3
ÚJ GYÁREGYSÉGGEL
BÕVÜLT A SEMATIC. A
másfél milliárd forintos
befektetés részeként a
liftgyártással foglalkozó cég
új munkahelyeket is teremtett, így eléri a kétszázat a
foglalkoztatottak száma.

4
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS 57 UTCÁBAN. Ötvenhét utcában fejlesztették a
közvilágítást Nyíregyházán.
Az önkormányzat saját
forrásból 44 és fél millió
forintot költött a beruházásra.

8

A LÉGTÉR AKROBATÁI

13
KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYÛLÉS NYÍREGYHÁZÁN.
A tanácskozáson vezetõ
gazdaságpolitikusok,
kormánytagok, akadémikusok, és a hazai pénzügyi és
üzleti élet kulcsszereplõi
tartottak elõadásokat.

14

A XXI. SZÁZAD CSARNOKA

KORMÁNYZATI EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL
Az elmúlt négy esztendõ értékelésére kértük dr. Kovács Ferenc polgármestert. A városvezetõvel készített
interjúból kiderül: sokat számított az elmúlt idõszakban a kormányzati segítség, és személyesen Orbán Viktor miniszterelnök partnersége. Érvényes ez mind a város vagyonának gyarapodása, az elõdök által itt hagyott
rendezetlenség után a pénzügyi stabilitás megteremtése, mind pedig számos beruházás és program kapcsán.
A beszélgetés a trendek mellett konkrét adatokat is tartalmaz. A fejlesztéseket tekintve több tízmilliárdos, a
munkahelyek megõrzését és létesítését nézve több tízezres a nagyságrend. (6. oldal.)
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VIDÁMSÁG ÉS DERÛ, NYÁRI HANGULATBAN

Fotó: Máté János

Szerencsét hozott a 13-as sorszám a VIDOR Fesztiválnak: végig
kegyes volt az idõjárás a szabadtéri programok idején. Így esténként benépesült a Kossuth tér a világzenei rendezvényekre, miközben telt házzal mentek a kõszínházi elõadások. S persze rengeteg érdeklõdõt vonzott még számos helyszínen a közel négyszáz történés, melynek 90 százaléka ingyenes volt. Mint visszatekintõnkbõl kiderül: a szakma mellett a közönség is pozitívan
nyilatkozott az idei eseménysorozatról. (10. oldal.)

ASZFALT A FÖLDUTAKON, HELYREÁLLÍTOTT JÁRDÁK
Több mint 1,1 milliárd forintból újulnak meg Nyíregyháza
útjai 2014-ben. A munkálatok során 24 utcában végeznek
felújítást vagy cserélnek aszfaltszõnyeget, mindezek mellett 62 helyszínen a járdaszakaszokat is érinti a rekonstrukció. 44 helyen már elkészültek a járdák, a többit pedig még idén õsszel vehetik birtokukba a gyalogosok.
A László, a Mák, a Nefelejcs és a Lajos utcai felújított szakaszokat avatta és adta át Nyíregyháza polgármestere. A
közterületeken végzett felújítási munkálatok a részét képezték annak az 1 milliárd 139 millió forintos beruházásnak,
amelybõl 439 millió forint pályázati úton nyert forrás, a fennmaradó 700 millió forintot pedig Nyíregyháza önkormányzata biztosította. A 700 milliós keretbõl 518 és fél millió forintot utakra, 185 milliót pedig járdák felújítására fordítanak.
24 utcát érint a felújítás, ebbõl tizenötön még földút volt.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, lehetetlen állapotokat okoztak a földutak Nyíregyházán. Különösen õsszel és
tavasszal jelentettek gondot a város lakóinak, amikor a sár miatt
nehezen lehetett rajtuk közlekedni. Ezek most aszfaltburkolatot

kaptak. A polgármester hozzátette, úgy véli, hogy egy városnál, különösen, ha megyeszékhelyrõl van szó, elvárás,
hogy aszfaltozott útjain járjanak a lakói. A beruházások
megvalósulásával Nyíregyháza belvárosában már csak
egyetlen földes utca maradt. De már a Keskeny utca aszfaltozási munkálatait is elõkészítették a szakemberek. Az
útfelújításokkal párhuzamosan járdaépítési munkálatok is
zajlottak. 62 helyszínen végeztek járdafelújítást, 44 már
elkészült, a többit pedig még idén õsszel átadják.
Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ kifejtette, régi adóssága a városnak az, hogy ezek az utak aszfaltburkolatot kaptak. A képviselõ elmondta, 2010-ben, amikor a terület önkormányzati képviselõje lett, elhatározta,
lépni fog a földutak ügyében. Úgy gondolja, most nemcsak az õ, hanem az ott lakók álma is valóra vált.
Jelenleg a város 8 helyszínén zajlanak útépítési munkálatok a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából – jelezte Bocskai
Péter ügyvezetõ. A napokban fejezõdött be a Kórház utca, a
Kollégium utca és az Izabella köz szakaszainak helyreállítása.
Új aszfaltburkolat fogadja például a Sóstóra látogatókat a Blaha

Dr. Adorján Gusztáv, dr. Kovács Ferenc és Bocskai Péter
az útátadáson
Lujza sétányon lévõ és a Krúdy Vigadó elõtti parkolókban
is. (Részletek, aktualitások: www.nyiregyhaza.hu.)
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LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYÜNK A FÖLD BARÁTAI!

Nyíregyháza volt az elsõ állomása a
„ Legyen más a szenvedélyed!” roadshow-nak. A márciusban indult, az Európai Unió által támogatott drogellenes
projekt részeként azt mutatják meg, hogy
droghasználat nélkül is meg lehet találni
a mindennapi élet örömeit.

Ezzel a címmel érkezett Nyíregyházára az Országos Gyermekegészségügyi
Intézet projektje, mely felhívja a kicsik
figyelmét bolygónk védelmére. A belvárosban ehhez kapcsolódó meséket
láthattak és a környezettudatos magatartásra nevelõ játékokat próbálhattak ki.

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
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A BOMBÁZÁSRA EMLÉKEZTEK

SZIRÉNAPRÓBA

Nyíregyháza 1944. évi bombázásának
70. évfordulója alkalmából három helyszínen tartottak megemlékezést. A vasútállomáson megkoszorúzták a márványtáblát,
virágokat helyeztek el a II. világháborús
emlékmûnél, majd az Északi Temetõben a
szabolcsi repülõk elõtt tisztelegtek.

Megszólaltak a nyíregyházi polgári
védelmi lakossági riasztó- és tájékoztatóeszközök. A hangos próba célja az
volt, hogy ellenõrizzék a riasztóeszközök mûködõképességét. A hangos próba idõpontja egybeesett Nyíregyháza
bombázásának 70 éves évfordulójával.

NYOLC POLGÁRMESTERJELÖLT
Lejárt az ajánlásgyûjtési és jelöltállítási
határidõ. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása szerint (lapzártánkig) Nyíregyházán 8 polgármesterjelölt indulhat. Emellett
a Fidesz-KDNP, az MSZP–DK–Együtt PM–
Függetlenek Egyesülete–Összefogás, a Jobbik és a Magyar Liberális Párt is mind a 15
választókerületben indít képviselõjelölteket. Az LMP 7 választókerületben, az
Összefogás Párt 6, a Nyugodt Hétköznap
5, az Idealisták 1, a Munkáspárt szintén 1
választókerületben érintett, 5 jelölt pedig

függetlenként indul Nyíregyházán az önkormányzati választásokon.
POLGÁRMESTERJELÖLTEK: Bakosi
Benjámin (független), dr. Kiss Sándor
(Nyugodt Hétköznap), dr. Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), Marsó Tamásné
(MLP), Máthé Csaba (független), Nagy
László (MSZP–DK–Együtt PM–Függetlenek Egyesülete–Összefogás), Szepessy
Zsolt (Összefogás Párt), Vass Zoltán (Jobbik).

DR. KOVÁCS FERENC VITÁRA HÍVJA
A POLGÁRMESTERJELÖLTEKET
A jelöltállítás folyamata lezárult, városunkban összesen nyolcan indulnak
a polgármesteri székért. Mindig azt vallottam, hogy a választások alkalmával
értékek és programok mentén versenyezve kell a jelölteknek elnyernie az
itt élõk bizalmát, a kampány nem szólhat személyeskedésrõl és lejáratásról,
felelõtlen ígérgetésrõl. Ezért most nyílt
vitára hívom a polgármesterjelölteket,

hogy az itt élõk megismerhessék a programokat, elképzeléseket. A vita lefolytatásáról, annak részleteirõl, demokratikus módon minden jelölttel egyeztetve állapodunk meg, a vitát pedig a Nyíregyházi Televízió élõ adásban közvetíti
majd. Remélem, minden jelölt elfogadja a meghívásomat.
Dr. Kovács Ferenc
polgármesterjelölt (Fidesz-KDNP)

ELISMERÉSEKET KAPTAK AZ
ALAPELLÁTÁSBAN DOLGOZÓK
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HARANGOT SZENTELTEK

HORGÁSZVERSENY

Családi nap keretében felszentelték a
Mandabokori Többfunkciós Közösségi
Épület udvarán lévõ harangot, mely 1936
óta állt az Olcsvai Evangélikus Gyülekezet templomában. A helyi Evangélikus
Gyülekezet által szervezett rendezvényen
a család fontosságát is hangsúlyozták.

Horgászversennyel egybekötött családi napot tartott Oroson a „Helyiipari
és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000”. Az „Akadj a horogra 2.”
elnevezésû rendezvényen volt fõzõverseny, a gyerekeknek szabadidõs programok, melyeken félezren szórakoztak.

SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP

SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP

FESZTIVÁL AZ ÁLLATOKÉRT

NEMZETKÖZI ÁSVÁNYBÖRZE

A már hagyományos állati felvonulással vette kezdetét a Fesztivál az állatokért rendezvény Nyíregyházán. Ezt
követõen a Bujtosi-tónál folytatódtak a
programok, ahol alap engedelmességi,
õrzõ-védõ, agility kutyás bemutatók színesítették a napot.

XXVII. alkalommal rendezték meg a
nagy hagyományokkal rendelkezõ
Nemzetközi Ásványbörzét Nyíregyházán, melynek idén a Centrál Hotel adott
otthont. Az ásványok szerelmesei közül
mindenki megtalálhatta az érdeklõdésének megfelelõ köveket.

Védõnõket, orvosokat és szakdolgozókat tüntettek ki és részesítettek pénz-, illetve tárgyjutalomban kedd délután a
városházán. A rendezvényen szó esett
arról is, hogy az elmúlt években jelentõsen fejlõdött az alapellátás a városban.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Kitüntetésekkel ismerte el a legjobban
teljesítõ, az alapellátásban dolgozó védõnõk, orvosok, szakdolgozók munkáját a
nyíregyházi önkormányzat. Az elismeréseket dr. Kovács Ferenc adta át a városházán. A polgármester dicsérte az alapellátásban dolgozók szakmai munkáját és azt
mondta, a városvezetés mindent megtesz
annak érdekében, hogy az itt élõk minél
jobb egészségügyi ellátásban részesüljenek. Kiemelte: az elsõ számú cél az, hogy
a nyíregyháziak egészségügyi ellátása magas színvonalon, naprakészen, azonnali
beavatkozással is biztosítva legyen és ezért
két éve a kórház vezetése, az önkormányzat és az alapellátásban dolgozók között
konzultációt tartanak félévenként.

MEGÚJULT RENDELÕK
Nyíregyházán az elmúlt négy évben jelentõs átalakításon esett át az egészségügyi
alapellátás. Az egyik változás, hogy spe-

HULLADÉKÉRT VIRÁGOT AKCIÓ
Nyíregyháza önkormányzata és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. szeptember 20-áig ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. Ez idõ
alatt a különválogatott papír-, mûanyag,
öblösüveg, fém-, csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért
utalványt vagy növényi hulladékból ké-
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ciális 24 órás orvosi ügyeletet alakítottak
ki, melyet nemcsak a városlakók, hanem
például az ide érkezõ turisták is igénybe vehetnek. Az elmúlt hónapokban kezdõdött
9 háziorvosi rendelõ felújítása a Vay Ádám
körúton és az Ungvár sétányon, valamint a
védõnõi tanácsadói szolgálat épületét is
renoválják. Jelenleg is folyik a kis SZTK felújítása, a Szent István utcán többek között
5 fogorvosi rendelõ, valamint a gyermekorvos és a sportorvos rendelõje is megújul.
Csikós Péter, az egészségügyi alapellátás
igazgatója azt mondta, az infrastrukturális
fejlesztések mellett a gyógyítómunkát végzõk elismerésére is szükség van.
9 védõnõ, 6 orvos és 14 szakdolgozó
részesült elismerésben. Két védõnõnek és
egy orvosnak pedig nyugdíjba vonulásuk
alkalmából méltatták a több évtizedes áldozatos munkáját.

szült komposztot kapnak a résztvevõk. Az
akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidõ Csarnok Bujtos utca felõli parkolójában adhatóak le a hulladékok hétfõtõl péntekig
8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra
között. A hulladékokért kapható utalványok értékérõl a www.thgkft.hu oldalon
tájékozódhatnak.
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ÚJ GYÁREGYSÉGGEL BÕVÜLT A SEMATIC
gármestere közösen avatta fel az új csarnokot. A több mint
másfél milliárdos beruházáshoz pályázati támogatást is
kaptak. A Sematic Groupnál az új gyáregység mûködésével az idén már 14,9 milliárd forint árbevételre számíthatnak, a nyereséget 2,4 milliárdra szeretnék növelni.

Új gyáregységet épített az olasz Sematic Group
Nyíregyházán. A másfél milliárd forintos befektetés
részeként a liftgyártással foglalkozó cég új munkahelyeket is teremtett, így eléri a kétszázat a foglalkoztatottak száma.
A nyíregyházi székhelyû, 2000-ben alapított Sematic
Hungária Kft. a kezdetekben az olasz cégcsoport magyarországi képviseletét látta el, a hozzá kapcsolódó kereskedelmi tevékenységgel együtt. Fél évtizede vált termelõegységgé, amikor felépült a korszerû gyártóberendezésekkel felszerelt elsõ üzemcsarnoka Nyíregyházán. Azóta
folyamatosan fejlesztik a technológiát, növelik a kapacitást, így a magyarországi termelõegység ma már stratégiai
pozíciót tölt be az olaszországi székhelyû Sematic cégcsoportban.

KIEMELKEDÕ TELJESÍTMÉNY
Nagyszerû pillanat ez, nemcsak a Sematicnak, hanem
Nyíregyházának is – ezt Roberto Zappa, a Sematic Group
olasz elnöke mondta. A több mint ötven éve a felvonó-

JÖVÕNK A TÉT!

Dr. Kovács Ferenc és Roberto Zappa kézfogása
gyártásban dolgozó vállalat nyolc országban termel, Kínában például három helyen is. Az olasz cégvezetõ beszédében azt is hozzátette, örül neki, hogy sikerült a nyíregyházi gyárat fejleszteni, mert itt kiemelkedõ a dolgozók
teljesítménye. Az olasz tulajdonos és Nyíregyháza pol-

Kováts Attila, a Sematic Hungária Kft. ügyvezetõje arra
világított rá, hogy eddig 2,5 órát vett igénybe egy felvonóajtó legyártása, az új technológiával ez most 15 percre
korlátozódik. Nyíregyháza polgármestere a gyáregységavatón azt mondta, fontos, hogy a nagy nemzetközi cégek letelepedjenek és meg is maradjanak a városban, ez a
fejlõdésünk egyik záloga. A jövõ szempontjából kiemelendõ feladata az önkormányzatnak, hogy olyan feltételeket teremtsen, ahol a beruházás helyszínéül Nyíregyházát válasszák neves nagy cégek, mint ahogy az elmúlt
években ez történt, hiszen a LEGO, a ContiTech, a Hübner,
az Eissmann, a Michelin, a Jász-Plasztik valósított meg nagyon komoly beruházásokat. Ezek termelõ beruházások,
magas színvonalú technológiával.

INNOVATÍV FEJLESZTÉS A DUNAPACKNÁL
1,7 milliárdos, innovatív fejlesztést valósítanak meg
a Dunapack nyíregyházi gyárában. A beruházási költségek felét európai uniós támogatásból finanszírozzák.
A gyárban fejlesztették a hullámpapír-lemezt gyártó
gépsort, az anyagmozgató és csomagolórendszert, illetve hamarosan egy új, a közép-európai térségben
szinte egyedülálló nyomdagépet is beszereznek.
Már az új anyagmozgató rendszer dolgozik a Dunapack
nyíregyházi gyárában, az 1,7 milliárdos fejlesztés következtében. Az anyagmozgató és csomagolórendszer mellett új,
úgynevezett transzfer kocsikat is beszereztek és két elektromos targoncát is lecseréltek a korábbi gázüzemûek helyett.
A dobozkészítõ vonalon egy új kötözõgépet üzemeltek

be és hamarosan egy új nyomdagép is érkezik Olaszországból. A speciális eszköz hatalmas, októberben 18 kamion
szállítja majd a gépet a nyíregyházi gyárba, ilyen berendezés csak a cseheknél és a lengyeleknél üzemelt eddig Közép-Európában.

MUNKAHELYEKET TEREMT
Galambos Attila, a Dunapack Papír- és Csomagolóanyag
Kft. ügyvezetõje elmondta: – A támogatási szerzõdés munkahely-megtartást írt elõ, de természetesen az új géphez
szükségünk lesz újabb dolgozókra, így ez a beruházás nemcsak technikai fejlesztést jelent, hanem a munkaerõszám is
bõvülni fog.
Jelenleg 200 család megélhetését biztosítja a nyíregyházi Dunapack gyár, a cég piacvezetõ Közép- és Kelet-Európában. Magyarországon három gyárat mûködtet a cégcsoport, Nyíregyháza mellett Csepelen és Dunaújvárosban. A
hazai termelés felét õk adják, évente 100 millió négyzetméternyi csomagolóanyagot és 54 ezer tonna papírt dolgoznak fel. Naponta legalább 50 kamionnyi áru hagyja el
az üzemet, a gyár árbevétele tavaly 12 milliárd forint volt.

daságélénkítésre és -fejlesztésre. Dr.
Kovács Ferenc hozzátette, fontos,
hogy a Dunapack mellett több céggel is szoros kapcsolata alakuljon ki
a városvezetésnek.
A LEGO mellett a Michelinnél, a
Hübnernél, az Eissmann-nál, a JászPlasztik-nál, a ContiTechnél, a Sematicnál is nagyon komoly beruházások
történtek. Ez a várossal való jó kapcsolat keretében valósulhatott meg, hiszen
minden támogatást megadott az önGalambos Attila
kormányzat az elõkészítéstõl a beüzemelésig. Valamennyi lehetséges eszközzel támogatják
ezeket a fejlesztéseket és örömteli, hogy a gazdasági kapcsolatokon túlmenõen, a társadalmi felelõsségvállalás keretében is nagyon komoly hozzáadott értéket adnak ezek a
cégek a városnak.
A Dunapack bár régóta jelen van Nyíregyházán, utoljára ilyen mértékû beruházást 1985-ben valósítottak meg. A
mostani fejlesztéssel a minõségi és mennyiségi javulás mellett új, környezetbarát technológia lesz a gyárban.
Az oldalt összeállította: Erdõs József

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS SEGÍT
Nyíregyháza polgármestere a Dunapacknál tett üzemlátogatáson kiemelte, az elmúlt négy évben 55 milliárd forintnyi EU-s támogatás érkezett a városba kifejezetten gaz-
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KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS 57 UTCÁBAN

IRODAHÁZBÕVÍTÉS

Több mint 100 millió forintos beruházással bõvítették a NAV megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatóságának Dózsa György utcai irodaházát. Ezután 370 négyzetméteren felújított, korszerû körülmények között fogadhatják az ügyfeleket.
Ötvenhét utcában fejlesztették a közvilágítást Nyíregyházán. Az önkormányzat saját forrásból 44 és fél
millió forintot költött a beruházásra. A közvilágítás
fejlesztését a lakossági kérések és észrevételek alapján végezték el.
Az év elején, akkor Nyírszõlõs egy addig kivilágítatlan
és forgalmas csomópontján avatták fel a megújult közvilágítást. 2013-ban 20 utcában 34 millió forintból fejlesztették a közvilágítást Nyíregyházán.
Idén 57 helyszínen valósul meg a fejlesztés, most a külterületekre figyeltek kiemelten. 37 helyszínen lámpatestek felszerelésével a szolgáltatás bõvítése valósult meg, 20 utcában pedig hálózatot építettek vagy bõvítettek. Az önkormányzat saját erõbõl finanszírozott fejlesztésébe öt olyan terület is
bekerült, ahol korábban egyáltalán nem volt közvilágítás.
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Dr. Kovács Ferenc polgármester a beruházást ismertetõ
sajtótájékoztatón elmondta: – A fejlesztésben részt vevõ
utcák között vannak olyanok, ahol egyáltalán nem volt
közvilágítás, de sok helyen csak részben, egy-egy oldalon
voltak lámpatestek, melyek nem tudták megvilágítani az
utcát. Lakossági igények és az egyéni képviselõk jelzései
alapján állítottuk össze ezt a programot. Jellemzõen külterületi, külvárosi részeken zajlanak a fejlesztések, Orostól
Sóstón és Mandabokoron át a Kertvárosig, tehát számtalan helyen folyik egy idõben a beruházás kivitelezése.
A munkálatok július végén kezdõdtek, eddig 42 helyszínen pedig már be is fejezõdtek. 1380 méter nyomvonalon épült hálózat, 15 oszlopot állítottak és 91 lámpatestet szereltek fel. A munkálatokkal várhatóan szeptember
közepére végeznek, addigra 3,5 kilométeren, 62 oszloppal és 136 lámpatesttel fejlesztik a közvilágítást.

A Dózsa György utca 37. szám alatti épület már bõ
10 éve a NAV jogelõdjének tulajdonában volt, de a szervezeti átalakítások után csak az elmúlt évben döntöttek a megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága szomszédos irodaházának bõvítésérõl. A korábbi egyszintes
épületet már kétszintesre tervezték, így a területe a pincével együtt eléri a 370 négyzetmétert. Az építészeti
munkák költsége 72 millió forint volt, és további 30
milliót fordítottak biztonságtechnikai berendezésekre.
Soltész József, a NAV megyei Vám- és Pénzügyõri
Igazgatóságának igazgatója elmondta, a felújított épületszárnyban 30 munkatársuk kap helyet, és az ügyfeleket is korszerû körülmények között fogadhatják.
A beruházás során úgy újították fel a régi épületet, hogy
megtartották a homlokzat korhû stílusát, ezzel tökéletesen illeszkedik a Dózsa György utcai városképbe.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETÉT JAVÍTJÁK
CSÖKKENT A REAGÁLÁSI IDÕ

Nyíregyháza önkormányzata, folytatva a szórakozóhelyek éjszakai ellenõrzésével megkezdett intézkedéssorozatot, dr. Kovács Ferenc polgármester kezdeményezésére szeptember elsõ hetében egyeztetõ ülésre
hívta meg a szakmai és rendvédelmi szervek képviselõit, valamint az érintett vállalkozókat.
A tanácskozáson a minél szélesebb körû együttmûködés jegyében a szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek üzemeltetõi mellett a megyei fogyasztóvédelmi felügyelõség, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a
megyei rendõr-fõkapitányság, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság, a nyíregyházi polgárõrség, a városgondnoki szolgálat, valamint a polgármesteri és jegyzõi hatáskörben
érintett kereskedelmi, építésügyi és környezetvédelmi szakhatóságok szakemberei vettek részt.
Az egyeztetés elején elhangzott: az önkormányzat, a
hatóságok és a rendvédelmi szervek közös érdeke a közbiztonság javítása és a lakosság biztonságérzetének magasabb szintre emelése. Az együttmûködés során figyelembe kell venni és össze kell egyeztetni mind a késõ esti
szórakozást választók biztonságát, mind a nyugalomra
vágyó lakosok érdekeit, továbbá vissza kell szorítani a
városban fõleg az éjszaka leple alatt elkövetett vandál cselekményeket, rongálásokat.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG VAN
A továbbiakban a szórakozóhelyek és vendéglátó-ipari
egységek üzemeltetõi tájékoztatást kaptak az üzemeltetés
alapvetõ feltételeirõl, a zajhatárértékek betartási kötele-

zettségének fontosságáról, a tûz-, illetve érintés- és balesetvédelmi szabályokról, valamint ezek felülvizsgálatának rendszerérõl. Nagy hangsúlyt kaptak egyes fontosabb
építésügyi, mûszaki elõírások, így az, hogy 2013. január
1-jétõl a kitelepülést, a reklámelhelyezést és kerthelyiség
létesítését abban az esetben is településképi bejelentési
kötelezettség terheli, ha az ezekhez szükséges építmény
létesítéséhez engedély nem kell. A hatóságok képviselõi
felhívták az üzemeltetõk figyelmét az elõírásszerû menekülési útvonalak kialakítására és azok megfelelõ jelölésére is. Javaslatok hangzottak el arra vonatkozóan, mit tehetnek maguk a vállalkozók és az üzemeltetõk a közbiztonság fenntartása, a dohányzásra vonatkozó szabályok
betartása érdekében, és milyen teendõik vannak a szórakozóhelyekhez, vendéglátó-ipari egységekhez képest 5
méteren belül történõ szabálysértések, bûncselekmények
esetén, melyekért a jogszabály szerint õk maguk is felelõsséggel tartoznak.

A fogyasztóvédelem illetékese részérõl elhangzott, hogy
a jövõben is szigorúan ellenõrzik és szankcionálják a fiatalkorúak alkohollal történõ kiszolgálását. A közterületfelügyelet és a rendõrség pedig a szabálysértési ügyelet
keretében kiemelt figyelmet fordít a közterületi szabálysértésekre, gyorsított eljárásban vonva felelõsségre az elkövetõket.
Dr. Tarcsa Csaba megyei rendõrfõkapitány elmondta, a
rendõrség megújított irányítási rendszerének köszönhetõen a rendõri egységek reagálási ideje csökkent. Visszaszorult a közterületen elkövetett nemkívánatos cselekmények száma is, így kevesebbszer kellett ilyen esetben eljárást kezdeményezni szabálysértések, bûncselekmények
miatt. A kedvezõ tendencia örvendetes, de a helyzet továbbra sem mondható ideálisnak, cél a beavatkozási hatékonyság további növelése.
A közterület-felügyelet is aktívan vesz részt az intézkedéssorozatban, fontos megoldandó problémakör a szemetelés, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és az ehhez kapcsolódó szabálysértések (rongálás, hangoskodás
stb.) felszámolása.
Az egyeztetés lezárásaként a résztvevõk hangsúlyozták, hogy a város rendjéért az illetékes hatóságokon és
szerveken kívül a szórakozóhelyek üzemeltetõi is kiemelt
felelõsséggel tartoznak. A város vezetése ezért nyomatékosította azon kérését, miszerint a partnerséget fenntartva, továbbra is közösen, összehangoltan kell tenni a kulturált szórakozás és a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése érdekében – kaptuk a tájékoztatást dr. Kása Brigitta aljegyzõtõl, a hatósági fõosztály vezetõjétõl.
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VÁROSFEJLÕDÉS ÖNERÕBÕL ÉS KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL
közepes vállalkozásokhoz 18,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. Ezzel több mint 20 ezer munkahelyet
tudtunk megvédeni és több mint 3200 új munkahelyet
tudtunk létesíteni a városban. Ha az önkormányzathoz
érkezõ pályázati forrásokat nézzük, 35 milliárd forint értékû beruházást valósítottunk meg a városban. Több évtizede húzódó problémákat oldottunk meg, bölcsõdéket,
óvodákat, iskolákat újítottunk fel, csapadékvíz-elvezetõ
rendszert, rég várt utakat, járdákat építettünk, közvilágítást fejlesztettünk, lehetetlen felsorolni, mi minden történt
Nyíregyházán az elmúlt négy évben. És ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy itt a cégek fejlesztenek és munkahelyeket teremtenek, nem pedig elköltöznek és bezárnak.

Az önkormányzati választást megelõzõ idõszak nemcsak a kampány, hanem a kötelezõ beszámolás ideje
is. A hivatalban lévõ, négy esztendõvel ezelõtt választott vezetés számot ad az elvégzett munkáról a nyíregyháziaknak. Elsõként dr. Kovács Ferenc polgármestert kértük, hogy értékelje az elmúlt négy évben történteket.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Néhány héttel ezelõtt egy 2010–2014 közötti idõszakról szóló polgármesteri beszámolót juttattak el minden nyíregyházi háztartásba, mi is idéztünk belõle. Hogyan lehetne röviden összefoglalni?
– Közismert, hogy egy csõdhelyzet szélén álló várost
vettünk át az elõzõ, szocialista vezetéstõl, s az elsõ idõszak a kármentésrõl, a fizetésképtelenség elkerülésérõl és
a pénzügyi helyzet kiegyensúlyozásáról szólt, miközben
dõltek ki a csontvázak a szekrénybõl. Átgondolt, racionális döntésekkel és közös, megfeszített munkával jutottunk
el odáig 2012 elejére, hogy a hátrahagyott, kifizetetlen
számlákat kiegyenlítettük, a hiteleket átütemeztük, s magunktól talpra álltunk, a kormányzati adósságátvállalás már
pénzügyileg stabil helyzetben érkezett el Nyíregyházára.
Az, hogy a kormány az önkormányzat 18,8 milliárd forintnyi adósságát átvállalta, olyan tehertõl szabadította meg
a várost, ami lehetõvé tette, hogy arra koncentrálhassunk,
ami a valódi feladatunk, például utak, járdák építése, a
több évtizednyi hátrány ledolgozása.

„FANTASZTIKUS TELJESÍTMÉNY”
– Orbán Viktor miniszterelnök úr ittjártakor nem rejtette véka alá dicséretét. Mint mondta: Nyíregyházának
fantasztikus a teljesítménye. Mennyit segített ez a kormányzati „hátszél” Önnek, a városnak?
– Nagyon sokat. Akkor, 2012 karácsonya elõtt miniszterelnök úr egy interjúban nyilvánosság elé tárta, hogy
kötöttünk még polgármesterré választásom elõtt egy „megállapodást”. Én azt mondtam, úgy gondolom, hogy bár
súlyos a helyzet, de meg tudom oldani, ám kizárólag az õ
személyes támogatásával és kormányzati segítséggel, hogy
„együtt” hozzuk rendbe Nyíregyháza ügyeit. Ebben a
kormányfõ és a kormány végig partner volt az elmúlt ciklusban. Sokat segített a jó együttmûködés.

JELENTÕS KORMÁNYZATI HÁTTÉR
– Az adósságátvállalás mellett milyen példákat tud
mondani erre?
– Itt van például a szennyvízprogram esete. 2010-re már
be kellett volna fejezni, ám elõdeink még el sem kezdték

MUNKAHELYTEREMTÉS AZ ELSÕ HELYEN

Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc
polgármester
a munkát, így a „sírból” kellett visszahoznunk a projektet. Ráadásul olyat ígértek a nyíregyháziaknak az utak
kapcsán, ami benne sem volt a pályázatban. A kormányzattól félmilliárd forintot kaptunk ennek kiküszöbölésére.
De ne felejtsük el, hogy a régóta ígérgetett nyugati elkerülõ most már épülõ valóság, szemben azzal, hogy elõdeink kormánya leghamarabb 2025-re prognosztizálta. Mindez úgy volt lehetséges, hogy Orbán Viktor kormánya kiemelt programként kezelte Nyíregyháza fejlesztéseit és
segítette az építkezést, nyilván ebben szerepe volt a LEGO
beruházása kapcsán megnyitott új iparfejlesztési területünknek is.
– Gyakran emlegeti a városi vagyongyarapodást mostanában. Ehhez is van köze a kormánynak?
– Hogyne! Így jutott például városi tulajdonba a
BUSZACSA, melyhez a felújításra is kaptunk „bokrétaként” 2,1 milliárd forintot. De már a színházról, a színészházról – amelyet felújítottunk – is tulajdonosként gondoskodhatunk. Emellett persze sok kisebb ingatlant, állami
tulajdonú utat vehettünk birtokba és küszöbön van a Kállay
kúria és a Helyõrségi Klub átvétele is. Összességében ez
többmilliárdos vagyongyarapodást jelent a városnak és
rengeteg lehetõséget a hasznosítás során.

KEDVEZÕ FEJLESZTÉSI ADATOK
– Lehet mindezt számszerûsíteni?
– Hadd kezdjem a legfontosabbal: a különbözõ kormányzati programokon keresztül a nyíregyházi kis- és

– Felsorolná a legfontosabbakat?
– A LEGO 60 milliárdos beruházással egy új gyárat létesített, ide kell sorolnunk a Raiffeisen vagy éppen a
Hübner, az Eissmann munkahelyteremtõ beruházásait.
Csak az utóbbi pár napban például a Sematic, a Dunapack
lépett elõre milliárdos nagyságrendben. Nyíregyháza tõkevonzó képessége megerõsödött az elmúlt években, a
jövõben ez újabb befektetéseket, újabb munkahelyeket
jelent. Ez a legfontosabb, hiszen ez az alapja annak, hogy
az itt élõknek egy biztonságos, otthonos, gondoskodó, jövõt biztosító várost tudjunk építeni.
– Polgármester Úr, nem titok, hogy újra megméretteti
magát októberben. Ön az elsõk között jelentette be döntését, hónapokkal ezelõtt. Miért ezt az utat választotta,
miközben országgyûlési képviselõ is volt?
– Engem minden ideköt, ezért választottam Nyíregyházát, amikor döntenem kellett, hogy parlamenti képviselõ
vagy polgármester szeretnék maradni. Az, hogy az itt élõk
négy éve megtiszteltek bizalmukkal, az kötelezettséggel
is jár. Amit közösen elértünk az elmúlt négy évben, meg
is kell védenünk, és tovább kell lépnünk, hiszen van még
bõven tennivaló. Azt gondolom, ezzel a lendülettel és
kormányzati támogatással minden okunk megvan arra,
hogy kijelentsük: a következõ 5 éves ciklusban ez a város
ismét egy hatalmasat léphet majd elõre.

A MINISZTERELNÖK NYÍREGYHÁZÁRÓL
„Nyíregyháza nem elvesz az ország erejébõl, hanem
hozzá tud adni.” (2012. december)
„Bizonyossá vált, hogy a magyar emberek képesek
olyan színvonalon dolgozni, ami a LEGO minõségi követelményeinek is megfelel.” (2013. március)
„Úgy érzem, hogy visszaadtuk a jövõjét ennek a városnak.” (2014. március)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregyháza Városért”
„Bencs Kálmán Díj” emlékérmet alapított.
Az emlékérem a magyar és nem magyar természetes személyeknek,
jogi személyeknek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezeteknek (továbbiakban: személyek, közösségek) adományozható
Nyíregyházán, illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként.
A javaslatnak tartalmaznia kell az emlékéremre méltónak tartott
személy, illetve közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt
tevékenységet.
Az emlékérmet – melyet a karácsonyi ünnepi fogadáson adnak majd át
– egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet
odaítélni.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2014. szeptember 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

MÉG LEHET JELENTKEZNI!
A VÁROSHÁZA A VÁROS HÁZA
Szeptember 20-21-én megnyílnak
a Városháza kapui az érdeklõdõ
nagyközönség elõtt. Nyíregyháza
idén újból csatlakozott a Kulturális
Örökség Napjai rendezvényhez, így
2014-ben is folytatjuk a „Nyitott
Városháza” programot.
A kétnapos program célja, hogy a városlakók ingyenes tárlatvezetéssel
megismerjék a Városháza történetét, a
hivatal impozáns épületét, azokat a helyiségeket, ahová a mindennapos ügyintézés során nem juthatnak be.
Regisztráljanak és ismerjék meg a
Város Házát!
Talán sokaknak vonzó lehet, hogy a
látogatók a díszteremben beülhetnek
a képviselõk székeibe és próbaszavazáson vehetnek részt, vagy a polgármester hivatali helyiségében ahová
hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek és a vendégek léphetnek be helyet foglalhatnak a polgármesteri székben, sõt, még egy ott készült emlékfotót is hazavihetnek.
Dr. Kovács Ferenc polgármester,
Kósa Tímea és Jászai Menyhért alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sán-

Archív fotó, Jászai Menyhért alpolgármester beszélget egy látogatóval

dor címzetes fõjegyzõ ingyenes tárlatvezetéssel várja az érdeklõdõket az alábbi
idõpontokban: szeptember 20-án, szombaton: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 óra,
szeptember 21-én, vasárnap: 10.00 óra
A tárlatvezetéseken elõzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Jelentkezés a regisztracio@nyiregyhaza.hu
e-mail címen, vagy munkaidõben a
42/524-507 telefonszámon lehetséges.
Az egyes csoportok maximalizált létszáma 25 fõ. Nagy érdeklõdés esetén további idõpontokban is indul tárlatvezetés.
Helyszíni regisztráció a Városháza fõbejáratánál szeptember 20-án (szombaton) 9 órától lehetséges.

SZENNYVÍZPROGRAM: HÁZI ÁTEMELÕK ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE,
ÚJABB ÉLÕRE KÖTHETÕ CSATORNASZAKASZOK
„Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Programja” csatornahálózati fejlesztések beruházás kapcsán épülõ házi átemelõkkel kapcsolatban a projektmenedzsment az alábbiakról tájékoztatja az érintett ingatlantulajdonosokat.
A házi átemelõ berendezéseket az érintett ingatlanok
területén, telekhatáron belül helyezik el. Ezzel egy idõben a házi átemelõ elektromos ellátását biztosító vezeték
is megépül. A házi átemelõk elektromos megtáplálása
közcélú hálózatról történik, így az üzemeltetéshez szükséges áram költsége nem az ingatlantulajdonost terheli. A
házi átemelõk üzemeltetését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi
majd.
A telekhatáron belül épülõ átemelõ és bekötõvezeték
megvalósítása, illetve a késõbbi üzemeltetés érdekében
szolgalmi jogot jegyeztek be minden egyes érintett ingatlanra. A kivitelezési munkákat követõen a Vállalkozó köteles minden esetben az eredeti állapotot helyreállítani az
ingatlanon belül, illetve a közterületen egyaránt.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a kivitelezõ ingatlanra történõ bejutását biztosítani szíveskedjenek!
A kivitelezési munkák tervezett ütemezése: Meggyfa
utca szeptember 8–19.; Gálya utca szeptember 9–24.; Korong utca szeptember 11–24.; Népkert utca szeptember
15–18.; Rezeda utca szeptember 15–19.; Bor utca szeptember 18–30.; Bethlen G. utca szeptember 19–24.; Puttony utca szeptember 19–26.; Mezõ utca szeptember 25–
30.; Tégla utca szeptember 25–október 7.; Margaréta utca
szeptember 29–30.; Sóstói út október 1–10.; Tövis utca
október 2–10.; Szánkó utca október 10–20.; Búza utca
október 13–16.; Õz köz október 16–20.
A kivitelezési ütemterv tájékoztató jellegû, a munkavégzés konkrét kezdését megelõzõen a Vállalkozó az érintett lakosokat szórólap útján is értesíteni fogja.

Fotó: illusztráció

ÚJABB ÉLÕRE KÖTÉSEK
A SZENNYVÍZPROGRAMBAN
Lezárult az 5. sz. rész mûszaki átadás-átvételi eljárás,
melynek köszönhetõen újabb utcákban kivitelezhetõ az
ingatlanok élõre kötése. Szeptember 8. napjától az alábbi
területeken lehetséges a gerincvezetékre rákötni. A részletekrõl és teendõkrõl tájékozódjanak a www.nyirszennyviz.hu honlapon!
Kistelekiszõlõ (Lapály u., Csemete u., Csemete köz,
Hegedû u., Tallér köz, Füredi u., Tégla u., Lejtõ u., Fillér
u., Bor u., Vincellér u., Koszorú u., Gyík u., Korong u.,
Fészek u., Vaskapu u.).

Oros (Petõtanya u., Pompás u., Világos u., Zsurló u.,
Mályva u., Moha u., Nyíregyházi út, Naspolya u., Lengõ
u., Felhõ u., Füzes u., Platán u., Tujafa u., Bogyó u., Barzó
u., Tüzér u., Gyûrû u., Bimbó u., Bogyó u.).
Nyírszõlõs (Szamos u., Kincs u., Kincs köz, Pajzsikafû
u.).
Nyíregyháza (József A. u., Henger sor, Család u., Huszár sor, Toldi u., Váci M. u., Hímes u., Búza u., Kállói út,
Szitakötõ u., Lujza u., Westsik V. u., Csongor u.).
Az érintett ingatlantulajdonosokat a lakcímre eljuttatott
szórólapban értesítjük a rákötés elvégezhetõségérõl. (A
ráköthetõ ingatlanok listáját a www.nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.)
2014. SZEPTEMBER 12.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A LÉGTÉR AKROBATÁI SZÓRAKOZTATTAK ILLEGÁLIS LERAKÓK
Újabb illegális hulladéklerakót számoltak fel Nyíregyházán. A városüzemeltetõ cégnél rendszeresen figyelik azokat a helyeket, ahová szemetet hordanak
ki.
A NYÍRVV munkatársai a mezõõrök jelzése alapján vonultak ki a helyszínre, kézi és gépi erõvel kezdték meg az útszakasz rendbetételét. Több teherautóra
is szükség volt ahhoz, hogy az itt lerakott szemetet
elvigyék. Idén ez már az ötödik ilyen akció, a tapasztalatok azt mutatják, egy-egy alkalommal 20–30 köbmétert szállítanak be a szeméttelepre. A közterületfenntartási csoport vezetõje azt mondta, szerencsére
egyre ritkábban találkoznak illegálisan lerakott szeméttel.
Az illegális hulladék megsemmisítési díja tonnánként meghaladja a 11 ezer forintot, ez éves szinten
még így is meghaladja a 2,5 millió forintot.

A repülõtéren látványos bemutatókat csodálhattak
meg az érdeklõdõk a hét végi Nyíregyházi Repülõnapon, köztük Veres Zoltán mûrepülõ világbajnok egyéni mûrepülõ bemutatóját. A rendezvényt Nyíregyháza
önkormányzata is támogatta.
Negyedik alkalommal rendeztek repülõnapot a szabolcsi megyeszékhelyen, de csak hivatalosan volt ez a negyedik rendezvény, mert a városban már 1912-ben is tartottak ilyet. Az ünnepélyes megnyitón dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere azt emelte ki, hogy az önkormányzat támogatja a rendezvényt, ezért lehetett a belépés ingyenes, így ez a színvonalas és látványos program
is beilleszkedhet a város népszerû nagyrendezvényei közé.

Nyíregyházán 1968-ban kezdõdött meg a pilótaképzés.
Azóta is közkedvelt a szak, jelenleg 13 hallgató sajátítja
el a szakma fortélyait. Így nemcsak a nagyközönségre, hanem a pilóták utánpótlására is gondolnak városunkban.
A Nyíregyházi Repülõnapra Veres Zoltán mûrepülõ világbajnok látványos repüléssel érkezett meg, majd földközeli manõvereivel és különleges egyéni bemutatójával
elkápráztatta a közönséget. A nézõk emellett izgalmas ejtõernyõs ugrásokat és kötelékrepülõ, vitorlázó- és sárkányrepülõ bemutatókat is láthattak. De a vállalkozó szellemûek meg is csodálhatták Nyíregyházát madártávlatból
sétarepülés keretében. A rendezvényen szórakoztató programokat is szerveztek, s az érdeklõdõk megnézhették a
katasztrófavédelem felszereléseit és a tûzoltófecskendõket is.

INFORMATIKAI ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK
olvasóit. A kórházban a gyógyítómunka mellett a leendõ
egészségügyi szakdolgozók felkészítése is a cél.

Tíz darab, a gyógyításhoz és az ezzel összefüggõ oktatáshoz, kutatáshoz szükséges információk gyors és
hatékony továbbítására alkalmas számítógépet, valamint két nyomtatót adományozott a Szabolcs Takarékszövetkezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtárának.
A 45 ezer kötettel büszkélkedõ Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár nyilvános könyvtárként is fogadja olvasóit, számítógépparkja azonban már elavult volt,
ezért jött jókor a pénzintézet felajánlása. Bede Józsefné
könyvtárvezetõ elmondta, a jelenlegi gépparkot 2006-ban,
pályázati forrásból vásárolták a könyvtárnak, a technika
fejlõdése miatt ezek azonban mára elavulttá váltak. A
könyvtárvezetõ hozzátette, az új eszközök nagymértékben segítik majd a gyorsabb információszolgáltatást.
A kórház területén lévõ könyvtár közel 100 éve segíti
az egészségügyben dolgozók szakmai továbbhaladását.
A gyógyítással, és annak határterületein elhelyezkedõ tudományokkal kapcsolatos könyvekkel, folyóiratokkal várja

SEGÍTI AZ OKTATÓMUNKÁT

Bede József, a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igazgatója, Mangol Csilla, az SZSZBMK fõigazgatója, Bede
Józsefné, a Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár vezetõje és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató-helyettes

Mangol Csilla, az SZSZBMK fõigazgatója nagy jelentõségûnek tulajdonította az ajándékot, mivel a gyógyítás
mellett oktatják is a jövõ szakembereit a kórházban. A
könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a legnagyobb
segítséget mégis a praktizáló és szaklapokban publikáló
orvosoknak nyújtja.
Dr. Adorján Gusztáv, az SZSZBMK fõigazgató-helyettese kifejtette, az orvostudomány gyakorlati oldalához
hozzátartozik az elmélet is. A világ elérésének ma már az
informatika is egy módja. Hozzátette, a könyvtárban olyan
szolgáltatást nyújtanak a kollégáknak, hogy akár 1-2 órán
belül a világ bármely pontjából szakmai információkhoz
juthatnak.
Mivel az adományt felajánló Szabolcs Takarékszövetkezet ügyfelei jórészt Nyíregyházáról és a megyébõl származnak, így az õ érdekükben is esett a választás a Jósa
András Oktatókórházra.

SZEM ELÕTT AZ IDÕSEK ÉLETMINÕSÉGE
A betegszállítás és az immobilitás hatása az idõsekre
is témája volt az Idõsügyi Tanács ülésének. A városházán
megtartott tanácskozáson emellett szó esett az Idõsek
Világnapja alkalmából megtartandó rendezvényrõl is.
Az elsõ napirendek között a betegszállításról, a rendszerben történõ változásokról hallgattak meg tájékoztatást a tanács tagjai. Csáki Zoltán, a Betegszállítók Országos Szervezetének elnöke elõadásában felhívta a figyelmet arra, hogy különbséget kell tenni a betegszállítás és a
mentõszolgálat tevékenysége között. A betegszállítók azt
a feladatot látják el, hogy az elõírt utókezelésekre szállítják a megfelelõ egészségügyi intézetekbe azokat a betegeket otthonukból és vissza, akik esetleg önálló utazásra
8
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nem képesek, akár koruk, akár betegségük miatt. A betegszállítókat a háziorvos vagy az asszisztencia rendelheti
meg.

GYÓGYULHATNAK FÜRDÕINKBEN
Az ülésen szó esett a gyógyfürdõ igénybevételi lehetõségeirõl, melyrõl dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta az ülés résztvevõit.
Elmondta: óriási elõnyökkel, lehetõségekkel jár az, hogy
a gyógyfürdõ minõsítést megkaphatták a fürdõk. Idegenforgalmi, valamint az itt élõk egészségügyi szempontjából is, hiszen orvosi beutalóval is igénybe lehet venni a
fürdõszolgáltatásokat. Az elõírt komplex kezelésben részesülõk kedvezõ áron, OEP-támogatással gyógyulhatnak.

Hozzátette: különbözõ nyugdíjas szervezeteknek, szerzõdéskötés alapján, nagyobb mennyiségû belépõjegy megvásárlására van lehetõségük, igen kedvezõ, 700 forintos
áron. Ez a belépõjegy csak nyíregyházi lakosok által használható fel. Tavaly 21 000 darab ilyen jegyet adott el a zrt.
Kapcsolódva az elõbbi napirendi ponthoz, dr. Szilassy
Géza fõorvos az immobilitás (mozgásszegény életmód)
hatásairól tartott elõadást. Elõadásának fõ mottója: „A
gyógyulás tekintetében legjobb megoldás a családi környezet”.
Tárgyalta a tanács az Idõsek Világnapjának megrendezésével kapcsolatos teendõket. Ami eddig tudott, hogy
október 1-jén a felújított BUSZACSA ad majd helyet a rendezvénynek – kaptuk a tájékoztatást Fintor Károlynétól,
az Idõsügyi Tanács titkárától.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyûjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az
Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elõ az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetõvé tévõ adatfelvétel Magyarországon 2014. szeptember 15-étõl december 15-éig tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer minõségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településérõl összesen 9479 fõt, véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevõk névre szóló értesítõ levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett idõszakban felkeresi õket. Az adatgyûjtést végrehajtó kérdezõk hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportja számára az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet külön vizsgálatot is szervez az egészséget nagyban
meghatározó táplálkozási szokások megismerésére. Ez célzott beavatkozásokat tesz
lehetõvé a betegségek megelõzése, az egészségben töltött élet meghosszabbítása
érdekében. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2014)
122 településen zajlik, 3369 személy megkeresésével.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi
azonosítás lehetõségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény elõírásait.
A felmérésbõl származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetõvé válnak, az elsõ adatközlések 2015 tavaszán várhatóak.
Az együttmûködõk értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Debrecen, 2014. 09. 02.
2014. SZEPTEMBER 12.
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VÉGET ÉRT A VIDORGÁS HETE
MIT GONDOL A
VIDOR FESZTIVÁLRÓL?
Teljes válaszok a „Dorina kérdez” címû mûsorban.
„Nagyon jó dolog. Kiváló mûvészek
fordulnak meg a megyében és ezt ápolni
kell. Minden délután és este részt vettünk
rajta.” Bodor Miklós
„Szerintem nagyon jó
fesztivál. Szoktam én is kijárni rá.” Orbán András

Egy elefántcsontparti zenekar, a Tiken Jah Fakoly
adta az idei VIDOR Fesztivál utolsó koncertjét szombaton este a Kossuth tér világzenei nagyszínpadán. A
VIdámság és Derû ORszágos Seregszemléjén 9 nap
alatt 44 helyszínen mintegy 400 programmal várták
az érdeklõdõket, amelyek nagy része ingyenesen volt
látogatható. A külföldi világsztárok mellett nyíregyházi zenekar is színpadra lépett, de voltak kõszínházi elõadások, bábelõadások, dumaszínház, filmek és kiállítások is.

álltak a VIDOR Fesztivál közönsége elé, míg Kiss Jenõt és
Szerednyey Bélát a legjobb epizódduettért jutalmazták. A
legjobb nõi epizódalakítást Bozó Andrea nyújtotta a Szkéné Színház Bányavíz címû darabjában. Göttinger Pál, a
Telefondoktor címû egyszemélyes bohózat szereplõje lett
a fesztivál legjobb terapeutája, a VIDOR Fesztivál legjobb
utcaszínházi elõadásáért járó díjat pedig a debreceni OrtIki Báb- és Utcaszínház vehette át.

Szerzõ: Bruszel Dóra

NYÍREGYHÁZI ZENEKAR A VIDORON
A Kossuth téren elõször lépett fel a fesztivál történetében helyi együttes. A nyíregyházi Folkfusion Band
szerda este adott koncertet a VIDOR Fesztivál világzenei nagyszínpadán. A zenekar énekese azt mondta,
különös megtiszteltetés nekik, hogy itt muzsikálhatnak.
A „posztmodern neoparasztnak” nevezett mûfajt játszó együttes 2006-ban alakult, mára számos fesztivál
fellépõi közt szerepelnek.
Jelenet Pintér Béla és Társulatának Titkaink címû
darabjából

A „ZÛRZAVAROS ÉJSZAKA” KAPTA
A LEGJOBB SZÍNHÁZI SZÖVEGÉRT JÁRÓ DÍJAT

VIDOR AZ
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„Ha nem lenne, akkor már nagyon hiányozna. Ezt úgy várjuk, mint a nyár záróünnepségét. Gratulálok a szervezõknek, ami egész nyáron Nyíregyházán
volt. Tetszik, hogy nyíregyháziakat is bevonnak. Nemcsak más városokból hívnak vendégeket, hanem az ittenieket is
foglalkoztatják.” Maródi Magdolna
„Nagyon örülök neki, hogy megrendezik. Így van lehetõség arra, hogy az
ember jól érezze magát, zenét hallgasson, mert a feszült hétköznapokon nekem is nagyon jólesik, hogy a fõtéren
zenét hallok vásárlás közben. Az embert
felvidítja. ”
Dolhai Tiborné

Szombaton legördült a függöny, véget ért a VIdámság
és Derû ORszágos Seregszemléje. A világzenei fesztivál
színházi versenyprogramjában tizenhat vígjátékot tekinthetett meg a közönség, a Makk Károly, Kossuth-díjas filmrendezõ vezette öttagú zsûri pedig kilenc díjat ítélt oda a
legjobb produkcióknak és színészeknek. Pintér Béla és Társulatának Titkaink címû darabja kapta a legjobb elõadás díját, a szakmai zsûri által odaítélt életmûdíjat pedig
Szacsvay László színmûvész vehette át.

A legélõbb színházi szöveg és rendezés díját Mohácsi
István és Mohácsi János kapta a szombathelyi Weöres Sándor Színház Zûrzavaros éjszaka címû komédiáért. A legjobb nõi és férfi alakítás díját Tóth Ildikó és Lukáts Andor
kapta meg, mindketten a Budaörsi Latinovits Színház Képzelt beteg címû darabjában játszottak. A legjobb fõszereplõ duett elismerõ címet Kedvek Richárd és Õze Áron
kapta meg, õk a Pacalpörkölt sok zafttal címû vígjátékkal

„Jó ötletnek tartom.
Részt vettem rajta a két
unokámmal, legtöbbször
a meséken.”
Lakatos Barna

A Folkfusion Band együttes énekese, Cserepánya
Miroszláv
Azok számára, akik lemaradtak a vidámság és derû kilencnapos ünnepérõl, kedden 19.30-kor és szerdán 21.30-kor sugárzunk egyórás összefoglalót az Alkotás utca keretében.

„Én nagyon jónak tartom. Nem nagyon
járok ki más elfoglaltságok miatt, de sokat vagyok a Kossuth téren, és látom,
hogy rengetegen vannak a rendezvényen. Mindenki örül neki, nagyon jó.”
Meleg Tibor

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

INDUL A FÛTÉSI SZEZON...
A Nyírtávhõ Kft. szakemberei folyamatosan ellenõrzik a távfûtési vezetékek és a hõközpontok állapotát, hogy a fûtési szezon indulására
minden üzemképes legyen.
A fûtési szezon szeptember 15-én kezdõdik, ettõl az idõponttól a lakóközösségek
közös képviselõiken keresztül, írásban igényelhetik a fûtési szolgáltatás beindítását a
honlapról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/dokumentumtar) „Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumentum kitöltésével, illetve más írásos formátumban is.
A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen a
szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre vagy személyesen leadhatják ügyfélszolgálatunkon (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6. I. emelet 106. sz.) és a Népkert
utca 12. szám alatti irodaépületünkben.
A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenõrizni kell a
termosztatikus szelepek állapotát, rendellenes mûködés esetén a
meghibásodást a Szolgáltatásfelügyelet részére be kell jelenteni.

Hibabejelentés: 42/451-644
Ha a fûtés indításakor, vagy folyamatos üzemeltetés esetén a
radiátor zajosan mûködik, vagy vízcsobogás hangot hall, az azt
jelenti, hogy levegõ van a rendszerben. Ennek következtében a
sokakat zavaró hangokon túl, az üzemeltetés sem lesz megfelelõ, részben vagy teljes egészében hideg marad a radiátor teljesen nyitott szelepállás mellett is. A jelenség általában csak egyegy radiátor esetén fordul elõ és nem a lakás vagy épület összes
radiátoránál.
Kiküszöbölése egyszerûen, az erre szolgáló légtelenítõ berendezés rendeltetésszerû
használatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévõ fûtõtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.
Ha zajos mûködésrõl nincs szó, de a radiátor nyitott szelepállásoknál
sem melegszik megfelelõen, akkor valószínûsíthetõ, hogy elöregedett,
vízköves a fogyasztó tulajdonában található fûtõtest, ilyen esetben a
megfelelõ és üzembiztos mûködés érdekében a karbantartásról, esetleg
cserérõl a nyári idõszakban gondoskodniuk kell. Ha a radiátort a termosztatikus szelep egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor melegnek érezzük, vagy ha a fûtõtest nem teljes felületén meleg, akkor az
azt jelenti, hogy a szelep megfelelõen mûködik, vagyis csak annyi hõenergiát enged leadni, amennyire a szelep beállítója „utasítást” ad.
Azoknak a fogyasztóknak, akik nem az egyenletes részszámlázást választották a fûtési
idõszak kezdetével, már fûtési részfizetéseket is fognak a számlák tartalmazni október
hónaptól. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen egyúttal október hónapban aktualizáljuk a fûtési hõdíj részszámlázások mértékét is. Eltérõ visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi elszámolt év tény felhasználásához igazított mértékû részszámlákat készítünk.
NYÍRTÁVHÕ KFT.
2014. SZEPTEMBER 12.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NYÍREGYHÁZÁN
TÖBBEN ÉLNEK
Pécs vesztette a legtöbbet népességébõl két év alatt a
nagyvárosok mezõnyében, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Nyíregyházán viszont többen laknak, mint két éve.

KERTSZÉPSÉGVERSENY
Második alkalommal szervezte meg a NYÍRVV
Nonprofit Kft. és Nyíregyháza önkormányzata a Kertszépségversenyt. A városszépítõ akcióra idén csaknem félszáz nevezés érkezett.
Szerzõ: Demény Dorina
A Kertszépségversenyen idén bõvült a nevezõk köre, négy
kategóriában vehettek át elismerést a díjazottak. A zsûrinek nehéz feladata volt, hiszen a pályázott kertek sokban különböztek egymástól. A legtöbb nevezés a legvirágosabb intézmény kategóriájában érkezett.
Kósa Tímea alpolgármester a díjkiosztón elmondta: fontosnak tartja, hogy Nyíregyháza az ilyen versenyek segítségével is még szebb és virágosabb város legyen. Az

Miskolc lakossága a vizsgált idõszakban 166 823-ról 161
265-re apadt, és Debrecenben is kevesebben élnek, a 2012.
január 1-jei 207 580-as lakosság 2014. január 1-jére 203
914-re csökkent. Kevesebben élnek Gyõrben is: a folyók
városa 2662 lakost vesztett a tárgyalt évek során, a Magyarország közigazgatási helységnévkönyvének legfrissebb
kiadása szerint ez a szám most 128 902, míg a két évvel
korábbi 131 564. Szegeden azonban gyarapodás figyelhetõ meg: idén 335 lakossal számoltak többet, mint tavaly.
Nyíregyházán többen laknak, mint két éve. SzabolcsSzatmár-Bereg megye székhelyét a KSH adatai szerit 2012ben még 117 658-an lakták, idén januárban viszont már
118 164 volt városunk népessége, igaz, ez a szám 21-gyel
elmarad a 2013-as értéktõl.
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A díjazottak csoportja

Kósa Tímea alpolgármester adta át a díjakat
alpolgármester úgy vélte, hogy az a szépség, amit ezek a
kertek és ápolt felületek jelentenek, mind példaértékûek
lehetnek a városlakók számára.
A versenyben 700 ezer forint értékû ajándékot osztottak
ki. Családi ház kategóriában különdíjban részesült a
Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergõ Tagintézménye.
Ugyanebben a kategóriában Mátrai Istvánné Szivárvány
utca 53. szám alatti kertjéért kapta az elsõ díjat. A társasházi lakások közül dr. Selmecziné Móré Sára vehette át
a legszebbnek járó elismerést a Garibaldi utca 63. szám
alól. A virágos utcák sorában az elsõ lett a Ferenc krt.
27–29., melynek díját Vitéz Péter vette át. Az intézmények közül kertészetileg a legszebbnek a Zrínyi Ilona
Gimnáziumot találta a zsûri.

ESEMÉNYEK

HIRDETÉS

NYÍREGYHÁZÁRA FIGYELT AZ ORSZÁG
Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében elmondta, Nyíregyházán az elmúlt négy év több 10 milliárd forintnyi beruházásainak javarésze mikroszintû fejlesztés az
élhetõ város megteremtése érdekében. Ezek között óvodák, iskolák, szociális intézmények felújítása, bõvítése, építése, közterületek, utak, járdák megújítása szerepel, és most
is zajlanak komoly fejlesztések.

A DEVIZAHITELEK FORINTOSÍTÁSA

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
és dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen
Tíz év az EU-ban: az elkötelezettség és a nyitottság
szerepe a gazdasági növekedésben. Ez volt a címe a
Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász-vándorgyûlésének, amelynek idén szeptember 4. és 6. között – 8 év után – ismét Nyíregyháza adott otthont
(egyébként korábban, 1998-ban is volt vándorgyûlés
városunkban). A háromnapos szakmai tanácskozássorozat ülésein, mely a szakma meghatározó rendezvénye, vezetõ gazdaságpolitikusok, kormánytagok, akadémikusok, valamint a hazai pénzügyi és üzleti élet
kulcsszereplõi tartottak elõadásokat.
Nyíregyházán legutóbb 8 évvel ezelõtt tartották meg a
magyar közgazdász szakma legnagyobb éves rendezvényét. Az akkori vándorgyûlés fõ témái a gazdasági növekedés és egyensúly, az államháztartás és államszervezet
átalakítása, a vállalkozói környezet javítása, valamint a
területfejlesztés és az uniós pályázati lehetõségek voltak.
Idén ismét fõként az utóbbihoz köthetõ témákban hallhattak elõadásokat, s terítékre került Magyarország tízéves
uniós tagsága is. A múlt értékelése mellett elsõ kézbõl kaphattak tájékoztatást többek között a 2014–2020-as idõszakra vonatkozó uniós támogatási rendszerrõl, valamint
a gazdasági és monetáris politika aktuális kérdéseirõl.

Tavasszal indulhat el a devizahitelek forintosítása, addig a parlament elfogadja az ehhez szükséges jogszabályi
kereteket – jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter a vándorgyûlés elsõ napján. A miniszter kitért
arra, hogy a kormányzat célja továbbra is a gazdaság fenntartható növekedési pályán tartása, az államadósság csökkentése és továbbra sem engednek abból, hogy a költségvetési hiányt 3 százalék alatt tartsák. Kiemelt törekvésük
pedig a devizaadósság mérséklése. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány azt szeretné, ha a
stratégiai partnerek osztalékuk nagy részét a jövõben is
hazánkban fektetnék be.

REGIONÁLIS VERSENYBEN VAGYUNK
Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika új feladata a magyar gazdasági érdekek érvénye-

sítése lesz a kialakuló új világrendben, és egyre élesebb
regionális versenyben kell sikeresnek lennünk. Az államtitkár kiemelte: a cél az, hogy növekedjen a magyar kisés közepes vállalkozások aránya az exportban. A keleti
nyitás politikájával kapcsolatban az államtitkár úgy fogalmazott, ez fontos eszköz Magyarország pozíciójának megtartása és erõsítése szempontjából a keleti piacokon. Elmondta, a kormány azt szeretné elérni, hogy 2018-ra a
teljes magyar export egyharmada az Európai Unión kívülre irányuljon.

AZ MNB KÉSZ DEVIZÁT BIZTOSÍTANI
Balogh Ádám, a jegybank alelnöke elõadásában a gazdasági válságból való kilábalás kapcsán kifejtette: alapvetõ strukturális reformok szükségesek ahhoz, hogy fenntartható gazdasági pályára álljon a növekedés, és eközben a pénzügyi rendszer egyensúlyban legyen. Ilyen reformok már történtek Magyarországon, ezek eredménye,
hogy a költségvetés stabilizálódott, és a finanszírozási képesség is javult. Az alelnök a devizahitelezéssel kapcsolatban elmondta: a jegybanknak akkor lehet szerepe, amikor a devizahiteles elszámolások kapcsán a kamat és árfolyamrés ügyét az Országgyûlés végleg elvarrja. Ehhez
az MNB kész devizát biztosítani a bankoknak. Az elszámolás során szerinte körülbelül 3 milliárd eurós devizaigény jelenhet meg a bankoknál, amelyenek kielégítésében a jegybank segíteni tud.

NEVES ELÕADÓK

Óriási érdeklõdés és figyelem övezte a vándorgyûlést:
530 résztvevõ, 100 elõadás

Az 52. Közgazdász-vándorgyûlés elõadói között ott volt
még többek között Balázs Péter, a Közép-Európai Egyetem tanára, Vitályos Eszter Zsuzsanna, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelõs államtitkára,
Cséfalvay Zoltán, a 2014–2020-as magyar–EU partnerségi megállapodás fõtárgyalója, Domokos László, az ÁSZ
elnöke, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Kovács Árpád, a szervezõ Magyar Közgazdasági Társaság elnöke is.

ÁTADTÁK A SZABOLCS TAKARÉK
FELÚJÍTOTT KÖZPONTJÁT
A Szabolcs Takarékszövetkezet felújított központjának átadását ünnepelték a résztvevõk kedden.
A végéhez ért Nyíregyháza egyik legjellegzetesebb mûemléképületének, a
Szabolcs Takarékszövetkezet Országzászló téri központjának homlokzati felújítása.
A Kõrössy Albert Kálmán tervei alapján, szecessziós stílusban készült impozáns épület 1911-es építése során eredetileg is bankként mûködött, falai egykoron a Szabolcsi Agrár Takarékpénztárnak adtak otthont.
A 3 hónapos beruházást követõen a
megye pénzintézete megújult környezetben, a korábbiakban megszokott személyre szabott szolgáltatásaival várja
meglévõ és leendõ ügyfeleit.
A hivatalos átadás jelenlévõi dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesterének üdvözlõszavai,
Szabó Levente, az MTB Zrt. vezérigazgatójának köszöntõje, valamint Bede József, a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igazgatójának avatóbeszéde után a
Takarékszövetkezet folyamatos fejlõdésének jelentõs bizonyítékát „vették birtokukba”.
2014. SZEPTEMBER 12.
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TÁMOGATOTT RÖPLABDA
Támogatói szerzõdést kötött a Hübner-H Kft. a FatumNyírsuli-NRK-val. A nõi röplabdásokat egy évig segíti a
cég, melynek logója a mezre is felkerült. – Három éve
folyamatosan megrendezzük az amatõr strandröplabda tor-

Katona Klaudia, Kósa Árpád és Sitku Tamara a szerzõdés
bejelentésekor

nát Nyíregyháza belvárosában, így közel áll hozzánk a
sport, ezen belül a röplabda. Egy komolyabb összeggel
szeretnénk segíteni a csapatot abban, hogy a kitûzött célt
elérje – mondta Katona Klaudia, a Hübner-H Kft. asszisztense. Ez a cél az elsõ négybe kerülés, és a csapat vezetése szeretné a nézõszámot is növelni. – Példaértékû ez a
támogatói szerzõdés, melyet kötöttünk, és bízom benne,
hogy mindkét fél elégedett lesz a szezon végén. Egyre
népszerûbb Magyarországon a röplabda, és ebben az erõsödõ bajnokságban szeretnénk az élmezõnyben végezni,
fõként saját nevelésû fiatalokkal. Jelenleg egyedülálló
módon a 11 fõs keretünkbõl 8 saját nevelésû játékos, és
szeretnénk is folytatni ezt a folyamatot a jövõben is, mert
ahogy Kõhalmi Richárd vezetõedzõnk mondta, egy összevásárolt csapatból jó együttest létrehozni nem nehéz szakmai feladat. Ez annál inkább. Nehéz bajnokság lesz, de
ilyen támogatókkal eredményesek lehetünk – mondta Kósa
Árpád, a Nyírsuli Kft. ügyvezetõje. A bajnokság szeptember végén kezdõdik, a csapat az elsõ hazai meccsét október 10-én vívja a Kaposvárral.

I. VIDOR FUTÁS –
21 KILOMÉTER VOLT A TÁV
Volt, aki egyedül, volt, aki a családdal, volt, aki pedig
baráti társasággal érkezett az I. VIDOR futásra. A családoknak és a gyerekeknek 1 kilométer, a bátrabbaknak 21 kilométer volt a versenytáv. Hosszú idõ után
rendeztek ismét félmaratoni versenyt a szabolcsi megyeszékhelyen több száz résztvevõvel.
– Nyíregyháza a fõ támogatója volt a rendezvénynek, mivel tudjuk, hogy a városban nagyon sokan futnak, és régi vágyuk volt, hogy legyen itt is egy ilyen
távú viadal. Már egyeztettünk a szervezõkkel, és szeretnénk hagyományt teremteni a versennyel, de mivel egy hét múlva az országban egy másik félmaratoni
viadalt is tartanak, így másik idõpontra tesszük majd
át – mondta Batizi Tamás, az önkormányzat kabinetvezetõje.

A XXI. SZÁZAD TORNACSARNOKA
Elkészült a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola, valamint a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület közös projektjében a
város új tornacsarnoka.
Múlt szombaton ünnepélyes keretek között át is adták a létesítményt. – Egy csoda, ami megvalósult, örülök, hogy átélhetek egy ilyet. A beruházás összköltsége
480 millió forint, ennek 30 százalékát a katolikus egyház, 70 százalékát a Bige Holding Zrt. TAO-s támogatás
keretében biztosította – mondta Farkasinszki Gyula, az
NYKUKE elnöke. A tornacsarnokban kiemelt helyet kap
majd a kosárlabda. Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke szerint az állami segítségnek köszönhetõen hasonló kosaras csarnokok épülnek az ország több pontján. A Szent Imre iskola tornaterme a nyíregyházi fiatalok fejlõdését segíti.
– Az utánpótlás-nevelés egyik bázisa lehet a létesítmény, amire nagy szükség van, hogy egészséges fiatalokat neveljünk. Mindez jól illeszkedik a meghirdetett
sportkoncepciónkba – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere. A tornatermet Bosák Nándor
püspök, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye fõpász-

Hosszú idõ után rendeztek ismét félmaratoni
versenyt Nyíregyháza utcáin
Nemcsak praktikus, szép is az új tornacsarnok
tora is megszentelte, Soltész Miklós államtitkár a sport
fontosságáról beszélt, és mindenkinek gratuláltak, aki
részt vett a munkában.
Az épületet a hivatalos megnyitó elõtt néhány nappal
már birtokba vették a fiatalok, Nyíregyházán edzett
ugyanis az angol és a magyar U16-os fiú kosárlabdaválogatott, és egy felkészülési mérkõzést is játszottak a
tornacsarnokban.

A HATÁRON TÚL IS JÓL TÁJOLTAK
Az NYVSC tájfutó szakosztálya a nyarat sem töltötte
tétlenül, mely a versenyekrõl és a kirándulásokról szól,
így a szakosztály tagjai a szomszédos országok versenyeire látogattak el, összekötve a sportolást és a kikapcsolódást.

Az NYVSC eredményes tájfutói
14
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Július elsõ hétvégéjén Romániában, Hegyközszentmiklós–Székelyhíd közelében, a Tájfutó Fesztiválon vettek részt, ahol több kategóriában is dobogóra állhattak a
nyíregyházi versenyzõk. Augusztus elsõ hétvégéjén a szlovákiai Karszt Kupára szólt a meghívás, a 4 napos versenyen a 11-12 éves gyerekek is „A” kategóriában, tájékozódás szempontjából nehéz pályán indultak. A terepen
korábban fõiskolás világbajnokságot rendeztek, így minden lehetõség megvolt a tájékozódási technikák versenyszerû gyakorlására.
A versenyen részt vettek a komoly tájfutó sporttal rendelkezõ országok – Csehország, Litvánia, Lengyelország
– utánpótláskorú versenyzõi is, így egy-egy napi dobogós
helyezéshez nagyon jó teljesítményt kellett nyújtani. Az
augusztus hónap az itthoni, nemzetközi Hungária Kupáról szólt, a Mátrában rendezett 5 napos versenyre 14 gyerek utazott el. A fizikailag és technikailag nehéz mátrai
terepeken a gyerekek jól szerepeltek, a napi gyõzteseknek járó sárga trikót Sztojka Milán és Varga Viktória egyszer, Szulics Máté három alkalommal nyerte meg.

A Nyírségi Futók Egyesülete által szervezett versenyen több ismert sportoló és színmûvész is rajthoz állt.
– Egyébként is gyakran futunk edzésen, de nem ekkora távokat, általában 4-5 kilométert kell teljesíteni. Most
elindulok a 21 kilométeren, és a csapattársakkal –
Helebrandt Mátéval, Bakosi Péterrel – közösen kocogunk majd egy jót, de mivel rövidesen a csapatbajnoki döntõt rendezik és szükség lesz az erõre és a jó
eredményre, így nem futunk végig. De nagyon örülök, hogy ilyen sokan neveztek – mondta Káplár János
diszkoszvetõ még a rajt elõtt.
– Utoljára 1985-ben futottam a busz után, mégis
fontosnak tartottam, hogy most elinduljak. Egy remek
kezdeményezésnek tartom az eseményt, és ki tudja,
talán éppen ennek hatására kezdek el rendszeresen
mozogni – mondta Tóth Károly színmûvész. Pontban
10 órakor aztán elrajtolt a mezõny. A versenyzõk a
Városi Stadionból indultak, és a cél is itt volt, közben
pedig a futók érintették Sóstót is. A befutó után több
kategóriában hirdettek gyõztest.

SPORTPROGRAM
Szeptember 13., szombat 18.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Dunaújváros NB I-es labdarúgómérkõzés. (Felvételrõl az NYTV-n: vasárnap 18.00)
Szeptember 16., kedd 16.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Cegléd Liga Kupa labdarúgó-mérkõzés. (Felvételrõl az NYTV-n: szerda 20.00)
TOVÁBBI SPORTHÍREK: www.nyiregyhaza.hu

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat megnyitójára várják az érdeklõdõket szeptember 12-én 11.00 órakor
a Jósa András Múzeumba.
Az autók világa – fergeteges matchbox, modellautó és
rallyautó kiállítás a Kállay Gyûjteményben szeptember 12–
november 29. között. Megnyitó: 11.00 órától. Megtekinthetõ: hétfõ–péntek 8.00–17.00 óra, szombat 10.00–17.00 óra.
Családi nap szeptember 27-én meglepetésekkel! Elérhetõség,
elõzetes, csoportos bejelentkezés: 42/310-566. Bõvebben:
www.kallaygyujtemeny.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: szeptember 13-án 16.00
óra: Rátóti csikótojás, 14-én 10.00 óra: Kinek jobb a háza.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Anconai szerelmesek 2 – újra bérletszünetben! Szeptember 13-án 19.00 órától bérletszünetben tekinthetik meg az
Anconai szerelmesek 2 címû zenés vígjátékot a Móricz Zsigmond Színházban.
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.

PROGRAMOK

A Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Nap
jegyében ismét meghirdeti népmesemondó versenyét „Mese,
mese mátka” címmel, amelynek az idei évben a Városmajori
Mûvelõdési Ház ad otthont szeptember 30-án 9.00 órától.
Jelentkezni egy szabadon választható magyar népmesével
lehet az alábbi kategóriákban: alsó, felsõ tagozatos, valamint
speciális (fogyatékkal élõ fiatalok). A szervezõk, egy oktatási
intézménybõl kategóriánként maximum 3 fõ jelentkezését
fogadják el. Az iskolák szeptember 26-áig jelezhetik részvételi szándékukat, e-mailben: info@vacimuv.hu vagy telefonon: 42/411-822. Információ: www.vacimuv.hu.
A Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeiben a
nyári szünet után is várják az érdeklõdõket a már korábban
mûködõ és az újonnan induló foglalkozásokra. További információ az intézmény honlapján (www.vacimuv.hu), a tagintézmények menüpontjában található, illetve az ott megadott telefonszámokon kérhetõ.

„KÓSTOLJA MEG...!”
A MÚZEUMFALUBAN
„Minden emberben fa lakik” – Endresz Ágnes kiállítását
tekinthetik meg az érdeklõdõk a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár galériájában.

Vincze Sándor: A gáton túl és innen – történetek Tiszakerecsenyrõl címû könyvének bemutatója szeptember 17-én
15.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket az Alkotó tagtársak 16. rendezvényére szeptember 12én 16.30-tól. Bemutatkozik: Abonyiné Antal Anna önálló
estjével: „Lélekkel magasabb” – Ratkó József emlékére. Helye: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

„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. További részletek:
www.nyirplaza.hu.

A Bencs Villa programjai: szeptember 12-én 17.00 óra: a
mátészalkai Szalka Consort vonósegyüttes koncertje. Repertoáron: Handel, Hacsaturján, Delibes, Erkel, Bernstein,
Webber, Bach, Offenbach stb. mûvei. 15-én 17.00 óra: A
magyar õstörténet – mai szemmel (Kosztin Sándor elõadása).
19-én 17.00 óra: a Nyíri Arborétum bemutatkozó estje – Molnár Ibolya festõmûvész, tanár, a füvészkert alapítójának, a
Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület elnökének mûsora. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Katicabogarak címû kreatív foglalkozásra várják a kicsiket és nagyokat szeptember 13-án 9.30–12.30 óra között. Az
érdeklõdõk mesét hallgathatnak a Hatpettyes katicabogárról,
majd ezt követõen mindenki elkészítheti saját hatpettyes katicáját. Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Csiriptanya.

LAKÓTELEPI CIVIL FESZTIVÁLOK
Szeptember 13-án, szombaton Örökösföldre várják
a szórakozni vágyókat, ahol Lakótelepi Civil Fesztivált szerveznek 10–14 óra között, a Fazekas János téri
általános iskola elõtti közterületen. A szervezõk színes kulturális mûsort kínálnak a kilátogató vendégeknek.
Szeptember 14-én, vasárnap az érkertieket invitálják Lakótelepi Civil Fesztiválra, amely 11 órától 15
óráig várja a vendégeket. Itt is színes programok várják az érdeklõdõket az Árpád u. 52–54. szám alatti
lakóház melletti zöldfelületen.
Mindkét rendezvényen fellépnek a lakótelepeken
mûködõ oktatási intézmények kulturális csoportjai, de
lesz a gyermekeknek ugrálóvár, foglalkoztató programok és számos vetélkedõ.

GAZDIKERESÕ

A Vasutas Sporthorgászok szeptember 21-én tartják õszi
pontyfogó versenyüket. E nemes vetélkedés helyszíne az Erdélyi Major, ahol két fordulóban csalhatják horgaikra a halakat. Bõvebb információ a www.vste.hu weblapon. Nevezni
a Végállomás horgászboltban és Lipcsei Józsefnél (20/5848307) lehet szeptember 19-éig.
Országalma – Huszthy Edit kiállítása a Tuzson János Botanikus Kertben, a kis tó mellett. Megtekinthetõ: idõjárástól függõen szeptember 20-áig.
IX. Sóstóhegyi Szüreti Mulatság. A Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér és a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány várja
az érdeklõdõket a szeptember 27-én 19.00 órakor kezdõdõ
zenés-táncos vacsoraestre. Helye: Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményének tornaterme (Sóstóhegy, Igrice u. 6.). Jelentkezési határidõ: szeptember 22. További információ: dr. Hudákné Fábián Nóra, 30/256-1232.

NAGYMIHÁLYI KIRÁNDULÁS
A Fegyveres Erõk és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas
Klubját, valamint a Szlovák Köztársaság Katonai Szövetsége Nagymihályi Klubját évek óta szoros barátság köti
össze. A Nyíregyháza önkormányzatának Civil Alapjából
nyert támogatásnak köszönhetõen a nyíregyháziak meglátogathatták nagymihályi partnerszervezetüket. A klub
tagjai a városnézés mellett a helyi I. világháborús Hõsök
Emlékmûvénél helyeztek el koszorút a partner szervezetekkel, illetve Királyhelmecen is tiszteletüket tették a Nyíri
Honvéd Egyesület által avatott világ igaza, Reviczky Imre
posztumusz vezérõrnagy emléktáblájánál.

„Kóstolja meg...!” Hagyományok, ízek, nemzetek
szeptember 13-án a Sóstói Múzeumfaluban. 10.00 és
17.00 óra között összesen 36 fõzõcsapat, több mint 60
féle házias ételkülönlegességét ízlelhetik meg az érdeklõdõk „kóstolójegy” ellenében.
A hungarikumok és magyaros ízek mellett külhoni
ínyencségek (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság) is
szerepelnek majd az étlapon, például brindzás haluska, titkos összetevõkbõl készülõ „mérges” lapcsánka,
barátleves... Valamint idén elõször a nemzetközi konyha szerelmeseinek is szolgálnak betevõvel: Japánból
különféle sushikat, eurázsiai sztyeppei ételt, a kumiszos koi pörköltet kínálják majd, de a libanoni vajas
sárgalencselevest, az ukrán borscsot és a mexikói fajitast
is felszolgálják. Mindezeket olasz, kínai és török ételkülönlegességek mellett készítik.
A Sóstói Múzeumfalu munkatársai is fakanalat ragadnak, s a „Férjek” slambucot fõznek, míg az „Asszonyok” rekordkísérletre vállalkoznak: a vidékünkre jellemzõ tirpák csörögébõl egy nap alatt a lehetõ legtöbbet kívánnak elkészíteni, hagyományos fával fûtött csikóspóron.
Az igazi falusi hangulatot utcazenészekkel teremtik
meg, s a faluközpontban Kinka László gyümölcsszobrász is bemutatót tart majd.

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.

Béci: Körülbelül 3 éves ivartalanított
labrador kan. Barátságos, kedves
nagy mackó, aki ideális társ lehet
bárki számára.

Aphrodite: Körülbelül 4 hónapos,
barátságos, szelíd nõstény cica, aki
testvérével együtt került be az Állatotthonba.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

ÉRKERT
A 19. század közepén még mocsár borította azt a területet, ahol ma a megújuló és megszépülõ érkerti lakónegyed található. Akkoriban a várost északkeletrõl a „bujtos”,
délnyugatról pedig az „éralja” nádat, kákát termõ mocsarai borították, így a fõ gondot a területek lecsapolása jelentette. 1849-ben a Bujtoson ezt mérnöki tervek alapján
sikeresen megoldották, míg az „éralja” esetében Sulyán
János akkori aljegyzõ arra vette rá a lakosokat, hogy a
mérnöki díjak megspórolásával lecsapoltatja õ, csak megfelelõ számú napszámost biztosítsanak. Az általa ásatott
árkon („Sulyán árka”) azonban nem folyt le a víz, így 1853ban ott is igénybe kellett venni a mérnöki tervezést. A
másodszorra már sikeres lecsapolást követõen a területet
egyholdas parcellákra osztották, amelyeket a lakosok elõbb
bérelhettek, késõbb meg is vásárolhattak. A kiváló termékenységû talajon gyümölcsöt és szõlõt termesztettek. Csak
1906-tól engedélyezték lakáscélú épületek emelését. Mivel az Érkert a Bujtoshoz képest magasabb fekvésû volt,
így az hamarabb beépült. 24 év alatt „a régi város és a
vasút között, a hajdani mocsaras legelõ területen, ma egészen új, modern városrész áll” – olvasható az 1931-ben
megjelent Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei
címû monográfiában. 1901-ben a Nyírvidék cikkírója kifogásolja a város egyes utcanévadási szokásait. Szerinte
„szegényes dolog, hogy az ér olyan sok helyen szerepel”.
Fel is sorolja: „Ér-folyó, ér-kertek, ér-utcza, érkert-utcza”.
Ezek közül ma már csak a lakónegyed elnevezése él egyes
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számban: Érkert, valamint az Ér utca. Szerinte üdvösebb
volna, ha az utcák elnevezéseinél a hazafias szemlélet és
a lokálpatriotizmus érvényesülne. Ahogy írása végén össze
is foglalja: „Az utcák elnevezésébõl nem csak a város ízlésére, hanem hazafias gondolkodására is lehet következtetni. Még az ilyen csekélységekben is legyünk kegyeletesek és hazafiak. Gondolkozzunk és el kell ismernünk, hogy
nagy nyeresége a közmûvelõdésnek, ha egy-egy ragyogó
nevet a nép szájára adunk”. (Lásd: Árpád, Toldi...)
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

