szervezet együttmûködésével a helyi kötõdést és identitást erõsítõ akciókon túl, közcélú képzéseket és a foglalkoztatást elõsegítõ programokat szerveznek.
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NÉPSZERÛEK VOLTAK A FÜRDÕINK, CSAKÚGY, MINT NYÍREGYHÁZA
Kétszázezer felett alakulhat az Aquarius Élmény- és
Parkfürdõ látogatószáma az idei nyári szezon után. Sok
volt Sóstón a turista és nagyon sok érdekes programot
szerveztek a fürdõk területén. A Parkfürdõ mellett a
Tófürdõ is bezárt augusztus végével, ahol a kevés kánikulai napok egyikén rekordot döntött a látogatószám.
Egyébként a Parkfürdõ versenymedencéje szeptember
7-éig még fogadja a vendégeket, amit nemsokára a
Sóstó-projekt keretében lefednek. Utána az új gyógyászati szárny bõvítése miatt az élményfürdõ elõreláthatólag decemberig zárva tart.
Már a nyár elején büszkék lehettünk fürdõinkre, hiszen
akkor kaptuk a tájékoztatást, hogy az Origo hírportál felmérése szerint a budapesti Aquaworld, a Zalakarosi Fürdõ, a szegedi Napfényfürdõ Aquapolis, a balatonfüredi
Annagora Aquapark és a nyíregyházi Aquarius Élményés Parkfürdõ a legnépszerûbb vízi birodalmak az országban. A hírportálon megjelent írásban azt hangsúlyozták,
hogy az utóbbi egy olyan komplexum, amely természetes
gyógymódokra alapozott prevenciós, egészségmegõrzési,
wellness-szolgáltatásokat és magas attraktivitású szabadidõs tevékenységeket biztosít. És további hab a tortán, hogy
a változékony idõ ellenére, meghaladta a 200 ezret a látogatók száma, és számos olvasói levél jelzi, hogy elégedettek voltak a vendégek a szolgáltatásokkal. Nemrégiben a következõ levelet juttatta el hozzánk Veress Ferenc,
aki Svédországból látogatott Nyíregyházára:
„Július 14-én felkerestük a nyíregyházi Sóstófürdõt.
Rendkívüli élmény volt ott lenni! Gyönyörû táj, csodálatos medencék és kifogástalan tisztaság az egész fürdõ
területén. A személyzet nagyon segítõkész, készséges és
udvarias. Maradandó élményben volt részünk a 7 éves
fiammal. Türelmetlenül várjuk, hogy ismét ott lehessünk!
Meg szeretném jegyezni, hogy 10 napos Magyarországon való tartózkodásunk alatt mindennap más fürdõhelyet kerestünk fel (Széchenyi fürdõ Budapest, Komárom,
Lipót fürdõ, Egerszalók, Hajdúszoboszló, Debrecen, Tokaj, Tisza-tó stb.) és a legjobban Nyíregyházán, a Sóstófürdõn éreztük magunkat! Sok sikert és elismerést kívánunk Sóstófürdõ minden alkalmazottjának!”

SZÉP SZEZONT ZÁRTAK
Sóstóra az idei szezonban is többségben külföldi turisták váltottak belépõjegyet. 60 százalékban külföldiek látogatták a Parkfürdõt és az Aquariust – errõl már dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta lapunkat. A turisták fõként Szlovákiából
érkeztek, de a lengyel és román utazási kiállításokon való
részvétel hatására sokan érkeztek ebbõl a két országból is.
Az ukrán turisták száma idén csökkent, ezt a szomszédos
államban kialakult konfliktusok számlájára írják a szakértõk. Dr. Podlovics Roland szerint a csapadékos idõjárás
ellenére is emlékezetes volt a nyár: „Az idõjárást leszámítva szép szezont zártunk. Nagyon sok program valósult
meg a sóstói Parkfürdõben: boksz, strandvízilabda országos döntõ, strandfoci bajnokság és olyan rendezvény is,
mint a Cantemus fesztivál zárókoncertje.” A nyíregyházi

fürdõkben sem komolyabb mûszaki probléma, sem jelentõsebb baleset nem történt idén nyáron.

NÖVEKVÕ VENDÉGFORGALOM
A KSH július 31-ei adatai szerint Nyíregyházán tovább
növekedett a turistaforgalom. A vendégéjszakák száma
városunkban az elmúlt évi idõszakhoz képest 11,7 százalékkal nõtt: 9,9 százalékkal a külföldi, 12,6 százalékkal a belföldi – tájékoztatta lapunkat Furkóné Szabó Marianna. A TDM ügyvezetõje azt is elmondta: nagy eredménynek tartja, hogy a tavalyi 30,9 százalékos növekedést nemhogy megtartottuk, hanem még további növekedést tudtunk elérni. Ez köszönhetõ elsõsorban a városban folyó beruházásoknak, építkezéseknek, a turisztikai marketingmunkának és a szolgáltatói adatszolgáltatási fegyelemnek.

ÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGOK ÉPÜLNEK SÓSTÓN
épülete, ahol kamara- és kiállítóterem is létesült, valamint
a falu központjában épülõ borbély- és fényképészmûhely.

Épül az Árpád-kori falu a Sóstói Múzeumfaluban. A
„Cult-Tour” címû, határainkon átnyúló projekt részeként megvalósuló beruházás csupán egy része annak a
fejlesztéssorozatnak, amely ebben az évben valósul
meg a skanzenben. Dr. Kovács Ferenc polgármester
helyszíni bejárást tartott a sajtó képviselõivel az Árpád-kori falu munkálatainál.
Az Árpád-kori falu, a kibõvített Magtár és a központban
felépített borbélymûhely bekapcsolja a múzeumfalut Sóstógyógyfürdõ turisztikai nevezetességeinek sorába. A Jósa
András Múzeum régésze az Árpád-kori falu építésének érdekességeit is megosztotta Nyíregyháza polgármesterével.
Idén áprilisban egy áldozati urna elhelyezésével kezdõdtek a munkálatok a Sóstói Múzeumfalu legújabb látványosságánál, szeptember második felére pedig a nagyközönség
is megtekintheti, hogyan éltek õseink. Dr. Páll István, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója elmondta, a 2000-es évek elején jutott eszébe az a gondolat, hogy jó lenne rekonstruálni
egy Árpád-kori falut, ami egyedülálló a maga nemében.
Egy olyat, amely a köznépnek az épületeit tartalmazza.

EGYEDÜLÁLLÓ LÁTVÁNYOSSÁG
Az Árpád-kori faluban öt épületet, egy kutat, illetve egy
külsõ kemencét és terménytárolót láthatnak az érdeklõdõk.
A földbe mélyített házak építésén régészek és néprajzos
6
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BEKAPCSOLÓDIK SÓSTÓ VÉRKERINGÉSÉBE

Pintye Gábor régész, dr. Kovács Ferenc polgármester,
dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója
szakemberek közösen dolgoztak. Pintye Gábor régész azt
mondta, az õseink által lakott épületeket és épülettípusokat
szerették volna bemutatni. Úgy gondolták, hogy mindegyik
épülethez egy életformát is rendelnek és bemutatják azokat a tárgyakat, amelyeket az ott élõk használtak.
A Sóstói Múzeumfaluban megvalósuló beruházás része annak a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Programnak”, amelynek munkálatai 80
százalékos készültségnél tartanak. Ennek során a múzeumfalu nevezetességeit az Árpád-kori falu mellett gyarapítja a kibõvített, 420 négyzetméter alapterületû Magtár

A kulturális attrakciókkal gyarapodott Sóstói Múzeumfalu jelentõs pluszt ad a Sóstóra látogató turistáknak és itt
élõknek egyaránt.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kifejtette, az állatpark, mint nagy turisztikai attrakció mellett
már vonzza a vendégeket az is, hogy Sóstógyógyfürdõ
hazánk 16. nemzeti gyógyhelye lett, s hogy a fürdõink
gyógyfürdõ intézmény minõsítést kaptak. A múzeumfalu
pedig a harmadik nagy turisztikai látványosság. Azzal,
hogy a múzeumfalu tavaly január 1-jétõl a város fenntartásába került, még inkább bekapcsolódott Sóstó vérkeringésébe és további fejlesztések indulhatnak meg. A 2,1
milliárd forint értékû komplex Sóstó fejlesztési program
részeként már elkészült a múzeumfalu elõtt vezetõ vegyes forgalmú sétány, és nemsokára készen lesz a skanzen mellett felépült Pálinkaház is.
A több részbõl álló, határon átnyúló Cult-Tour pályázat elemeként nem csupán a Sóstói Múzeumfaluban történtek építkezések, felújították Bessenyei György
tiszaberceli szülõházát, Szabolcs községben a tokaji borkultúrát bemutató kiállítást szerveztek, Paposon pedig a
megye turisztikáját szemléltetõ tárlatot tekinthetik meg az
érdeklõdõk.

ÉLETMÓD

T, MINT MAJDNEM TÖKÉLETES…
Domborodó mellkas, izmos bicepsz, feszes tricepsz, kockahas – íme, az ígéretesnek látszó kép... derékig... majd lejjebb vezetve a tekintetet, megdöbbenve tapasztalja a nézõ, hogy a lábak,
amelyek a szépen kidolgozott formákhoz tartoznak, gyakorlatilag csoda hogy
elbírják a súlyos felsõtestet.
A kép tökéletes tükör egy amerikai edzõterem látogatóközönségének testalkatáról.
Mindannyian a gyakori T-formával érkezve áldoznak a testépítés, -szépítés oltárán,
majd fáradtsággal eltöltött hosszú órák alatt
igyekeznek felsõtesthangsúlyos edzéssel a
T-bõl V-t faragni. Sajnos esélytelenül.
Ugyanis már a megnevezésbõl is látszik,
hogy a T-alkat tulajdonosainak felsõteste
hangsúlyos, akárcsak a V-forma esetében.
A különbség azonban nagyon is lényeges,
amely a vékony, hosszú lábakban ölt testet és amely egyben aránytalanságának forrása is. A helyzet sajnos itthon sem jobb.
Sem az utcán, sem a gymben. A 15–30 év
közötti fiúk/férfiak sorában igen gyakran találkozunk a T-formával, amely széles, egyenes vállakat, beesett mellkast, rövid derekat, keskeny csípõt, ugyanakkor hosszú vékony lábakat jelent. Ráadásul ez a generáció életmódjában, sportolási szokásait illetõen és ruházkodásával is ráerõsít az alkat jellemzõire.

KONCENTRÁLJ ALSÓTESTEDRE!
Tévedés ne essék, nincs gond a T-formával (egyik jeles képviselõje Rod Stewart),
sõt, egyetlen testalkattal sem. A lényeg,
hogy aki ismeri teste adottságait, nemcsak
az edzõteremben, hanem az öltözködéssel is elõnyösen formálhatja azt. Ráadásul
utóbbi csak néhány alapszabály ismeretén
múlik. A T-alkatú férfi akkor öltözik jól, ha
az alsóteste vékonyságát megpróbálja ellensúlyozni. Elsõ lépésként kerül mindent,
ami még jobban ráerõsít a felsõtestére.
Nagy mintákat, keresztcsíkozást, széles
hajtókákat a kabátokon, zakókon, pufimellényt, pufidzsekit, garbót, válltömést,
sztreccspólót. Akinek nincs nagy pocakja,
az bátran viselhet karcsúsított ingeket, blézereket, de a hosszra mindig figyelni kell.
A hosszabb állású felsõrészek ugyanis
nyújtják a felsõtestet, ahogyan a V-kivágás
is. Ugyanakkor a kívül hordott póló nem a
legjobb választás. S a tükör nem hazudik.
Ha valamit túl lezsernek, vagy nagyon bõnek, esetleg túl szûknek gondolunk, az úgy

is van, nincs helye a ruhásszekrényben. A
fejletlen alsótesten sajnos a szûk fazonú
nadrágok, farmerek sem mutatnak jól, így
viselése kerülendõ. Ellenben az egyenes
szárú, bõvebb szabású nadrágok kiegyensúlyoznak, de vigyázat, ezzel sem szabad
túlzásba esni. Farmerban jöhetnek a világosabb árnyalatok, az érdekes koptatások,
s amennyiben stílusod engedi, a merészebb
szaggatott fazonok is elõnyösen erõsítik a
derékon túli területeket, de ha szereted a
kordbársonyt, az is jó döntés. Kerti partira,
ünnepélyesebb eseményekre érdemes a
soft öltönyök (lágyabb esésû), valamint a
kombinált öltözékek közül választani,
ugyanis elõnyösen osztják a felsõtestet. A
színek vonatkozásában is az egyensúly
megteremtésére kell törekedni a test alsó
és felsõ része között. Éppen ezért a legelõnyösebb, ha a felsõtestre sötétebb vagy
pasztell, az alsótestre pedig világosabb
vagy élénkebb árnyalatok kerülnek. Kiegészítõk nélkül természetesen nem lehet teljes a ruhatár, érdemes erre is figyelni kedves Urak! A T-alkat esetében ez keskeny
nyakkendõt, szolid, vékony övet és hosszú
sálat jelentsen, ugyanakkor a hegyes orrú
cipõ tabu.
Kedves Olvasók! Sorozatunk következõ
részében a téglalap alkatú hölgyeket vizsgáljuk meg. Amennyiben kérdésük van, írjanak
a tundestyle@me.com e-mail címre.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, személyi stylist

STÍLUS

DOBOZBAN A DOBOZ
Szerzõ: Mikita Eszter
Az új tanév kezdetekor sok szülõ szentül megfogadja, odafigyel arra, mit eszik a
gyereke. Eltervezi, ötletes, tápláló és ravasz
finomságokkal tölti meg az uzsonnás dobozt, hogy a madárláttát ne a kutya egye
meg a nap végén. Egészséges ennivalót
azonban akkor tudunk leginkább csomagolni az iskolásnak, ha magunk készítjük.
Gondoljunk csak bele! Mennyivel jobb az
az étel, amit szeretettel, törõdéssel és odafigyeléssel készítettünk, mint az elõrecsomagolt, adalékanyagoktól hemzsegõ, díszes papírba csomagolt „valami”. Milyen
szép és árnyalt a magyar nyelv, amely az
„édesanya fõztjét” tekinti a legfinomabbnak. És valóban. Az uzsonnás dobozba tett
sütemény, a házi kifli és a kifényesített alma
mind törõdéstõl tanúskodnak. Tévedés azt
hinni, hogy sok idõt vesz el, ha otthonról
küldjük a tízórait. Nem kell tábort verni a
tészta mellé, amíg megkel, a kakaós csiga
feltekerése pedig akár közös játék is lehet
csemeténkkel! A pástétomok készítésébe
az iskolások már bekapcsolódhatnak, ha
pedig végképp nincs idõnk sütni, külön
öröm a kisgyermeknek, ha megbízzuk
olyan „nemes feladattal”, hogy menjen és
hozzon két rozsos zsemlét a közeli boltból. Idénygyümölcsökbõl olyan egyszerû
és gyors piskótákat kavarhatunk, amelyek
nyugodtan felvehetik a versenyt a menzás
koszttal!

gendõ)
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15–20 dkg
nád- vagy nyírfacukor, 4 egész tojás, 1 dl
olaj, 1 dl tej vagy gabonatej, 1 sütõpor,
vanília (fél vaníliarúd kikapart belseje, de
ha nincs, 1 csomag vaníliás cukor), 1 csipet tengeri só, aki szeretné, kavarhat bele
fahéjat, vagy más, illatos fûszert.
Elkészítése: Elõmelegítjük a sütõt. Elõször a tojást, a cukrot, a tejet kézi habverõvel összekavarjuk, majd folyamatosan mennek bele a „száraz” hozzávalók. A tepsibe
sütõpapírt terítünk és az összes hozzávalót
tartalmazó tésztát elsimítjuk benne. A tetejére úgy tesszük (cikkekben, félben,
egészben, karikában) az éppen aktuális
gyümölcsöt (õszibarack, szilva, alma, banán, szõlõ – ami éppen van), hogy szeleteket tudjunk majd vágni belõle, ha megsült.
Elõmelegített sütõben tûpróbáig sütjük. Ha
kihûlt, felszeleteljük. Friss gyümölccsel mehet belõle 2-3 szelet az uzsonnás dobozba!
Fotó: illusztráció

Egyszerû, kavart piskóta gyümölccsel:
(ez az adag egy gáztepsi süteményhez ele-

ÖNZETLEN ÖNZÉS – VAGY
VÁLTÓFUTÁS EGYEDÜL
A nyár, a szabadság idején több idõt
töltenek együtt családok, barátok. Vannak,
akik nem tudtak mit kezdeni az idõvel,
és csalódottan mondják: „Csak négyen
voltunk, de még ennyien sem tudtunk
megegyezni abban, mivel töltsük a napjainkat.” Míg mások feltöltõdve térnek
vissza a dolgos hétköznapokhoz. Õk lehet, hogy a munkájukban élik meg, milyen az, amikor döcög a munka, mert van,
aki a csoport egészét érintõ feladatból se
nagyon veszi ki a részét, vagy halogatja a
munkát, más a „halaszthatatlan” teendõire
hivatkozik. Így aztán van, aki meg húz, olykor a többiek helyett is, esetleg a következmények kijavítását is átvállalja – önmaga
rovására, a hibázók felelõsségvállalása nélkül. És csak magában morog...
Lehetne a testünk a minta, ahogyan a
sejtek és a szervek mûködnek: a feladataik megvalósítását segítõ önzést és az
együttmûködõ önzetlenséget összeegyeztetve. Mert mi is lenne, ha egyszer a megrágott falatokat a nyelõcsõ nem továbbítaná a gyomorba, és azt mondaná, hogy
fontosabb dolga akadt? Vagy ha a szülés
megindulása után azzal védekezne a méh
izomzata, hogy elfelejtette, hogy folyamatosan dolgoznia kell, mert annyi mással
van most elfoglalva?
Amikor a test szerveinek összehangolt
mûködése felborul, máris betegségrõl, de
legalábbis tünetekrõl beszélünk. S persze
keressük a gyógymódot az egyensúly
visszaállításához.
Amikor emberek, csoportok mûködé-

si egyensúlya ki sem alakul, vagy megbomlik, ugyanígy szükséges kimondani,
hogy mi a probléma, és közösen elindulni a megoldások felé. Mert az nagyon jó,
ha valaki az életfeladatait is megvalósítva adja az energiáját, tudását, idejét, figyelmét, kedvességét, önzetlenül is, ám
ha ezt túllépi és erején felül ad magából, akkor magát áldozza fel – miközben mások meg a testi-lelki kényelmük
érdekében túl sokat várnak el tõle.
Kutatások kimutatták, hogy egészségvédõ hatásúak az önzetlen cselekedetek,
mert erõsítik az immunrendszert. Másrészt, aki a saját érdekeit tartósan háttérbe szorítja, az könnyebben megbetegszik.
A futás egészséges. A váltófutás és a
gyõzelem közös élmény is. De ha a csapat egyik tagja csak cammog, a másik
nem akarja átadni a kezébõl a botot, akkor akárhányan futnak is, mindenki egyedül fut.
Husztiné Hajdú Erika pszichológus,
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
Elérhetõségek:
www.energonplusz.shp.hu
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KÉSZÜL A PIACOT BEFEDÕ TETÕSZERKEZET

538 millió forintos mûködési támogatást kapott a
nyár végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház négy intézménye.

Megkezdõdött a Búza téri piac szabadtéri részének
befedése. Jelenleg az elõkészítõ munkálatok zajlanak.
A kivitelezõ telephelyén folyamatosan végzik a rácsos
tartószerkezet próbaszerelését és festését, a Búza téri
területen pedig megkezdõdtek a tartószerkezet betonozási munkálatai. A tervek szerint október végén már
fedett területen árusíthatnak a kereskedõk.
Dolgoznak a munkagépek a Búza téri piac területén,
nemsokára behelyezik a földbe azokat a tartóelemeket,
amelyek a szabadtéri piac befedéséhez szükséges tetõszerkezetet tartják majd. A 2810 négyzetméteres területen egy 10 pilléren álló, rácsos tetõszerkezetet építenek.
A külsõ piacrész lefedése kényelmesebbé teszi majd az
árusítást és vásárlást is, a terveket pedig úgy készítették el,
hogy a látvány illeszkedjen a városképbe és a már meglévõ, felújított piaccsarnok épületéhez. Emellett az is fontos
szempont volt, hogy a terület alkalmassá váljon akár szabadtéri gasztronómiai rendezvények lebonyolítására.
A munkálatokat folyamatosan végzik a kivitelezõ telephelyén és a Búza téri piacon, a szabadtéri terület befedése során 130 tonna acélt dolgoznak be.
Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje
elmondta: elkezdõdött a szabadtéri piacot befedõ tartószerkezet alaptestjeinek betonozási munkálata, illetve

TÁMOGATÁS

megkezdõdtek a vasbeton szerelési munkálatai. Ezzel párhuzamosan a kivitelezõ telephelyén a tartószerkezetek
gyártása hamarosan befejezõdik. Az ügyvezetõ hozzátette: a kivitelezõ nagyon jó ütemben végzi a munkát, így
október végére mindenképpen át tudják adni a lefedett
piacrészt. A most zajló fejlesztést önerõbõl végzi az önkormányzat hasonlóan a 2013-ban megújúlt piacscarnok
fejlesztéshez.
A jövõ hét végén a Búza térre telepítenek a szerkezeti
elemek beépítéséhez szükséges két 35 tonnás darut. A
szerelési munkák a tervek szerint szeptember 15-én már
a helyszínen folytatódhatnak.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 11,8 milliárd forintos mûködési támogatást adott a hazai kórházaknak a nyár végén. Szigorúan szabályozták, hogy az
intézmények mire fordíthatják a kapott összeget. Két fõ
kategória volt, egyrészt a köztartozásokat, valamint a
nagyon régi beszállítói számlákat rendezhették. Emellett támogatták a közüzemi, egészségügyi szolgáltatói,
és az egyéb szállítói tartozások kifizetését is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház a top kategóriába tartozik, és ennek megfelelõ összegû, 538 millió forintos támogatást kaptak.
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója arról
tájékoztatott, a pénzt az elõírtak szerint használták fel,
köztartozásokra 71 milliót fizettek ki.
A fõigazgató elmondta, a kórházak országos adósságkonszolidációja az év végére várható. A megyei kórházaknak 2012-ben még több mint 5 milliárd forintos
adóssága volt, idén év végére 2,8 milliárd forintos adóssága marad a kórházaknak.

SZENNYVÍZCSATORNA-RÁKÖTÉSI KEDVEZMÉNYEK
„Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja” keretében mintegy 8000
ingatlanra épül ki a szennyvíz elvezetéséhez szükséges
bekötõvezeték. A hálózat építése mintegy 96 százalékban elkészült, jelenleg közel 4700 ingatlan esetében
lehetséges a hálózatra való csatlakozás. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. kedvezményeket biztosít a szennyvízcsatornához
újonnan csatlakozók részére.

KEDVEZMÉNYES CSÕANYAG-ÉRTÉKESÍTÉS
Az élõre kötéshez szükséges telken belüli munkákat
az adott ingatlan tulajdonosának kell kiviteleznie. A bekötéshez szükséges csõanyagokat és idomokat az alább
felsorolt termékekbõl választhatja ki, melyet megvásárolhat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. központi szennyvíztisztító
telepén (Nyíregyháza, Westsik V. utca 1.).
Termék
KAEM tokos lefolyócsõ 110/2FM

Ár bruttó (Ft/db)
583

Amennyiben élni kíván a felkínált lehetõséggel, úgy
kérik, hogy a csõvásárláskor a Víziközmû Társulás által
leigazolt bekötési igénybejelentõt szíveskedjen bemutatni!
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KOMPOSZT AJÁNDÉK
KÉT TONNA MENNYISÉGBEN
A „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja” keretében épült ki a Központi
Komposztáló Telep, mely Nyíregyháza két szennyvíztisztító telepének szennyvíziszapját hivatott hasznosítani. A legszigorúbb európai követelmények szerint készülõ komposztot korlátozásmentesen hasznosíthatja a mezõgazdaság.
A csatornahálózatra történõ rácsatlakozást követõ
1 éven belül az új fogyasztó részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
térítésmentesen 2 tonna „Nyírkomposzt” nevû komposzt
terméket ad át.

„NYÍRKOMPOSZT”
Összetevõk: víztelenített szennyvíziszap, szalma, bentonit, riolit. Engedély száma: 02.5/556/3/2008. Kiadta: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. A termék felhasználható: a forgalomba hozatali engedélyben meghatározottak szerint:
Kertészeti termesztésben:
– szabadföldi zöldség termesztésében 2–4 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés elõtt a talajba keverve,
– termesztõközeg készítéséhez 10–20 térfogat százalékos arányban a közeghez keverve,
– gyümölcs- és díszfa telepítésekor 3–4 kg/ültetõgödör
mennyiségben a talajjal keverve,

– gyepek telepítésekor 1,5–2 kg/m2 mennyiségben vetés elõtt a talajba keverve,
– szántóföldi kultúrákban 5–30 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés elõtt a talajba bedolgozva,
– csemetekertekben: 30–40 t/ha mennyiségben vetés
vagy ültetés elõtt a talajba keverve.
A komposztátvétellel kapcsolatos információk:
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi Komposztáló telepén
Átvétel helye: 4400 Nyíregyháza, Csatorna u.
Termék kiadásának ideje: hétfõ–péntek 8.00–14.00
Telefonszám: 06-42/430-006
Az átvétel elõzetes egyeztetés alapján történik.
Jelenleg is folyamatban van olyan rész mûszaki átadás-átvétel, melynek lezárását követõen újabb utcákban elvégezhetõek az ingatlanok élõre kötése, az eljárás lezárását követõen az élõre köthetõ ingatlanok száma mintegy 6700-ra emelkedik.
Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése a rácsatlakozás lehetõségérõl szórólapok útján történik, valamint a ráköthetõ ingatlanok listája a www.nyirszennyviz.hu oldalon folyamatosan elérhetõ.
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!

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Hulladékért
virágot akció
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.
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

REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZET
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ
szakszervezet reprezentativitásáról szóló 24/2011. (III.
9.) kormányrendelet felhatalmazása alapján a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi
Tankerülete az alábbi közleményt teszi közzé:
A járási/megyei szakszervezetek reprezentativitásának megállapításában a következõ szakszervezetek jelezték részvételi szándékukat:
– Pedagógusok Szakszervezete,
– Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete,
– Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete.
A szakszervezetek fenntartói szintû reprezentativitásának megállapításához a szervezetek által küldött létszámadatokat összesítették. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 6/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapították, hogy megyei
és járási szinten is a Pedagógusok Szakszervezete tekinthetõ reprezentatívnak.

Pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0002

Projekt címe: „Családi-kör”: – komplex szolgáltatásokkal
a családok erôsítéséért
A projekt rövid összefoglalása:
A Nyírség Könyvtár Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.) az Európai Unió
finanszírozásával pályázatot valósított meg az Új Széchenyi Terv keretében 2012. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között. A projekt célja volt, hogy Nyíregyházán és
Nyírbátorban az együttmûködô civil szervezetekkel elômozdítsuk a családnak, mint a
nemzet legkisebb emberi társadalom alapegységének számító közösségének az érték-,
kultúra- és normaközvetítô szerepének az erôsítését, az életminôség javítását és a benne
rejlô erôforrások mozgósítását, autonomitásuk megôrzését, elsôsorban a fogyatékkal élô
gyermeket nevelô családok körében.
A különbözô szolgáltatások nagymértékben hozzájárultak a családok életminôségének
javulásához, a speciális helyzetben lévô családok problémáinak megoldásához, legyen
szó valamilyen krízishelyzetrôl, a harmonikus családi élet megteremtésérôl vagy az
egyéni fejlesztésekrôl.
A következô, egyénire szabott szolgáltatásokat nyújtottuk az ügyfelek számára:
– szociális tanácsadások
– pszichológiai tanácsadások
– gyógypedagógiai foglalkozások
– gyógytorna
– gyermekfelügyelet
Csoportos foglalkozások:
– informális informatikai foglalkozások
– horizontális információkeresés és digitális írástudás
– munkaerô-piaci tréningek Nyíregyházán és Nyírbátorban
– kortárssegítô képzések
– önkénteseket felkészítô foglalkozások
Elért eredmények:
– létrejövô közösségek száma: 4 db
– megvalósított rendezvények száma: 13 alkalom
– támogató szolgáltatásokat igénybe vevô, illetôleg csoportos képzésen, tréningen vagy
tanácsadásban részt vevô személyek száma: 941 fô
– települési önkormányzatokkal való együttmûködések száma: 2 db
A projekt során a megvalósításra elnyert összeg: 36 430 040 Ft
Onderó Szilárd
igazgató, szakmai vezetô
Nyírség Könyvtár Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
Telefon: +36-42/445-693

2014. SZEPTEMBER 5.

9

VIDOR

FESZTIVÁL

VIDOROG NYÍREGYHÁZA

Már egy hete tart a VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje, azaz a VIDOR Fesztivál Nyíregyházán.
Az augusztus 29-ei, pénteki ünnepélyes megnyitó óta
a Kossuth téren folyamatosan a zene kapja a fõszerepet, a Móricz Zsigmond Színházban tart a kõszínházi
versenyprogram és a város számos pontján értékes
kiállításokat tekinthetnek meg az érdeklõdõk. A belvárosi színpadon szeptember 6-áig hazai és külföldi
együttesek és filmvígjátékok szórakoztatják a nagyközönséget, a teátrumban pedig naponta két színdarabot mutatnak be.
Pénteken este felszálltak a levegõbe a színes léggömbök, ezzel pedig kezdetét vette a 13. VIDOR Fesztivál. A
megnyitón ünnepi beszédet mondott dr. Kovács Ferenc
polgármester, dr. Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház igazgató-fõrendezõje és dr. Horváth Endre, a Nemzeti
Erõforrások Minisztériumának kabinetvezetõje.
Dr. Kovács Ferenc kifejtette, hogy a VIDOR Fesztivál
nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek találkozzanak
egymással, beszélgessenek, és jól érezzék magukat: „Ez a
program a kultúráról, a jókedvrõl, az emberek közötti kapcsolatokról szól a vidámság szemüvegén keresztül”. Hozzátette, hogy a VIDOR Fesztivál már nemcsak Nyíregyházának fontos, hanem az egész országnak, hiszen hazánk
számos pontjáról érkeznek látogatók a programsorozatra.
A Kossuth téren tartott megnyitón dr. Horváth Endre köszöntõjében kiemelte, a VIDOR Fesztivál amellett, hogy
egy nagy értékkel és minõséggel bíró összmûvészeti találkozó, egyben nemes kezdeményezés is, mivel megnevetteti az embereket, ennél pedig felemelõbb dolog és értékesebb küldetés aligha van.
Dr. Tasnádi Csaba arra mutatott rá, a szervezõk szerettek volna egy olyan klasszikus értelemben „görög népünnepélyt” létrehozni, ahol mindenki egyenlõ és mindenki
egyenlõképpen részesülhet a kulturális javakból.
Az ünnepélyes megnyitó után a Kossuth téren a zene
kapta a fõszerepet. Az elsõ este Lakatos Róbert és a Rév
zenekar lépett színpadra, majd a perui Cumbia All Stars
szórakoztatta a nagyközönséget.

RÉV-BE ÉRT DALLAMOK
Lakatos Róbert és a Rév zenekar repertoárjában felvidéki és kalotaszegi csárdások, zsidó dallamok, román
forgatós, erdélyi és mezõségi páros táncmotívumok is
megjelennek. Fõ hangszerük pedig a brácsa. Lakatos Róbert, a Rév zenekar alapítója érdeklõdésünkre elmondta: nagyon szívélyes és hálás a nyíregyházi közönség, ezért
nagy öröm számukra, hogy felléphetnek a VIDOR Fesztivál nagyszínpadán. „Ebben a gyönyörû városban, amikor
az ember a színpadon áll és muzsikál, mindig olyan jó
érzések töltik el. Mikor kimondják, hogy VIDOR Fesztivál, rögtön az jut az eszünkbe, hogy ez tényleg a vidámság és a derû fesztiválja, és mi is örülünk a színpadon,
10
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hogy muzsikálhatunk itt.”

PÁSZTOROKTÓL SZERZETT TUDÁS

idén is elindult a Fotófogyatkozás, most „Díva, színész, nõ”
címmel Lukács Margit, Mészáros Ági és Tolnay Klári pályáját mutatja be a tárlat, amelynek fotóit folyamatosan kicserélik majd a VIDOR Fesztiválon készült alkotásokra. A Városi Galéria két tárlatnak is otthont ad. A fesztivál ideje alatt
betekintést nyerhetnek a látogatók Tibet kincseibe és Nyíregyháza mûvészeti ösztöndíjasai is beszámolnak munkájukról egy kiállítás keretében. De emellett méhkassá változott az egész belváros. Minden sarkon zenészek, élõ szobrok, táncosok, utcaszínházi elõadások, helyi kulturális csoportok színesítették a programkavalkádot.
A 13. VIDOR Fesztivál 400 programmal a háta mögött,
szeptember 6-án (lapzártánkat követõen) ér véget.
A fesztivál eseményeirõl beszámolunk pénteken és
szombaton a VIDOR Magazinban, amelyet 19.30-as kezdéssel tekinthetnek meg, késõ esti ismétléssel. A Kölcsey
Televízió ugyancsak este fél 8-tól sugározza a magazinmûsort.

VIDOR

FESZTIVÁL

PROGRAMOK
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 Meszecsinka, vendég: Roza Bancheva és Alexei
Liszicski (Bulgária) – Kossuth tér
19.00 Függöny fel! – Móricz Zsigmond Színház
A Centrál Színház (Budapest) elõadása
20.30 Che Sudaka (Kolumbia/Argentína) – Kossuth tér
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 Mystical Plants – Kossuth tér
19.00 Hitted volna? – Móricz Zsigmond Színház
Az Orlai Produkciós Iroda (Budapest) elõadása
20.30 Tiken Jah Fakoly (Elefántcsontpart) – Kossuth tér

A Fonó zenekar elõször lépett fel a VIDOR Fesztiválon.
Agócs Gergely, a zenekar frontembere elmondta, hogy hagyományõrzõ mesterektõl tanulták a mûvészetet, akik a
hangszert és az éneket megörökölték az õseiktõl. „Az elsõ
furulyámat a családból örököltem. Harmadikos voltam,
amikor elkezdtem fújogatni, aztán 16 évesen kezdtem el
gyûjteni a tudást a pásztoroktól és tõlük tanultam azt, amim
most van”.

MEGTÖRT AZ ESÕ-ÁTOK
A Fonogram díjas Kerekes Band harmadszor lépett fel a
VIDOR-on, de tagjai vendégként is rendszeres résztvevõjük a fesztiválnak. Az elsõ két koncertjüket elmosta az esõ,
a 13. VIDOR-on azonban már kellemes nyári idõben léphettek a színpadra. Fehér Zsolt, a Kerekes Band alapítója
így nyilatkozott: „Eddig mind a két koncertünk fedett helyszínre volt számûzve, most vártuk, hogy megtörjön az átok.
Szeretjük a VIDOR-t, mint közönség is meg szoktuk látogatni. Fantasztikus ez a fesztivál, Nyíregyházának és a régiónak óriási öröm, és nekünk is, hogy itt játszhatunk.”

KÜLÖNLEGES ZENEI UTAZÁS
Malek Andrea Balogh Kálmánnal és zenekarával koncertezett a hét elején a VIDOR Fesztivál Kossuth téri színpadán. A számos díjjal kitüntetett énekesnõ egyfajta különleges zenei utazásnak tekinti a produkciót, közös mûsoruk
ötlete egy gyõri fellépés alkalmával született meg. Malek
Andrea a Nyíregyházi Televíziónak azt mondta, reggel indult Bécsbõl a fellépésre és külön öröm számára, hogy ilyen
jó idõben léphet színpadra az osztrák hûvös napok után.
Az énekesnõ arról is beszélt, hogy rendkívül jónak tartja a
VIDOR Fesztivált. Nagyszínpadi koncertet még nem adott
itt, de boldogan tapasztalja, hogy van olyan város, ahol
ennyit fordítanak a kultúrára és az ilyen fajta koncertekre is.

PEZSGETT AZ EGÉSZ VÁROS
A koncertek után a belvárosba látogatók filmeken szórakozhattak. A város fõtere az elmúlt napokban az ország legnagyobb mozijává változott, ahol több ezren nevethetik végig a
legújabb magyar vígjátékokat. Ezzel párhuzamosan a Móricz
Zsigmond Színházban zajlott a színházi versenyprogram. A
nagyközönség láthatta Pintér Béla és Társulatától a Titkaink címû
elõadást, Csányi Sándortól a Férfiagyat, Göttinger Páltól pedig
a Telefondoktort, a miskolci társulat Feydeau Kézrõl kézre címû
bohózatát mutatta be, Molnár Piroska és Jordán Tamás pedig a
Tisztelt hazudozó! címû elõadással állt színpadra.
A VIDOR Fesztivál részeként a hétvégén több kiállítás is
megnyílt, köztük a Jósa András Múzeumban az Antal-Lusztig
Gyûjtemény dobozkiállítása, a színház galériájában pedig

Utcazenészek is szórakoztatták a közönséget

KIÁLLÍTÁSOK

HAZATÉRÉS – MÛKINCSEKKEL
GAZDAGODOTT NYÍREGYHÁZA
Diener-Dénes Rudolf, egykori nyíregyházi festõmûvész
képeibõl nyílt kiállítás a Jósa András Múzeumban. Diener
Zsófia 4 képet adományozott a múzeumnak, amelyeket
még édesapja festett a negyvenes-ötvenes évek környékén. Diener-Dénes 1909-ben Budapestre költözött, élt
Párizsban, Bécsben, de járt tanulmányúton Bretagne-ban
és Normandiában is. A VIDOR Fesztivál részeként megnyitott kiállítása ezért kapta a Hazatérés címet, hiszen
festményei által, újra visszatért szülõvárosába.
Diener-Dénes Rudolf 125 évvel ezelõtt született Nyíregyházán. Mûvészi felfogása a francia impresszionizmushoz és posztimpresszionizmushoz áll közel. Többnyire
tájképeket, csendéleteket, bensõséges hangulatú portrékat, enteriõröket és lírai városképeket festett. Az olajfestés mellett az akvarell- és pasztelltechnika kiváló mestere volt. Lánya, Diener Zsófia Kanadából utazott Nyíregyházára, hogy édesapja négy festményét a múzeumnak adományozza. Elmondta, hogy most elõször jár a
megyeszékhelyen: „Nagyon tetszik a város, teljesen meg
vagyok hatva. Nyíregyháza gyönyörû szép mezõváros,
a régi épületeivel, parkjaival, virágaival.” Jobb helyre nem
is kerülhettek volna a festmények, hiszen Diener-képek
vannak Budapesten, a Nemzeti Képtárban, Szentendrén,
Kaposvárott, Pécsett és több más vidéki múzeumban,
Nyíregyházán azonban eddig még nem volt.

ÁLLANDÓ HELYÜK LESZ A MÚZEUMBAN
A négy festmény közül az egyik Szentendrét, a Duna
kis híd építését ábrázolja, a másik egy nagymarosi életkép, ahol az alkotók házában Diener-Dénes sokat dolgozott, a harmadik festmény Diener Zsófiát és édesany-
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ját ábrázolja, a negyedik pedig egy anyát gyermekével.
Diener Zsófia hangsúlyozta, bízik benne, hogy a nyíregyházi kiállítás egy indítóoka lesz annak, hogy édesapja képeit föltárják és megbecsüljék, hiszen még a számos kanadai és egy komoly franciaországi gyûjtemény
mellett nagyon sok festmény van magánkézben és múzeumokban szerte a világban. Ám most már Nyíregyházán is láthatóak a Diener-festmények, amelyek állandó
helyet kapnak majd a múzeumban. Dr. Bene János mú-

zeumigazgató hangsúlyozta: – Elõször is, a törvény értelmében, beleltározzuk, nyilvántartásba vesszük, és ha
szükséges, restauráltatjuk, erre majd össze kell gyûjtenünk a szükséges forrást. Ezután a négy szép képet a
Jósa András Múzeum valamelyik kiállítótermében fogjuk elhelyezni, lehet, hogy több más impresszionista festõvel együtt, vagy önmagukban.

Fotófogyatkozás – „Díva, színész, nõ” – Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnay Klári 100 – Móricz Zsigmond
Színház Galériája
Karádi Nóra és Karádi Zsolt fotókiállítása – Színház
az egész... – Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Galéria
Hal(l)hatatlan – hallássérült mûvészek kiállítása – Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Kamaraterem
Tibet kincsei – Városi Galéria
Ösztöndíjas mûvészek beszámoló kiállítása – Szubjektív portrék – Városi Galéria
Hazatérés – 125 éve született – Diener-Dénes Rudolf
festõmûvész kiállítása – Jósa András Múzeum
Zárt terek, dobozba zárt világok – Az Antal-Lusztig
gyûjtemény dobozkiállítása – Jósa András Múzeum

Spontán zenélés a belvárosban
További programok a www.vidorfest.hu és a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra
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ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

ÉPÜL A MÓDSZERTANI KÖZPONT A DIAGNOSZTIKÁRÓL
NAGYKÁLLÓBAN
Nyíregyháza adott otthont a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 57. Nagygyûlésének. A háromnapos rendezvényen hazai szakemberek és külföldi vendégek tanácskoztak többek között a molekuláris világ legújabb kutatásairól, a laboratóriumi
diagnosztika új módszereirõl és a laboratóriumok betegellátásban betöltött új helyérõl.

Lerakták az alapkövét a Regionális Pszichiátriai Módszertani Központnak. A fejlesztés Nagykállóban, a Sántha
Kálmán Mentális Egészségközpontban valósul meg 600
millió forint uniós és hazai forrás felhasználásával.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Alapkõletételre hívta a vendégeket a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházhoz tartozó Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont, azonban
már helyenként állnak az új épület falai is. A kivitelezõ jól
halad a nagykállói beruházással, az épület váza már jól
mutatja mekkora lesz a modern rehabilitációs részleg. Az
alapkõletétel alkalmából ünnepséget szerveztek az építkezés helyszínén, melyen egy idõkapszulát is az alapba építettek. Ezt Mangol Csilla fõigazgató, dr. Erdélyi Ágnes orvos igazgató, dr. Adorján Gusztáv fõigazgató-helyettes, dr.
Simon Miklós országgyûlési képviselõ, Seszták Oszkár, a
megyei közgyûlés elnöke, valamint Juhász Zoltán,
Nagykálló polgármestere közösen helyezték el.
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója elmondta:
– Rendkívüli jelentõségû, hogy itt egyben van egy speciálisan pszichiátriára felszerelkezett kórház, amit mindenféleképpen szerettünk volna tovább fejleszteni, ennek a rehabilitáció az egyik állomása. Ennek az épületegyüttesnek köszönhetõen új kórtermeket is kialakítanak, ami további szakemberek foglalkoztatásával is jár majd.
600 millió forint uniós és hazai forrás felhasználásával épül

Dr. Adorján Gusztáv, Mangol Csilla, dr. Erdélyi Ágnes,
Seszták Oszkár, Juhász Zoltán, Simon Miklós
a beruházás. A kivitelezõ azt ígéri, a 2015-ös januári átadást
tartani tudják. Ezt a kórház vezetése is megerõsítette.
Dr. Erdélyi Ágnes orvos igazgató elmondta: a nagykállói
fejlesztés azt is lehetõvé teszi, hogy a nyíregyházi Sóstói úti
és a nagykállói Báthory utcai telephelyrõl egy helyre költöztessék az aktív pszichiátriai ellátást. Ezzel a centralizációval
pedig gazdaságosabbá válik az intézmény mûködtetése.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház a programmal
kapcsolatban számos, nagy érdeklõdésre számot tartó fórumot rendezett, melyek célja az volt, hogy megismertessék az érdeklõdõket a kórház területén folyamatban lévõ
változásokkal és fejlesztésekkel.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. 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.
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A laboratóriumi diagnosztika világszerte, így Magyarországon is óriási ütemben fejlõdik. 10 évenként mintegy ezerszer kisebb mennyiségû anyagot tudnak mérni
és kimutatni az emberi szervezetben. Míg 50 évvel ezelõtt a szakemberek tudták, hogy az ember vérében van
4-5 fajta fehérjemolekula, ma azt sejtik, hogy 40–50 ezer.
A rendezvény ünnepélyes megnyitóját múlt csütörtökön tartották meg a Nyíregyházi Fõiskolán. A megnyitón
részt vett többek között dr. Kovács L. Gábor, a Magyar
Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke, dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház fõigazgató-helyettese.
Dr. Kovács L. Gábor elmondta: a szakmai tudás mellett az évek során a labordiagnosztikához szükséges berendezések is korszerûbbé váltak.
Dr. Adorján Gusztáv az intézmény laboratóriumi diagnosztikai munkájáról kiemelte: a nyíregyházi szakemberek az ország egyik legmodernebb automatizált laboratóriumában végezhetik a munkát.
A szakemberek most hozták nyilvánosságra egy frissen elkészült közvélemény-kutatás eredményét. Eszerint
meglepõen jó a lakosság bizalma a laboratóriumokkal
szemben.

ESEMÉNYEK

AKTUÁLIS

ÚJABB ACÉLSZERKEZET KERÜL A HELYÉRE
Jó ütemben halad a Váci Mihály Kulturális Központ
felújítása. Szinte egy új épület körvonalai rajzolódnak lassan ki a felújításnak köszönhetõen. A hét végén újabb – útlezárással járó – látványos munkafázis
zajlik majd.
A kivitelezõ felhívja a közlekedõk figyelmét, hogy szeptember 5-6-án (péntek, szombat) reggel 6.00–7.00 óra között lezárják a Vay Ádám körút mûvelõdési ház felõli szélsõ
sávját, valamint a járdát a Korzó Üzletháztól az Európa
Hotelig. Ezen idõ alatt szállítják azt az acélszerkezetet a
helyszínre, mely az épület menekülõ lépcsõházának tartószerkezetét képezi majd. A váz túlméretes szállítmány-

ként, rendõri felvezetéssel érkezik a helyszínre, majd itt
beemelik és összeállítják. Szalai József, a kivitelezõ Fatum
Property Kft. képviselõje arról is tájékoztatta lapunkat, hogy
az ütemterv szerint haladnak a munkálatokkal. A jövõ hét
végéig végeznek a közmûépítésekkel, a durva tereprendezéssel (térburkolás és növénytelepítés elõkészítése) a Vay
Ádám körút felõli oldalon és a Szakszervezetek Háza elõtti
területen. A magasépítési munkafolyamatok keretében a
homlokzati nyílászáró szerkezetek helyszíni szerelése
zajlik, illetve a tetõszigetelési és bádogozási munkák mellett a meglévõ vasbeton tetõszerkezeti elemek felújítását
is elvégzik. Ipari alpinista technológiával a vasbeton lépcsõház külsõ szigetelését és nemes vakolási munkáit is
nyomon követhetik az arra járók.

A projekt keretében megtörténik a Váci Mihály
Kulturális Központ energetikai korszerûsítése is, többek között nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés, elektromos korszerûsítés és energiatakarékos szerkezetek
beépítése, így az épület fajlagos energiafelhasználása gazdaságosabb lesz. A rekonstrukció során az
épületet fenntartható módon mûködtethetõ funkci-

ókkal töltik meg, és minél erõsebben bekapcsolják azt
a város mindennapi kulturális és közéletébe, közvetlen környezetével együtt. Kialakítanak egy szabadon
variálható, 4–500 fõ befogadására alkalmas, lépcsõzetes, de síkpadozatossá alakítható nézõtérrel rendelkezõ termet, de lesz kiállítási tér, hagyományostól eltérõ hangulatú, kialakítású, a látogatókkal közvetlenebb kapcsolatot kialakító bemutatótér is, valamint
létesülnek tantermek és elõadótermek is.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. nyírteleki
vízmûtelepére

vízmûgépészt keres
Alkalmazási feltétel a munkakörben:
– Erõsáramú villamossági szerelõ és/vagy
vízmûgépész
– Minimum 5 éves szakmai gyakorlat
– „B” kategóriás jogosítvány
– Felhasználói szintû számítógépes ismeretek
– Egészségügyi alkalmassági megfelelés
A munkakör 2014. 10. 01-jétõl betöltendõ.
Bõvebb információkért hétköznapokon 08.00 és
15.00 óra között Rotter Gábor üzemvezetõ (mobil: 20/343-1276) hívható.
A jelentkezéseket szakmai önéletrajz benyújtásával, 2014. 09. 15-éig, írásban kérjük eljuttatni
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. címére:
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5., Pf. 290.
A borítékra, kérjük, írják rá:
„Nyírteleki vízmûgépész”

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló
alábbi ingatlanokat:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
A licit induló ár az áfát tartalmazza.
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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.
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NAPRÓL NAPRA

HÍREK

ÚJABB VILÁGSZENZÁCIÓ SÓSTÓN
Október végére megnyílhat az állatpark legújabb attrakciója, a Viktória-ház. Ez derült ki a tavalyi év végén kezdõdött, a Dél-Amerika élõvilágának és egyéb
kihalás szélére került, különleges állatoknak helyet adó
terület építkezésének bejárásán.
Az épülõ Viktória-ház tigriskifutójánál tartott sajtótájékoztatót dr. Kovács Ferenc polgármester és Gajdos László, az állatpark igazgatója. A beruházás összesen 640
millió forintból valósul meg, nyíregyházi kivitelezõ dolgozik rajta és az önkormányzat 250 millió forintot nyert
hozzá pályázaton („Egyedi attrakciók fejlesztése a Nyíregyházi Állatparkban” címû, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-20120059 azonosítószámú projekt), a többit pedig önerõbõl
biztosítja. A polgármester hozzáfûzte, Sóstó fejlesztése,
a fürdõrekonstrukciók, a sétány építése, az állatpark és a
múzeumfalu bõvítése, valamint a Pálinkaház mind azt a

célt szolgálja, hogy minél több turista érkezzen Nyíregyházára. Hozzátette: ebben a ciklusban több mint 4 milli-

Gajdos László és dr. Kovács Ferenc újságírók
társaságában

árd forintnyi fejlesztés valósult meg Sóstógyógyfürdõn,
és ezt szeretnék továbbvinni, kész vannak a tervek a következõ ciklusra.
Az állatparkban épülõ Viktória-ház a tervek szerint októberben nyitja meg a kapuit a látogatók elõtt. Az építkezés jól halad. Gajdos László ügyvezetõ elmondta, olyan
különleges trópusi ház épül, amelyben tatuk és lajhárok
között sétálhatnak a látogatók, de lesznek benne kolibrik, óriásráják és számos különleges, kihalás szélére került állat és ritka növény. A cégvezetõ arra is kitért, hogy
az építkezés úgy valósult meg az állatparkban, hogy ez
nem zavarta a látogatókat, sõt, az idõjárásnak köszönhetõen rekordszámú belépõjegyet adtak el az idei szezonban. A bejáráson az is kiderült, átlagosan 80 nyíregyházi szakmunkás dolgozott naponta az építkezésen.
A nyíregyházi kivitelezõ tavaly télen kezdte meg a munkákat és elõreláthatólag határidõre be is tudja fejezni.

„ELEFÁNTUL” TANULT A VILÁG NYÍREGYHÁZÁN
egyházán, ahol ázsiai és afrikai elefántot is tartanak, hogyan mûködnek az ápolással kapcsolatos tennivalók. A
háromnapos konferencián az állatkerti feladatok mellett
szó volt az elefántok helyzetérõl, szabad körülmények
közötti állományuk alakulásáról, és az európai tenyésztési lehetõségekrõl. Az állatgyógyászati kérdések mellett a
lábápolás fontosságáról és a takarmányozás újdonságairól is tapasztalatot cseréltek a program résztvevõi.

Elefántokkal foglalkozó szakembereknek tartottak
továbbképzést a Nyíregyházi Állatparkban. A 3 napos
szakmai konferenciára a világ számos országából érkeztek a legnagyobb szárazföldi emlõsállattal dolgozó
szakemberek. Az Európai Fajmegmentési Program,
amely az afrikai és az ázsiai elefántok állatkerti fajfenntartásáért felelõs, azért választotta a szakmai képzés helyszínéül a Nyíregyházi Állatparkot, mert itt mind
a két elefántfajtát sikerrel tartják.
A 13 éves Kwanza nevû elefánttehén méhében fejlõdõ
magzatot is megfigyelték az állatorvosok, valamint elefántokkal foglalkozó külföldi és magyar szakemberek a
Nyíregyházi Állatparkban. A különleges készülék lehetõséget nyújt bepillantani az anyaméh világába és megfigyelni a 22 hónapig cseperedõ kiselefántot, amely itt fogant a Sóstó Zooban. Az ultrahangos felvétel és annak
elemzése része volt azon 3 napos programsorozatnak,
amelyet a Nyíregyházi Állatparkban tartottak magyar és
külföldi, elefántokkal foglalkozó szakembereknek. A konferenciára Dél-Afrikából, Japánból, Franciaországból,
Oroszországból és Szlovéniából is érkeztek, akik elõadásokat hallgattak meg az elefántok gondozásáról, majd gyakorlati képzésben is részt vettek. Barbara Mihelic Szlovéniából érkezett a továbbképzésre. Azt mondta, örül, hogy
a Nyíregyházi Állatparkban tanulhat és szerezhet tapasztalatokat, hiszen eddig, hosszú éveken át csak a budapesti állatkerttel volt szakmai kapcsolatuk.

HARCIAS CICARITKASÁG

NAGY SZAKÉRTELMET IGÉNYEL
Az állatkertekben az emberszabású majmok mellett az
elefántok tartása az egyik legnagyobb szakértelmet és figyelmet megkövetelõ feladat, amely veszélyes is egyben.
Nem mindegy, hogy milyen metódus alapján bánnak ezekkel a rendkívül intelligens és nagy gondoskodást igénylõ
állatokkal.
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója kifejtette, nagy dolog az, hogy azért jöttek ide a szakemberek, hogy a nyíregyházi metodikát elsajátítsák. A továbbképzésen megnézhetik, elemezhetik azt, hogy itt, Nyír-

De nemcsak az elefánttenyészete híres a Nyíregyházi
Állatparknak, hanem számos faj tenyészprogramjában
vesznek részt. Már látható a Nyíregyházi Állatpark legifjabb nagymacskája, a 10 hetes perzsa leopárd. A ritka
nagymacska fajból a világ állatkertjeiben mindösszesen
160 él. A kölyök nemzetközi szerelem gyümölcse, apja
német, míg anyja angol kertbõl érkezett a Nyíregyházi
Állatparkba. A perzsa leopárd (Panthera pardus saxicolor)
a leopárdok legnagyobb termetû, s legritkább alfaja. Szabad természetben élõ állománya veszélyeztetett, mivel
egyedszáma a becslések szerint mindössze 1000–1200
egyed. A Közel-Keleten õshonos faj állományának fennmaradását leginkább az orvvadászat és élõhelyének csökkenése veszélyezteti, amit az elmúlt évek háborús helyzete, a térségben még tovább súlyosbít. A leopárd alfajok
közül elsõként a perzsa leopárdnak indult tenyészprogramja az európai állatkertekben, melyhez Nyíregyháza
2009-ben csatlakozott.

MÁR CSORDOGÁL A PATAK A BOTANIKUS KERTBEN
Több mint 130 millió forintból újult meg a Tuzson
János Botanikus Kert. Pályázati forrásból két éven keresztül végeztek természetvédelmi célú fejlesztéseket.
A támogatásnak köszönhetõen felújították a vizes élõhelyeket, de több mint 300 növényfajt is elültettek a
szakemberek. A változásokat már a látogatók is megcsodálhatják.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Már folydogál a kis patak a Tuzson János Botanikus Kertben. Eddig csak a medrét láthatták a gyûjteményben sétálók, most már a víz útjában is gyönyörködhetnek. A patak
és a tó is része volt annak a természetvédelmi felújításnak, amely két éve kezdõdött a Nyíregyházi Fõiskola
Tuzson János Botanikus Kertjében. A több mint 130 millió
forintos pályázati forrás legfontosabb eleme a kert vizes
élõhelyeinek rekonstrukciója.
A munkák során szigetelték a tó és a patak medrét, majd
egy komplex módszer segítségével összegyûjtötték a fõis16
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kola épületeirõl az esõvizet, amelyet egy tározóba juttattak. A felgyülemlett víz ezután a tóba kerül, onnan pedig
az öntözés valósul meg a növénygyûjteményben. A beruházás fontos a fõiskolai oktatás szempontjából is.

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉG
Dr. Szép Tibor, a Környezettudományi Intézet igazgatója hangsúlyozta, a hallgatóknak a botanikus kert egyedülálló lehetõséget biztosít, testközelbõl tanulmányozhatják a növényvilágot. A képzés mellett a tudományos munkát is segíti, sõt, a manapság kiemelten fontos természetvédelemre is ráirányítja a figyelmet.
A projekt során több mint 300 különbözõ növényfajt
szereztek be és ültettek el a botanikus kert szakemberei.
Csabai Judit, a Tuzson János Botanikus Kert vezetõje
elmondta, a pályázat részeként növényeket is beszereztek, fõképpen a vizes élõhelyek növényeit, de az évelõ
ágyásokba is kerülnek újak.
A pályázat részeként kialakítottak egy kísérletezésre is
lehetõséget biztosító laboratóriumot, amely a fõiskolai

hallgatók tanulmányait segíti. Itt megfelelõ körülmények
között végezhetnek növényszaporítást. A projekt keretében létrehoztak egy olyan szoftvert, amely a kert teljes
állományát felvonultatja. Így már nemcsak a valóságban,
hanem virtuálisan is körbe lehet járni a Tuzson János Botanikus Kertet a világháló segítségével.

ESEMÉNYEK

REPÜLÕGÉPEKTÕL LESZ HANGOS A LÉGTÉR
Veres Zoltán mûrepülõ világbajnok, kötelékrepülés,
nagyszabású helikopteres bemutató – szeptember 7én, vasárnap ismét repülõgépektõl lesz hangos a megyeszékhely légtere.

vezetõje elmondta, hogy színvonalas programokkal készülnek idén is szeptember 7-ére. Földközeli manõvereivel elkápráztat bennünket a nyíregyházi kötõdésû Veres
Zoltán mûrepülõ világbajnok, lesz nagyszabású helikopteres bemutató, a Tréner Kft. pilótái kötelékrepüléssel és
léggömbvadászattal szórakoztatják a nézõket és a korábbi repülõnapoktól eltérõen idén hõlégballonos bemutatót
is tartanak. Délelõtt és délután is egyaránt lesznek ejtõernyõs ugrások, valamint vitorlázó- és sárkányrepülõk szelik át az eget. A földön igazi családi programmal készülnek a szervezõk, a gyerekeket vidámpark, a felnõtteket
pedig sörök és pecsenyék várják. A repülõnapon a
„Csihuhu” a Búza tértõl a repülõtérig ingyen szállítja az
utasokat 9–12 óra és 14–16 óra között, félóránként.

Program:

Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezetõje és
dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón
Dr. Kovács Ferenc polgármester bejelentette, hogy az
önkormányzat támogatásának köszönhetõen a IV. Nyíregyházi Repülõnapra a belépés mindenkinek ingyenes.
Horváth Péter, a repteret üzemeltetõ Tréner Kft. ügy-

09.00 órától Kapunyitás
10.45–11.00 3-as kötelékrepülõ bemutató, léggömbvadászat
11.00–11.15 Ejtõernyõs bemutató
11.15–11.30 Vitorlázórepülõ bemutató
11.30–11.45 Egyéni mûrepülõ bemutató
11.45–12.00 Modellezõk bemutatója
12.00–12.20 Sárkányrepülõk bemutatója
12.20–12.40 Ka-26 helikopter bemutató
12.40–13.00 Egyéni mûrepülõ bemutató
14.00–15.00 Extrémsport-bemutató
15.00–16.00 Zenekar

HIVATALI NYUGDÍJASOK TALÁLKOZTAK
Nyugdíjas Találkozót szervezett a Polgármesteri Hivatal egykori dolgozóinak a városháza dísztermében.
A kétévente megrendezendõ eseményre minden alkalommal nagy az érdeklõdés. Idén mintegy százötven
egykori hivatali munkatárs vett részt az ünnepségen.
Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a volt hivatali
dolgozókat a városháza dísztermében. Dr. Kovács Ferenc
ünnepi köszöntõjében azt mondta, az ilyen találkozókkal
is szeretnék kifejezni megbecsülésüket a volt munkatársak iránt: – Fontos az, hogy érezzék, nemcsak õk gondolnak ilyen szeretettel vissza régi munkahelyükre, hanem a
régi munkahelyük jelenlegi dolgozói és vezetõi is ugyanígy gondolnak rájuk.
A vendégek között sokan több évtizeden át a hivatal
munkatársai voltak. Van, aki mai napig is érdeklõdve figyeli egykori munkahelyét.

Szerzõ: Bruszel Dóra
– A Nyírtávhõ Kft. az elmúlt évben a „Távhõ gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán” címû, 50 százalékos uniós támogatású pályázaton 563,5 millió forintot nyert. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a megyeszékhely 46 kilométer hosszúságú, elöregedett és elhanyagolt, több évtizedes távhõvezeték-rendszere már esetenként veszélyeztette a
szolgáltatás biztonságát. Az elmúlt évben a projekt elsõ ütemében 1,5 kilométeres nyomvonalon cserélték ki a régi
vezetékeket. A felújítási munkák most az Északi körúton folynak. A munkálatok a végéhez közelednek, forgalmi akadályokra már nem kell számítani a továbbiakban. Még tereprendezés és egyéb csõfektetési munkálatok folynak a zöldterületen, ezzel szeptember második felére végzünk – mondta
a megbízott igazgató, aki hozzátette, hogy a távhõcsöveket
a hatvanas években fektették le, ezért volt szükség a cseréjükre. A legfrekventáltabb, legnagyobb dimenziójú csöveket kicseréli a társaság, ami az üzembiztonság növekedése mellett hõveszteség-csökkenéssel is jár. Az északi
alközpont és a Jósaváros, Ferenc körúttal bezárólag volt

VAGYONVÉDELMI NAP

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya Vagyonvédelmi napot tartott az Országzászló téren.
Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ köszöntõjében elmondta: – Nyíregyháza önkormányzata a rendõrséggel és a polgárõrséggel együttmûködve tesz azért,
hogy a város biztonságos legyen. A szabolcsi megyeszékhelyen számos beruházás szolgálja a városlakók biztonságát és vagyonvédelmét, ilyen többek között a térfigyelõ kamerák felszerelése és a közvilágítás fejlesztése.
Dr. Páll Gyula rendõr alezredes hangsúlyozta: – A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányságon jó
a vagyon elleni bûncselekmények felderítési aránya, de
a legfontosabb a megelõzés, ez a célja a Vagyonvédelmi
napnak is. Az Országzászló térre látogatók biztonságtechnikai berendezéseket tekinthettek meg, láthattak többek között rendõrkutyás bemutatót, kipróbálhatták, hogyan kell felszerelni egy kerékbilincset, és akár egy
kört is tehettek a városgondnok autójával.

SUNSHINE SZÜLETÉSNAP
A rádióhallgatókkal együtt ünnepelte 13. születésnapját a Sunshine Rádió. Az ünnepi rendezvényen több
ezren szórakoztak a Nyír Plaza parkolójában.
Az eseményen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta: a Sunshine Rádió a nyíregyháziakról és a nyíregyháziaknak szól, a születésnapi
rendezvény pedig sokak számára nyújt szórakozási
lehetõséget, az önkormányzat ezért támogatja a rádió
nagyrendezvényét.

Kulturális mûsorral is kedveskedtek az egykori dolgozóknak, akik között van olyan is, aki januárban tölti be
századik életévét.

REKONSTRUKCIÓK UTÁN, FÛTÉS ELÕTT
A végéhez közelednek a felújítási munkálatok a
távhõ egyik fontos gerincvezetékénél, az Északi körúton. Ezzel párhuzamosan egyéb karbantartások és a
használati melegvízmérõk cseréje is zajlik. A friss információkat Joó Lászlótól, a társaság mûszaki igazgatójától kaptuk, aki a Nyírtávhõ ügyvezetõi feladatait is
ellátja megbízásos jogviszonyban.
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az a legrégebbi szakasz, ahol a hatvanas évek második
felében épült a közmû. A rekonstrukcióknak köszönhetõen, ezek jelentõs részét kicserélték.
Joó László elmondta: – A Toldi utca, cégbíróság térségében, illetõleg a Bujtoson még számítani kell munkálatokra. A következõ projekt a Stadion utca és környékét
érinti majd, ahol nemcsak a távhõs csöveket cseréljük ki,
hanem a hõközpontok felújítását is tervezzük.
A megbízott igazgató szerint a karbantartásokkal szeptember 15-éig végezniük kell. Hangsúlyozta, hogy aki szeretné igénybe venni a távhõszolgáltatást, az élhet fûtési
megrendeléssel, melyet a cég felé a lakóközösségek képviselõinek kell minden esetben jeleznie írásban. Amennyiben az idõjárási viszonyok úgy alakulnak, lehetõség van
a fûtési szezon elõtti igénylésre is. A bejelentéstõl számított 24 órán belül a fûtési szolgáltatást elindítják.
– Indokolttá vált Nyíregyházán a használati melegvízmérõk cseréje, amelyeket távadós berendezésekre cseréltünk
le – hangsúlyozta Joó László. – 17 000 rádiómodullal ellátott
berendezést augusztus végéig már beépítettünk, az elmaradt
400 darabot pedig az év végéig, ismételt kiértesítést követõen kicseréljük. Ezek nagy elõnye, hogy a leolvasások alkalmával már nem kell bemenni a lakásba, ez már a lépcsõházból megoldható egy távleolvasó készülék segítségével.

A Sunshine Rádió születésnapi rendezvényén olyan
énekesek, zenészek léptek közönség elé, akiknek a dalait
örömmel hallgatják a nyíregyházi rádió hallgatói, emellett helyi mûvészeti csoportok is szórakoztatták a nagyközönséget. A Sunshine Rádió ünnepi rendezvényén tartották meg a Miss Summer Sunshine szépségversenyt is.

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.
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AKADÉMIAI SZINTEN
A RÖPLABDÁSOK
Röplabda Akadémia alakult Nyíregyházán. Ez a negyedik sportakadémia a megyeszékhelyen. A röplabdás lányok rövidesen akár a felnõttcsapatban is játszhatnak.
A kézilabda, a labdarúgó és a kosárlabda akadémiák
után létrejött a Röplabda Akadémia is Nyíregyházán. A
város egyik legsikeresebb sportágának utánpótlás-nevelése emelkedett akadémiai szintre, ez pedig jól illeszkedik
a város által 2011-ben meghirdetett sportkoncepcióba.
– A röplabda nagyon komoly múlttal és remélem, hasonlóan komoly jövõvel is rendelkezik. Minden feltétel
adott ehhez. A BUSZACSA felújítása gõzerõvel zajlik,
beindul az akadémia a Vasvári Pál Gimnáziumban, mely
szintén komoly sporthagyományokkal rendelkezik, és a
szakmai háttér is megfelelõ ahhoz, hogy a fiatalok fejlõdjenek. Az utánpótlás-nevelés egy hosszú távú befektetés,
de ahogy látható, egyre több nyíregyházi fiatalt tudunk
megtartani csapatainknak, és nem kell az ország más részeirõl igazolni. Az akadémia létrehozását támogatta a
Magyar Röplabda Szövetség is, melynek elnökségi tagja
Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft. ügyvezetõje is – mondta dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Az akadémiai osztály a Vasvári Pál Gimnáziumba jár majd, ahol nemcsak a fizikai, hanem a szellemi fejlõdésükre is figyelnek.
– A szülõk részérõl elvárás felénk, hogy ezek a gyerekek
jó, jeles vagy kitûnõ tanulmányi eredménnyel érkeztek
hozzánk, és ezt a szintet szeretnék is, ha megtartanák.
Számunkra az a célkitûzés, hogy ne csak jó sportolókat,
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Szeptember 6., szombat 9.00 Városi Stadion, VIDOR-futás. További részletek a www.nyiregyhaza.hu
oldalon.

Elindult az akadémiai képzés
hanem jó tanulókat is neveljünk – mondta Kovács Ágnes,
a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója. Az akadémia létrehozását a Magyar Röplabda Szövetség is támogatta, mivel a nyíregyházi klub is bekerült azon négy egyesület
közé, amelyeket kiemelten segítenek. Az akadémiai csapat a Nyíregyházi Fõiskolával kötött megállapodás értelmében az NB II-es nõi bajnokságban is elindul, így a játékosok felnõttek között edzõdhetnek hétrõl hétre. Az akadémia vezetõje Balázs István lett, aki évtizedeken keresztül dolgozott felnõtt- és utánpótlás-csapatoknál. A diákok
közül többen rövid idõn belül akár a Fatum-Nyírsuli-NRK
NB I-es keretébe is bekerülhetnek, ahol jelenleg a 11 játékosból 8 nyíregyházi nevelésû.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 7., szombat 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Pápa labdarúgó-mérkõzés ismétlése

ÖT DOBOGÓS HELY
Eredményesen szerepeltek a Nyírsuli atlétái a
Debrecenben rendezett Atlétikai Magyar Szuper
Liga Döntõn. Bakosi Péter és Helebrandt Máté gyõzött versenyszámában.
Debrecenben, az Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntõjének már az elsõ napján nyíregyházi éremnek örülhetett a nyírsulis delegáció, mivel Szikszai Róbert
bronzérmes lett diszkoszvetésben 59 méter 21 centiméteres dobásával. A korosztályos Európa-bajnok csapattársát, Káplár Jánost elõzte meg, aki a negyedik
helyen végzett. Szintén negyedik lett súlylökésben
Kerekes László, valamint Palásti Luca 400 méteres síkfutásban. A második nap sem maradtak érem nélkül a
nyíregyháziak, sõt, két számot meg is nyertek az atléták. Helebrandt Máté 10 kilométeres gyaloglásban
nagy fölénnyel gyõzött, három és fél perccel elõzte
meg a második helyezettet. A gyõzelem némi gyógyírt jelenthet Máténak, aki nagyon csalódott volt a legutóbbi EB szereplés után. Szintén gyõzött Bakosi Péter. A Nyírsuli magasugrója 220 centiméterrel nyerte
meg a versenyt, és bár voltak biztató kísérletei 224-en
is, végül azt a magasságot nem sikerült átvinnie. Hármasugrásban Pál Robin közel állt a gyõzelemhez, ám
végül 5 centiméterrel elmaradt a gyõztes ugrástól, így
a második lett. Nõi diszkoszvetésben Kerekes Dóra is
nagyszerûen versenyzett, és végül a dobogó harmadik fokára állhatott. Összesítésben a Nyírsuli versenyzõi két arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zárták
a döntõt.
A Nyírsuli versenyzõinek eredményei:
Férfiak: 100 m: 6. Ónodi Dávid 11.06. 200 m: 6.
Ónodi Dávid 22.06. 10 km gyaloglás: 1. Helebrandt
Máté 41:40.03. Magasugrás: 1. Bakosi Péter 220. Távolugrás: 5. Lesku Norbert 691. Hármasugrás: 2. Pál
Robin 15.23. Súlylökés: 4. Kerekes László 16.09. Diszkoszvetés: 3. Szikszai Róbert 59.21, 4. Káplár János
54.86.
Nõk: 400 m: 4. Palásti Luca 57.42. Diszkoszvetés:
3. Kerekes Dóra 47.41. Kalapácsvetés: 8. Aradi Stefánia 44.54.

BAJNOKI CÍMMECCSET VÍVHAT NAGY MÁRK
Júniusban sikeresen védte meg a WBO Youth világbajnoki övét Szentesen Nagy Márk (18 gyõzelem, 0
vereség), ahol pontozással gyõzte le német kihívóját.
A mérkõzés után kiderült, hogy a fiatal versenyzõ bordasérülést szenvedett. A felépülésrõl, és a további tervekrõl beszélgettünk az NYVSC – Big Boxing Club középsúlyú kiválóságával.
– A német Toni Camin elleni mérkõzéseden bordarepedést szenvedtél az elsõ menetben – ennek ellenére végigbokszoltad a 10 menetet. Rendbe jött-e már azóta ez
az igen kellemetlen sérülés?
– Nehezen gyógyult, nagyon kellemetlen és elég fájdalmas volt, de úgy érzem, rendbe jött, az edzéseket már
elkezdtem július végén, augusztus elején. Ez a hosszú leállás nem volt túl jó.
– Idén karriered eddigi legnagyobb sikerét érted el a
WBO Youth világbajnoki övének megszerzésével, majd
annak megvédésével. Mik a további terveid erre az esztendõre?
– Abszolút eddigi legnagyobb sikerem, ami remélem,
idõvel változni fog! A WBO cím mellõl szerintem hiányzik még a magyar bajnoki cím, mely megszerzésére, nagyon úgy tûnik, hogy lehetõség nyílik év végén! Micskó
Sándor aktuális bajnok menedzsmentjével folynak a tárgyalások és szóbeli megállapodás van egy december végi
címmérkõzésrõl, amely a Profibox Promotion gáláján jöhet létre!
– A nézõk az utóbbi idõben megszokhatták, hogy a
Ferobox Event által rendezett gálákon láthatnak bokszol18
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Nagy Márk, a WBO ifjúsági világbajnoka
Fotó: Bilics Bill József

ni. Mi az oka annak, hogy a magyar bajnoki címmérkõzést nem ott tartják?
– Errõl a mérkõzésrõl már tavaly is folytak tárgyalások.
Örülnék, ha idén létrejönne, de Micskó menedzsmentje
nem vállalta a mérkõzést úgymond „semleges pályán”,
csak az õ rendezvényükön, és mivel õ a jelenlegi bajnok,
így rizikót vállalva nekünk kell az „oroszlán barlangjába”
menni. Micskó Sándor egy kemény harcos, aki már az

országhatáron kívül is bizonyított, hisz külföldön WBC
regionális övet tudott nyerni. Igen kellemetlen bunyós,
mivel fordított alapállású és nem mellesleg õ a jelenlegi
középsúlyú magyar bajnok, de ennek ellenére gyõzni szeretnék.
– Profi karriered mellett az NYVSC – Big Boxing utánpótlás edzõjeként dolgozol. Nem okoz számodra nehézséget a kettõ összehangolása?
– A legutóbbi meccsemet is sok tanítvány várta szüleivel a televízió elõtt, mert érdekelte õket, de az ígéretekkel
ellentétben sajnos azt a mérkõzést nem láthatták. Remélem, pozitív példaként tekintenek rám, kitartanak a sportágunk mellett és sokan szép sikereket érnek majd el az
irányításunk alatt. Sokszor nem egyszerû a felkészülés
mellett vezényelni az edzésüket, mert nem kevés energiát
igényel a felügyeletük és irányításuk. De szeretem csinálni és remélem, hogy minél hamarabb meg is lesz a közös
munka eredménye!
– Ifjúsági világelsõként már az elõkelõ 5. helyen állsz a
WBO középsúlyú ranglistáján, a napokban pedig emlékplakettet vehettél át a nyíregyházi városvezetéstõl. Testvéred, Nagy Kitti négyszeres magyar bajnok, junior vb és
ifi Eb bronzérmes ökölvívó. Szerinted mi a sikerek titka?
– Igen, Nyíregyháza város nevében dr. Kovács Ferenc
polgármestertõl vehettem át az idei évben elért nemzetközi sporteredményeim elismeréseként egy plakettet. A
sikerek mögött szerintem a rengeteg edzés, kitartó munka
és nem utolsósorban a biztos családi háttér, támogatás áll.
Az, hogy jóformán csak a bunyóval kell foglalkoznunk,
mert minden más adott. Ebben nagyon szerencsésnek érzem magunkat!
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formáció az intézmény honlapján (www.vacimuv.hu), a tagintézmények menüpontjában található, illetve az ott megadott telefonszámokon kérhetõ.

A Falak, jelek, sorsok – magyar zsidók deportálása Auschwitzba címû kiállításra várja az érdeklõdõket a Holokauszt
Emlékközpont és a Bethlen Gábor Gimnázium. Megnyitó:
szeptember 5-én 17.00 óra. Megtekinthetõ: szeptember 8–
12. között 8.00–16.00 óráig, elõzetes bejelentkezés (20/3184049) alapján. Helyszín: Bethlen Gábor Gimnázium.

Fesztivál az állatokért szeptember 7-én 9.30-tól a Bujtosi
városligetben – felvonulás, bemutatók, keverékkutya szépségverseny, tombola. Egész nap állatorvosi, illetve kisállatkozmetikusi tanácsadás az állattartóknak; a gyerekeknek pedig szabadtéri játékok, állati kvíz. Bõvebben: www.allatbarat.com.
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MIT GONDOL ARRÓL,
HOGY FOLYAMATOSAN ÚJULNAK MEG
A JÁRDÁK, UTAK NYÍREGYHÁZÁN?
Teljes válaszok a „Dorina kérdez” címû mûsorban.
„Örülök neki, ha felújítják a járdákat és az utakat, nem
beszélve arról, ha az ember itt magas sarkúban megy,
akkor nem bukdácsolunk, hanem lehet rendesen közlekedni, úgyhogy mindenképpen jó.”
Szilvainé
Vajda Ágnes
„Én mindenképpen örülök neki, mert nemcsak az itt
lakóknak, hanem az ide látogató turistáknak is pozitívumként hat.”
Szilvai János

23. Mandala Nyár a Sóstói Múzeumfaluban. Szeptember
5-én 19.00 óra: A csúnya lány. Szeptember 6-án 19.00 óra:
A csúnya lány. Szeptember 7-én 19.00 óra: Mandala Gála.

Országalma – Huszthy Edit kiállítása a Tuzson János Botanikus Kertben, a kis tó mellett. Megnyitó: szeptember 8-án 17.00
óra. Megtekinthetõ: idõjárástól függõen szeptember 20-áig.

A Bencs Villa programjai: szeptember 5-én 17.00 óra: Csillanó félszáz év – Beszélgetés Boros Betty vezetõ mandalafestõvel, kiállításának kapcsán. (Jó idõ esetén a parkban.) 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. 12-én 17.00
óra: a mátészalkai Szalka Consort vonósegyüttes koncertje.
Repertoáron: Handel, Hacsaturján, Delibes, Erkel, Bernstein,
Webber, Bach, Offenbach stb. mûvei. A belépés ingyenes.
Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

„Egyszer volt, hol nem volt… BABAORSZÁG”. Az Art
Misszió Alapítvány Tehetségpontja és a Nyír Plaza bemutatja
Kelet-Magyarország elsõ baba vándorkiállítását. Megtekinthetõ: szeptember 17-éig. Több száz baba az ország legnevesebb készítõinek, gyûjtõinek munkájából. Adományozzon
babát és nyerjen családi hétvégét! További részletek:
www.nyirplaza.hu.

„ Természetesen ennek csak örülni lehet. A környezetemben is van útfelújítás, mi is kocsival közlekedünk.
Vannak dolgok, amik nem tetszenek, de tudjuk, hogy
azért van, hogy késõbb nekünk jobb legyen.”
Szécsi Erzsébet
„Örülünk neki, mert már ráfért, hogy legyen kerékpárút és felújítás is több helyen. Nagyon jó, örülünk neki.”
Éles Istvánné
„Nagyon örülök neki, ez természetes, hogy meg kell
újítani. Ez olyan, mint amikor éhesek vagyunk, vagy nincs
ruhánk, venni kell. Ezt is fel kell újítani, és nagyon örülök neki. Nagyon sokat szépült Nyíregyháza az utóbbi
öt évben, jó itt lakni.”
Markovics Miklósné

A Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeiben a
nyári szünet után is várják az érdeklõdõket a már korábban
mûködõ és az újonnan induló foglalkozásokra. További in-

SIMAI TOROS NAP
A hagyományokhoz híven, Nyíregyháza MJV, a Rozsréti Részönkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ az idei évben is megrendezi a felsõsimai Toros
Napot szeptember 13-án, szombaton a Felsõsimai Közmûvelõdési Színtéren (Furulya u. 37.). Délelõtt 10 órától amatõr focibajnoksággal indul a nap, amelyet napközben színes színpadi mûsorok egészítenek ki. A sok
finomság mellett a gyerekek délután 2 és 6 óra között
az ugrálóvárat ingyenesen vehetik birtokukba, a felnõttek pedig utcabállal fejezhetik be a napot.
Bõvebb információ: 20/314-7998.

„Örülünk neki. Nem helybéli vagyok, de ide járok be
dolgozni. Látjuk a fejlõdést, nagyon jó, hogy megépültek a bicikliutak is. Én úgy látom, hogy nagyon szépen
fejlõdik Nyíregyháza.” Nyalka Mihályné

„Ez egy nagyon jó dolog, hogy megújulnak és nagyon
sok kerékpárút épült, Sóstóig ki lehet kerékpározni. Az is
nagyon jó, és az utakat látom, hogy folyamatosan épülnek, szépülnek. Ez egy nagyon jó dolog, mert a gépkocsik se mennek olyan hamar tönkre.”
Csontos Edit

NYÍLT NAP A KÖLCSEYBEN
2014. szeptember 11-én 8.00-tól 13.15-ig (1–6.
tanítási óra) várják a gimnázium iránt érdeklõdõ nyolcadik osztályos tanulókat és szüleiket, ahol tanítási
órákat látogathatnak, tájékoztatót hallgathatnak meg
az iskolában folyó munkáról. 17.00 órától a kedves
szülõket hívják a tornaterembe, ahol Márk Attila
Olivér igazgató szól a felvételi eljárásról, a követelményekrõl, a képzés szerkezetérõl.

A DÍSZPOLGÁRBAN:
ERDÕS JENÕ AZ NYTV-N
A cím így helyes: ugyanis a mûsor riportalanya
ezúttal egy friss Inczédy György Életmû-díjas, aki az
idei Szent István-napi ünnepségen kapta meg az elismerést a várostól. A már 94 (!) esztendõs Jenõ bácsit, aki jelenleg a megyei pedagógiai intézet szaktanácsadója, a megyében és országszerte is nagyon
sokan ismerik, szinte mindenki, akivel összehozta az
éneklés, a zene. Kórusokat alapított Vajától Mátészalkáig, de nincs a megyében olyan énekkar,
amellyel ne lenne kapcsolata. 10 esztendõn keresztül szervezte a megyében a Filharmónia bérleti hangversenyeit, ezerhatszáz koncertet, tizenötezer felnõtt
és ifjú bérletesnek. Tevékenységével nagyon sokat
tett a város kulturális életének gazdagításáért, mind
emberileg, mind szakmailag követendõ példa a ma
ifjúsága számára – hangzott el az indoklásban. Erdei-Nagy Ibolya mûsorában szinte egy egész évszázadról mesél… (Vetítés: vasárnap 20.30.)

Kétszáz éves az orosi
Szent Kereszt római
katolikus plébániatemplom. Ezen alkalomból szeptember 14-én
10.00 órakor Bosák
Nándor megyés püspök
szentmisét mutat be,
melyen megáldja a
szépen felújított barokk
stílusú templomot.

2014. SZEPTEMBER 5.

19

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ISTENNEK DICSÕSÉG, EMBERNEK SEGÍTSÉG”
– 130 ÉVES A NYÍREGYHÁZI TÛZOLTÓSÁG
Május óta egy emléktábla hirdeti a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola és Gimnázium épületének Bethlen Gábor utcai falán, hogy „e helyen állt a nyíregyházi tûzoltóság laktanyája 1911–1958 között”. A tábla emlékeztet arra, hogy városunkban 130 évvel ezelõtt,
1884. március 9-én alakult meg a tûzoltással járó feladatok összehangolására az Önkéntes Tûzoltó Egylet Sztárek
Ferenc parancsnoksága alatt. Éjjeli tûzõrséget szerveztek,
majd 1885 decemberére telefonvonallal kötötték össze a
városháza udvarán kialakított õrtanyát és az evangélikus
templom tornyát. A vezeték az akkori Beltér (ma Kossuth
tér) déli oldalán az Iskola (ma Luther) utcán futott a templomig 446,5 méter hosszúságban. A tûz helyének pontos
megjelölésére a várost négy tûzkerületre, a kerületeket
pedig három-három szakaszra osztották, ez alapján haranggal jelezték a tûzoltóknak és a lakosságnak, hogy hol
ütött ki a tûz. A toronyõrséget 1933-ban szüntették meg,
hiszen ekkorra már több tûzesetet nyilvános telefonon vagy
személyesen jelentettek. 1900-ban dr. Konthy Gyula lett
az egylet új parancsnoka. Az õ vezetésével 1905-ben elhozták Szegedrõl az országos tûzoltó szövetség által szervezett verseny nagydíját. E diadal eredményeként a következõ évben a nyíregyházi tûzoltók képviselhették hazánkat a Milánóban rendezett nemzetközi tûzoltó kongresszuson és versenyen. Tûzoltóink olasz földön is sikert
sikerre halmoztak, és az elsõ díjat megszerezve tértek haza.
1908-ban az uralkodó dr. Konthy Gyulának a tûzoltóság
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szervezése körül kifejtett érdemeiért és a milánói gyõzelemért a Ferenc József Rend lovagkeresztjét adományozta.
E sikerek után vásárolta meg a város az addig csendõrlaktanyául szolgáló, az akkori Szentmihályi utca és a Dessewffy
tér sarkán álló épületet, amelyet az átalakításokat követõen, 1911-ben vettek birtokba a tûzoltók. (1910-ben a laktanya közelében található Retek utcát Tûzoltó utcára keresztelték át.) 1958-ig innen indultak a tûz oltására, ekkor költöztek át a mai laktanyába. 2000 óta itt tekinthetõ meg a
tûzoltóság dicsõ múltját bemutató kiállítás is.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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