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KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS. Kedvezményes
parkolóbérletet válthatnak
azok a szülõk, akik óvodába
és iskolába viszik gyermeküket. Az „intézményközeli
bérlettel” a szülõk jutányosabb áron parkolhatnak.

3
MEGÚJUL A CSONGOR
UTCA IS. Önkormányzati
forrásból újul meg 1400
méteres hosszban és 6
méter szélességben a
Csongor utca. Emellett
1–1 méteres zúzott köves
padkát is építenek.
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HÍD ÉS SÉTÁNY SÓSTÓN

6
TAKARÍTÁS
KISTELEKISZÕLÕBEN.
Takarítási akciót szervezett a NYÍRVV Nonprofit
Kft., a közterület-felügyelet, a városgondnok és
több körzetgondnok
Kistelekiszõlõben.
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JÁTÉKAUTÓ-KIÁLLÍTÁS

ALPOLGÁRMESTERI VISSZATEKINTÕ (I.)
A valódi igények mentén igyekeztünk tudatosan fejleszteni –
kezdte visszatekintését Kósa Tímea alpolgármester. A lezáruló, négyéves önkormányzati ciklusról számot adó, városvezetõi sorozatunkban ezúttal az önkormányzati menedzselésû fejlesztési pályázatokról, beruházásokról esik szó. A területtel foglalkozó alpolgármester kifejtette: a stratégia megvalósítása során nem a gombhoz keresték a kabátot, hanem fordítva. Ezek
eredménye számos olyan intézmény épületének modernizálása is (köztük bõségesen iskolák, óvodák, bölcsõdék), melyek
komplex felújítás tekintetében akár évtizedes lemaradásokkal
rendelkeztek. S történt mindez az érintett területek szereplõivel való szoros együttmûködésben. (7. o.)
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NYÍREGYHÁZA SPORTOS VÁROS

Újabb kondiparkot adott át az önkormányzat, most a
Törpe utcában. Idén ez a negyedik „felnõtt” játszótér,
amit saját forrásból alakított ki a város. A Törpe utcai
létesítményben tizennégy erõgépet állítottak fel és a
felnõttek mellett olyan eszközök is megtalálhatóak itt,
melyeket gyerekek is használhatnak. A kondiparkot ünnepélyes keretek között adták át a városlakóknak.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Nyújtók, haspadok, lépegetõk. Tizennégy sporteszközzel szerelte fel az önkormányzat a legújabb Törpe utcai
kondiparkot. A városrész önkormányzati képviselõje, Halkóné dr. Rudolf Éva és dr. Kovács Ferenc polgármester pedig
arra buzdította a környéken élõket, hogy bátran használják
a közelmúltban kialakított játszótér mellé telepített eszközöket. Minden sportolni vágyó nyíregyházinak ingyenes
testmozgási lehetõséget biztosít az önkormányzat – errõl
beszélt az átadáson a polgármester. Dr. Kovács Ferenc elmondta, három évvel ezelõtt hirdetett új sportprogramot a
város. Ennek eredményeképpen nemcsak ingyenes zumbaés jógaórákat szerveztek Nyíregyházán, hanem összesen

nyolc szabadtéri kondiparkot építettek a városban. Emellett két streetballpályát is átadtak, valamint több mint ötven
kilométerre növelték a kerékpárutak hosszát. A legkisebbek számára ovi-foci pályákat alakítottak ki, de több kispályás létesítmény is világítást kapott és a strandröplabda kedvelõi is kaptak egy új pályát. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta: – Nyíregyháza sportos várossá vált a három évvel
ezelõtt meghirdetett önkormányzati programban, melynek
eredményeként ezres nagyságrendben nõtt a rendszeresen sportoló, mozogni vágyó lakosok száma.
A Törpe utcán a közelmúltban kialakított játszótér mellé került a kondipark, ami 250 négyzetméteres és összesen hatmillió forintba került. A szükséges forrást az önkormányzat saját erõbõl biztosította. Halkóné dr. Rudolf Éva
azt mondta, igazi közösségi tér lehet az új kondipark, ahol
kicsik és nagyok együtt mozoghatnak. A Törpe utcaival
négyre nõtt az idén átadott kondiparkok száma. Borbányán az Alma és a Tímár utcában épített „felnõtt” játszótereket a NYÍRVV, Sóstógyógyfürdõn pedig a Tölgyes utcában lehet kondizni.
Idén teljesen megújul továbbá öt nyíregyházi játszótér,
melynek munkálatai jelenleg is tartanak. A legjelentõsebb
fejlesztés Sóstófürdõn, a Blaha Lujza sétányon található nép-

szerû játszóhelyen történik meg, ahol felállítják a város legnagyobb játékvárát: egy hattornyú, többfunkciós, színes, fa
játékot. Az öt játszótér helyreállítása és az új játékok kihelyezése nettó 23 millió forintba kerül. A fejlesztések valamennyi helyszínen néhány héten belül befejezõdnek.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS

SZEPTEMBER 10., SZERDA

FELÚJÍTOTT A METRO

Kedvezményes parkolóbérletet válthatnak azok a szülõk, akik óvodába és
iskolába viszik gyermeküket. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. az „intézményközeli bérletet” azért találta ki, hogy a szülõk reggel és délután jutányosabb áron parkolhassanak az oktatási, nevelési intézmények fizetõparkolójában. A bérlet egy
tanévre szól, és 2100 forintba kerül.

50. születésnapját ünnepli a METRO
áruház. Ebbõl az alkalomból úgy döntöttek, hogy nem magukat ünneplik, hanem megajándékozzák azokat, akik igazán rászorulnak, ezért önkéntes munkában felújították a gyermek sürgõsségi
osztály mentõállomásának garázsát.

Ezért gondolta úgy a városüzemeltetés,
hogy „intézményközeli bérlettel” segíti a
szülõket.
Ezzel reggel 8 órától 9 óráig, illetve délután 15 órától 17 óráig parkolhatnak a szü-

Szerzõ: Mikita Eszter
Óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás
szükséges ahhoz, hogy kedvezményes, egy
tan-, illetve nevelési évre szóló „intézményközeli bérletet” váltsanak ki azok a
szülõk, akik gyermeküket viszik valamelyik oktatási vagy nevelési intézménybe.
Az igazolást az adott iskola vagy óvoda
vezetõje állítja ki. Ezzel kell felkeresni a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Hõsök terén lévõ
ügyfélszolgálati irodáját hétfõtõl csütörtökig reggel fél nyolctól délután fél négyig,
pénteki napokon fél nyolc és egy óra között. Ott rögtön kiállítják azt a kedvezményes bérletet, amely 2100 forintba kerül,
és 2015. augusztus 31-éig használhatják a
gépkocsival érkezõ szülõk a fizetõparkolókban az oktatási és nevelési intézmények
környékén.
Barca Balázsné, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. parkolási csoportvezetõje elmondta, az
oktatási intézmények többsége a belvárosban található, a legtöbb kiemelt zónában.

SZEPTEMBER 13., SZOMBAT

MEGÁLDOTTÁK A TEMPLOMOT
Kétszáz évvel ezelõtt, 1814. szeptember 14-én szentelték fel az orosi Szent
Kereszt római katolikus plébániatemplomot, ami jelenleg Nyíregyháza legrégebbi katolikus temploma. Az évforduló alkalmából Bosák Nándor megyés
püspök megáldotta a templomot.

lõk az oktatási és nevelési intézmény környékén lévõ fizetõparkolókban. Megálláskor a bérletet a szélvédõ mögött, jól látható helyen kell elhelyezni. Egy igazolással
két autóra lehet kérni a bérletet, amely rendszámra szól. Az „intézményközeli bérleten” a NYÍRVV Nonprofit Kft. feltünteti azt,
hogy melyik intézmény környékén jogosult
a szülõ a bérlethasználatra. A bérletet csak
olyan természetes személy válthatja ki, akinek nevelési vagy oktatási intézménybe jár
a gyermeke. Felnõtt saját jogán még abban
az esetben sem parkolhat ezzel a kedvezményes lehetõséggel, ha valamelyik felnõttképzõ intézményben tanul.

TANÉVNYITÓ A FÕISKOLÁN
SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP

SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP

MULATTAK AZ ÉRKERTBEN

NÓTAEST A KODÁLYBAN

Lakótelepi Civil Fesztivál várta az
érkertieket, ahol felléptek a lakótelepen
mûködõ oktatási intézmények kulturális csoportjai. Az érdeklõdõk megtekinthették az óvodások néptánc- és a kisiskolások zumbabemutatóját, de volt gyerekmûsor, táncház és kutyabemutató is.

Telt házas koncertet adott Szabó Sándor nótaénekes a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Az
énekes elmondta, hogy nagyon szereti
a nyíregyházi közönséget, hiszen itt az
emberek mindig együtt éneklik vele a
dalokat és ez jó érzéssel tölti el.

SZEPTEMBER 15., HÉTFÕ

SZEPTEMBER 17., SZERDA

HUSZTHY EDIT KIÁLLÍTÁSA

OKLEVÉLÁTADÓ

Különleges kiállításnak ad otthont a
Tuzson János Botanikus Kert. Huszthy
Edit látványtervezõ 6 mozgatható szobra Kárpáti Péter Országalma címû színdarabjának szereplõit, jeleneteit mutatja be. A tárlat idõjárástól függõen szeptember 20-áig tekinthetõ meg.

Húsz ápoló vett át gyakorló ápoló oklevelet egy közel egy évig tartó képzést
követõen a Jósa András Oktatókórházban. A képzés 2013 júliusában indult,
600 elméleti és 640 gyakorlati órát kellett teljesíteniük a résztvevõknek. A vizsgán kitûnõen szerepeltek a tanulók.
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Közel 5000 hallgatónak kezdõdött
meg a szorgalmi idõszak a Nyíregyházi
Fõiskolán. A nagy múltú intézménybe
1367 elsõs hallgató iratkozott be, ami 22
százalékkal több, mint egy tanévvel ezelõtt.
Még mindig a pedagógusképzés az
egyik legnépszerûbb a fõiskolán, több
mint 300 hallgató nyert felvételt valamely
szakára. A bejutottak 50 százaléka nappali tagozaton, a többiek pedig levelezõn
tanulnak majd. A legtöbb hallgató állami
finanszírozású, egyhatoduk pedig önköltséges képzésben vesz részt. Az ünnepélyes tanévnyitón az elsõsök kerültek a figyelem középpontjába, akiket az intézmény rektora, dr. Jánosi Zoltán fõiskolai
polgárrá fogadott.
– A tanulók belépnek ebbe a kicsi városba, a városba, amely a megyének és a
régiónak is az egyik központja. Elkezde-

nek vele ismerkedni, hogy azután majd
három, négy, öt év múlva tanárként, mérnökként, közgazdászként, pilótaként kilépjenek a kapun és a hasznára váljanak
a Magyar Államnak és Szabolcs-SzatmárBereg megyének – hangsúlyozta.
A tanévnyitó ünnepségen 12 hallgató
tanulmányi munkája elismeréseként Köztársasági ösztöndíjban részesült és átadták a jubileumi diplomákat is.

VIRÁGÁGYTERVEZÕ PÁLYÁZAT
Virágágytervezõ pályázatot hirdet a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza lakossága számára.
A pályázat résztvevõinek szeretnének
lehetõséget biztosítani arra, hogy megtervezzenek és kialakítsanak egy belvárosi
virágágyat (a Bethlen Gábor utca és Kossuth tér találkozásánál található emeletes
raszter, melynek alaprajza megtalálható a
www.nyirvv.hu honlapon).
A legjobb elképzelést a pályázóval közösen valósítja meg a NYÍRVV 2015 tavaszán, ezért egynyári virágok ültetését javasolják (például: bársonyvirág, rézvirág,
dália, petúnia, cleome, kanna stb.). Szeretnék a városlakókat is bevonni a város
legszebb részleteinek, a virágágyásoknak
a kialakításába. Céljuk, hogy elinduljon a

közös gondolkodás a bennünket körülvevõ környezetrõl.
A pályázat és az elbírálás feltételei a
www.nyiregyhaza.hu honlapon olvasható.
Jelentkezési határidõ: 2014. október 31.

A HÉT TÉMÁJA

ÁTADTÁK A SZALONKA UTCÁT IS

AKTUÁLIS

FRISS ASZFALT
Jelenleg a város négy helyszínén folynak útépítési
munkák a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából: a
Játék, a Számadó, a Gábor Áron és a Kert utcákon.

Átadták a Szalonka utca 188 méter hosszú és 4 méter széles szakaszát a Hímesben a nyíregyházi útfelújítási program részeként. A szalagot dr. Kovács Ferenc
polgármester, Szilvási István önkormányzati képviselõ
és Bocskai Péter, a NYÍRVV Kft. ügyvezetõje vágta át
az ott lakók segítségével.

15 nyíregyházi utca 5069 méteres szakaszán már elkészült az út- és burkolatfelújítás, illetve a Vasút utca
1300 méteres szakasza is járható, itt a szakemberek
padkán kívüli utómunkálatokat végeznek.
Ugyancsak leaszfaltozták a Blaha Lujza sétányon található 1756 négyzetméteres, valamint a Krúdy Vigadó elõtti 1125 négyzetméteres parkolókat. Hét útszakaszon: a
Játék, a Gábor Áron, a Számadó, a Kert, a Szántó Kovács
János utcákban, valamint a Virág közben és a Városmajor
utca–Újszõlõ utca összekötõ szakaszán elkezdõdtek az
aszfaltozás-elõkészítõ munkálatok, és elõreláthatóan a
következõ héten leaszfaltozzák a Játék és Gábor Áron
utcákat, valamint a Virág közt. Az útépítés valamennyi
útszakaszon befejezõdik október elejére.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, lassan befejezõdik az idei program, az érintett 24 utcából 15 már
elkészült, a munkák október elejére a fennmaradó 8 utcában is befejezõdnek. Az önkormányzat azokra a területekre koncentrált, ahol már nagyon esedékes volt a felújítás. Idén több mint 10 kilométer új út lesz, és a jövõben
még nagyobb ütemben szeretnék folytatni a felújításokat.

HELYI VÁLLALKOZÓKKAL

AKADÁLYMENTES JÁRDÁK

A polgármester hangsúlyozta, az építkezések során a helyi
vállalkozóknak adtak munkát, az út- és járdaépítéseket négy
nyíregyházi cég végzi. Az útfelújítási program során a saját
erõs beruházás 700 milliós keretébõl 518 és fél millió forintot fordítottak utakra, 185 milliót pedig a járdák felújítására.

Jelenleg a Búza utcán és az Ungvár sétányon folynak járdaépítési és -helyreállítási munkálatok, illetve
akadálymentesítés. A helyreállítási és felújítási munkák
elõreláthatóan november végére fejezõdnek be, költségük nettó 185 millió forint.

Az érintett 24 utca közül tizenötön korábban még földút
volt. Az útfelújításokkal párhuzamosan járdaépítési munkálatok is folynak. Az érintett 62 helyszín közül 44 már
elkészült, a többit pedig még idén õsszel átadják.

MEGÚJUL A CSONGOR UTCA
A végéhez közelít a szennyvízprogramhoz kapcsolódó útfelújítások sorozata. Mint ismert, a kormány
által a projekt befejezésére pluszban biztosított 1,5
milliárd forintból 500 milliót útrekonstrukcióra használ az önkormányzat, amely eredetileg nem volt a
program része. Ennek keretében újul meg a Csongor
utca 1400 méteres hosszban és 6 méter szélességben.
Emellett 1-1 méteres zúzott köves padkát is építenek.
A munkálatokkal várhatóan október végére készülnek el.

hamarosan egy 6 méter széles aszfaltozott utat használhatnak. A munkálatok elõkészületei már 2013-ban elindultak, idén augusztusban pedig megkezdõdött az útfelújítás. Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, a
Csongor utcán 1400 méteres hosszban 6 méteres aszfaltburkolatot építettek ki és 1-1 méter zúzott köves padkát.
A munkálatokat augusztusban kezdték meg a jogerõs építési engedély birtokában lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként. Jelen pillanatban a tükröt már kialakították és most dolgozzák be az útalapot.

Jó ütemben haladnak a munkálatok a Csongor utcában,
jelenleg az útalap bedolgozása folyik. Régi vágyuk teljesült ezzel az itt lakóknak, hiszen a poros földút helyett

NYÍRSZÕLÕS ÉS SÓSTÓ KÖZÖTT
Várhatóan szeptember végén megkezdik az aszfaltozási munkákat, és október 9-ei határidõre kell teljesíteni a
vállalkozónak a szerzõdésben vállalt kötelességét. Bár a
múlt heti esõzések nem segítették az útépítést, a munkálatok elõreláthatóan határidõre kész lesznek.
Gyõri Zsolt, a KE-VÍZ 21 Zrt. út- és hídépítés irodavezetõje elmondta, jelentõs stábbal kellett felvonulniuk. Az
útalapépítéshez közel 7 ezer köbméter anyagot kell megmozgatniuk egészen addig, hogy az aszfaltréteget rá tudják teríteni az elképzelés szerinti útra. Ez várhatóan szeptember végére megvalósul. 1200 tonna aszfaltot terítenek
erre az utcára, ami a Westsik Vilmos utcától egészen a
Tölgyes utcáig tart majd. A beruházás finanszírozása teljes egészében önkormányzati önerõbõl valósult meg.

OLVASÓI LEVÉL

KÖSZÖNET
AZ (EL)JÁRÁSÉRT
Kéréssel fordultam az 1. számú önkormányzati választókerületben dr. Adorján Gusztáv képviselõ úrhoz annak kapcsán, hogy a Nyár utca 10. szám alatt,
a Levendula társasház elõtt olyan rossz állapotban
van a járdaszakasz, hogy nem lehet rajta közlekedni. Igen sok gyermek, felnõtt, nagyszülõ jár itt el,
különösen a tanév megkezdésekor a Bem József iskolába, és nagyon kellemetlen a „hepehupás” rész.
Kérésemre nagyon rövid idõn belül, mindössze egy
hét alatt, azaz szeptember 4-ére elkészült a járdaszakasz, és most már akadálymentesen lehet a gyermekkocsit is végigtolni a járdán. Köszönet az erre
járók és az itt lakók nevében az ügyünkben gyorsan
eljáró képviselõnek.
Kardos Lászlóné
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EGYHÁZMEGYEI REFORMÁTUS PEDAGÓGUS TALÁLKOZÓ
emelt terület volt – ezt dr. Kovács Ferenc mondta. A polgármester kiemelte, az oktatáson múlik a város jövõje, a
pedagógusok pedig a jövõt építik: – Természetesen a körülmények, az infrastruktúra nagyon fontos. Ezért is örülök,
hogy 29 iskola, óvoda, bölcsõde felújítását tudtuk tavaly és
ebben az évben elvégezni. De igazából a lényeg az iskolákban az épületben folyó munka, milyen élettel telik meg
és nemcsak az oktatásra, hanem a nevelésre is gondolok.
Arra, hogy milyen értékrendben, milyen szemléletben folyik ott az oktatás. Ezt a városvezetés, az önkormányzat
kiemelt jelentõségûnek tartja a város jövõje szempontjából, ezért lehetõségeinkhez mérten minden támogatást
megadunk.

Egyházmegyei Református Pedagógus Találkozót
rendeztek a Jókai Mór Református Általános Iskolában. Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelõs államtitkár azt mondta, az ilyen találkozók arra is alkalmasak, hogy a pedagógusokkal
közvetlen formában is meg tudják beszélni az újdonságokat vagy a pályát érintõ változásokat.

Szerzõ: Erdõs József
Bölcskei Gusztáv püspök által vezetett istentisztelettel
vette kezdetét az Egyházmegyei Református Pedagógus
Találkozó Nyíregyházán. A rendezvényt elõször tartották
meg a megyeszékhelyen, ahová Nyíregyháza nem egyházi fenntartású iskoláiból is hívtak tanárokat.

TARTJÁK EGYMÁSSAL A KAPCSOLATOT
Sipos Kund Kötönyné, a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatója hangsúlyozta: – A református egy-

KÖZÖS NEVEZÕ
házi iskolák közössége tartja egymással a kapcsolatot országos szinten, hiszen minden évben többször találkozunk.
A református pedagógusok közösségének is fontos az, hogy
õk tudatában legyenek annak a családnak, annak a hovatartozásnak a mélységével, amiben tanítanak, amiben élnek és ahol a kenyerüket keresik.
– Az elmúlt négy évben Nyíregyházán az oktatás is ki-

A református pedagógusok találkozóján Czunyiné
dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelõs államtitkár azt
mondta: „Szimbolizálja ez a rendezvény azt is, hogy
az egyházi és állami fenntartású iskoláknak tulajdonképpen mégiscsak egy közös nevezõje van, az oktatás-nevelés és az értékátadás, azaz a gyerekek értékek melletti orientálása.”

KOSSUTH GIMNÁZIUM: MÉLTÓ MEGÚJULÁS
Több mint 400 millió forintból újul meg a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az intézményt uniós forrásból és saját erõbõl rekonstruálják, a
mûemléképületet az eredeti állapotnak megfelelõen
újítják fel. Az energiahatékonyságra is figyelnek a beruházásnál, 150 napelem és geotermikus energia is
üzemel majd az épületben.
Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Az intézmény teljes felújításon esik át, a mûemléképület és a többi szárny is kívül-belül megújul. A hagyományos értékek
mellett a modern oktatás iránt elkötelezett gimnáziumra
430 millió forintot költenek, ebbõl 260 millió forint uniós
támogatás. A többi költséget önerõbõl finanszírozzák, a
gimnázium mellett a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház is hozzájárul a beruházáshoz.

A gimnázium fõépülete mûemléképület, így a felújításánál arra is figyelni kell, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben az eredeti állapotot állítsák vissza. A homlokzati
rekonstrukció mellett a tetõt is cserélik és a talajvíz elleni
szigetelést is elvégzik. A beruházás energetikai korszerûsítést is magában foglal.
Tar Jánosné, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium igazgatója elmondta: – A „B” és a „C” épületeket érinti a hõszigetelés, kívülrõl nikecell szigetelõtechnika és elemek alkalmazásával. A nyílászárók cseréje is
megtörtént ezen a két épületen.
A fûtéskorszerûsítéshez tartozik geotermikus fûtési elemek felhasználása is, ami azt jelenti, hogy nyolc talajszonda segítségével 20–22 fokos talajvíz felhozatalával fûtésrásegítés és ugyanilyen hõmérsékletû tiszta levegõ
befúvása történik a tantermekbe. Az energetikai korszerûsítéstõl 40–50 százalékos megtakarítást is várnak, ehhez

hozzájárul az a 150 napelem is, aminek egy részét már el
is helyezték. A komplett felújítással várhatóan október
végére készülnek el.

KÖZELEG AZ IDEI HARMADIK VÁLASZTÁS
Az áprilisi országgyûlési és a májusi európai parlamenti választást követõen október 12-én újra a szavazóurnákhoz járulhatunk. Ekkor tartják a helyi önkormányzati választásokat. Milyen okmányokkal lehet
majd szavazni? Hogyan igényelhetünk mozgóurnát?
Mi a teendõ, ha a szavazás napján a lakóhelyünktõl
eltérõ településen tartózkodunk? Kérdések, amelyekre dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõje, a helyi választási iroda vezetõje válaszolt szerkesztõségünk megkeresésére.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Már minden szavazásra jogosult állampolgárnak meg
kellett kapnia azt az értesítõt, amely tartalmazza, hogy ki
melyik választókerületben adhatja le a voksát a helyi önkormányzati választáson, de a szavazóköri beosztás a nemzeti választási iroda honlapjáról is elérhetõ. Dr. Szemán
Sándor, a helyi választási iroda vezetõje azzal kezdte, hogy
szavazni az tud, aki igazolni tudja majd a személyazonosságát és lakcímét a megfelelõ igazolványokkal. Felhívja a
figyelmet arra, hogy ezért mindenkinek tanácsos ellenõriznie okmányai érvényességét még jóval október 12. elõtt,
hogy ha szükséges, idõben tudjon igényelni újat.

CSAK KÉT HELYEN LEHET SZAVAZNI
A tavaszi országgyûlési választásoktól eltérõen, októberben a választópolgárok csak az állandó lakóhelyükön
vagy a bejelentett tartózkodási helyükön adhatják le voksukat. Az utóbbi esetében azonban feltétel, hogy csak az
szavazhat az ideiglenes lakóhelye szerinti szavazókörben,
4
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aki június 24-éig létesített ilyen tartózkodási helyet. Az
átjelentkezés tehát csak ide történhet meg, és ezt legkésõbb október 10-éig, péntekig be kell jelenteni a helyi
választási irodában.
Dr. Szemán Sándor hangsúlyozta, hogy a mozgóurna
igénylésének szabályai nem változtak a korábbi választásokhoz képest. Október 10-éig, péntekig lehet a helyi választási irodánál bejelenteni a kérelmet, azt követõen pedig már csak a szavazás napján és csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni délután 3 óráig. Azonban a szavazatszámláló bizottságnak ekkor már nem kötelessége
eleget tenni a kérésnek.

NEMZETISÉGIEK IS VÁLASZTANAK
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselõk 2014. évi általános választását október 12-ére tûzte ki. Az iroda vezetõje elmondta, hogy

Magyarországon a törvény által 13 nemzetiséget ismertek
el, így ezekre lehet majd szavazni.
– Nemzetiséghez tartozó választópolgárként szavazhat
a választáson az, aki a 13 nemzetiség közül valamelyik
nemzetiséghez regisztrálja magát a választásra kiterjedõen. Ezt már megtehette korábban, hiszen január elsejétõl
erre lehetõség van, de még mindig meg lehet tenni szeptember 26-a, péntekig – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy
a regisztráció módja nem változott: lehet jelezni a polgármesteri hivatalban, a helyi választási irodánál személyesen, levélben, ügyfélkapun vagy a választási honlapon
keresztül. Csak egy nemzetiségnél lehet regisztrálni és csak
abból a 13-ból, amelyet a törvény elismer – mondta el. A
nyilatkozat pedig lehet a népszámlálási adatoktól teljesen
független is, a kettõnek nem kell egyeznie. Aki valamilyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát, az részt vehet a „hagyományos” önkormányzati választáson is, hiszen a két választás nem zárja ki egymást, csak két különbözõ helyszínen történik.

ÉRVÉNYES OKMÁNYOK KELLENEK
– Az ilyen választópolgár két külön értesítõt kap a nemzeti választási irodától: egyet az önkormányzati választásra, hogy hol szavazhat, és kap egy másik értesítõt is,
amiben az szerepel, hogy a megyei könyvtárban, a Szabadság téren tudja leadni a nemzetiségiekkel kapcsolatos
másik szavazatát – mondta el. – A nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásánál is egyébként ugyanazok a
szabályok érvényesek. Ahhoz, hogy valaki le tudja adni
voksát, érvényes okmányokkal kell rendelkeznie – hangsúlyozta dr. Szemán Sándor.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

HIDAT ÉS SÉTÁNYT IS ÉPÍTENEK SÓSTÓN
gyen vesznek részt a híd építésében. A Kovács Tüzép a
szükséges építõanyagokat biztosítja, a földmunkákat a
Jeszenszki és Fia Mélyépítõ Kft. végzi, az acélszerkezetet
az Orha Mûvek Kft., a faanyagot pedig a Nyírerdõ Zrt. ajánlotta fel. A híd turisztikai szempontból is fontos, hiszen
megkönnyíti a közlekedést a lakó-pihenõ övezet és a városrész történelmi központja között.

Hidat épít az Igrice csatorna felett a Sóstógyógyfürdõért Alapítvány. Ezzel létrejön a régóta várt összeköttetés a Csónak utca és a sóstói tóparti sétány között. A civil szervezet már 2012-ben kezdeményezte
a híd megépítését és mostanra sikerült megszerezni a
szükséges engedélyeket a beruházáshoz. Az Igrice hidat a tervek szerint az év végén már használhatják a
gyalogosok.

SÓSTÓ ÚJ ÉKESSÉGE

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A szabolcsi megyeszékhely turisztikai központjában a
híddal könnyebben meg lehet majd közelíteni a városrész
új attrakcióját, a Sóstói-tó körül megépült sétányt és a futópályát. Az önkormányzat pályázati forrásokból, több mint
2 milliárd forintból fejleszti a közelmúltban a Nemzeti
Gyógyhellyé is nyilvánított városrészt. Ebbõl a forrásból
szépült meg a tó körüli sétány, készült új aszfaltburkolat a
múzeumfalutól a Berenát utcáig, bõvült a parkolóhelyek
száma az állatpark elõtt, de ebbõl épül a Pálinkaház is a
Tölgyes utcán.

CIVIL ÖSSZEFOGÁS
Az új gyalogoshíd a sóstói fejlesztéshez kapcsolódik,
azonban civil összefogásból épül meg. A hídhoz csupán a
területet biztosítja a város. A beruházáshoz szükséges 10
millió forintot helyi vállalkozók, közéleti személyiségek
és magánszemélyek teremtették elõ. A híd alapkövét dr.

Dr. Podlovics Roland elmondta, az új építmény világítással, térburkolattal ellátott, 3,4 méter széles híd lesz,
amihez egy négy méter széles sétány is kapcsolódik a Csónak utcáig. A beruházás az év végéig készülhet el.
Podlovics Roland, a Sóstógyógyfürdõért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint dr. Kovács Ferenc rakta le. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a híd jól példázza a
város elmúlt négy évét: „Jelképezi azt az együttmûködést,
amit az önkormányzat, a városvezetés az elmúlt években a
nyíregyháziakkal, mondhatnám a civil szervezeteken keresztül megvalósított. Mindent, amit itt elértünk, megvalósítottunk, együtt értük el, ez is egy ilyen attrakció, egy ilyen
összefogás eredménye.”

ÖNKÉNTES HOZZÁÁLLÁS
Az alapkõletételen kiderült, hogy a magánszemélyek
anyagi hozzájárulása mellett a kivitelezõ vállalkozók is in-
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HÍREK

TAKARÍTÁS KISTELEKISZÕLÕBEN

SZAKEMBEREINK A ZALÁNÁL

A Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 24 szakembere
is segíti a szombathelyi székhelyû Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság árvízvédekezési munkálatait

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

BÉRBEADÁSI FELHÍVÁS

Takarítási akciót szervezett a NYÍRVV Nonprofit Kft.,
a közterület-felügyelet, a városgondnok és több körzetgondnok Kistelekiszõlõben. Közös munkával egy évek
óta üresen álló, elhanyagolt telket tisztítottak meg, mert
a terület sok kellemetlenséget okozott a helyieknek.
Szerzõ: Erdõs József
Gyakran ürítette emelõjét a munkagép azon a telken,
amelyet több mint 4 éve hagyott el a tulajdonosa. A
Kistelekiszõlõben lévõ területet azóta senki nem gondozza, mára már teljesen benõtte a gaz, a leégett házban pedig a környéken élõk szerint elszaporodtak a rágcsálók.
Vasasné Bacsó Eszter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. fõmérnöke kifejtette, 2010 decemberében történt a sajnálatos tûzeset. Akkor a tulajdonos elhagyta az épületet. A fõmérnök
hozzátette, Nyíregyháza Megyei Jogú Város fõjegyzõje kivizsgálta az esetet és kötelezte a lakót a bontásra, illetve a
szemét eltakarítására. Ennek azonban nem tett eleget.
Az utcában élõk az elhagyott telek ügyében többször
fordultak a városrész önkormányzati képviselõjéhez, Mussó

László ezért takarítást szervezett. A NYÍRVV Nonprofit Kft.
a közterület-felügyelettel, a körzetgondnokokkal és városgondnokkal közösen megtisztították és fertõtlenítették az
érintett területet. Bordás Béla városgondnok elmondta, rengeteg bejelentést kapott az elmúlt években a telekkel kapcsolatban.

HATHATÓS LÉPÉS KÖZÖSEN
A városgondnok fontosnak tartotta a terület megtisztítását. A takarítás során gépi és kézi erõvel több köbméter
szemetet szedtek össze a munkások, amelyet a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. teherautói szállítottak el a helyszínrõl. Az elhagyott telekre többen háztartási hulladékot is kihelyeztek. A kosz és a szemét szaga zavarta a környék lakóit. Bodrogi László közfelügyelet-vezetõ azt mondta, aki
erre jár, az láthatja, hogy a telek a kosz melegágya. Hozzátette, józan ember fel se tudja fogni, hogy milyen állapotok
uralkodnak a kertben.
A területen a nyíregyházi önkormányzat és cégei még
folytatják a munkát az itt élõk és az erre közlekedõk érdekében.

MICHELIN–RÉVÉSZ STRATÉGIAI PARTNERSÉG
A Révész Groupnak, a magyar magántulajdonban
lévõ szállítmányozási társaságnak idén másfél milliárd
forintos forgalmat jelent a francia gumiipari világcéggel, a Michelinnel megkötött együttmûködés.
A Révész Group emellett egy 100 ezer négyzetméteres
logisztikai parkot is mûködtet a gumiipari társaságnak
Nyíregyházán. „Az együttmûködés mindkét fél számára
elõnyös, mert a Révész Group rugalmasan képes kielégíteni a Michelin csoport igényeit. A magyar cég átlagosan
napi ötven kamionnal végez árufuvarozást a Michelin számára immár egész Európa területén” – idézi a közlemény
Révész Bálintot, a cégcsoport tulajdonosát.
A nyíregyházi központú Révész Group az ország egyik
vezetõ szállítmányozási és logisztikai vállalkozása, 2013-

as árbevétele meghaladta a 20 milliárd forintot, ami 30
százalékkal magasabb volt a 2012-es adatnál. Az idei év
elsõ felében idõarányosan tovább nõtt az árbevétel, ami
az év végére várhatóan meghaladja a 22 milliárd forintot.
A cégcsoport több mint félezer korszerû kamionnal végez szolgáltatásokat az országban jelen lévõ legjelentõsebb multinacionális cégeknek, így a Michelin mellett többek között a LEGO-nak és a BorsodChemnek is. A jármûflotta több mint felét tavaly cserélték le a legmodernebb
kamionokra.
A nyíregyházi logisztikai központ mellett Budapesten egy
hathektáros jármûtelep és ipari park is a csoport része,
amelynek fejlesztése napirenden van. A Révész-csoport a
több lábon állás jegyében a turizmusban és az ingatlanfejlesztésben is terjeszkedik – olvasható a közleményben.
(MTI)

EREDMÉNYES VOLT A VIDOR FESZTIVÁL BIZTOSÍTÁSA
A nyíregyházi rendezvénysorozat vendégeinek biztonságos szórakozásáért a háttérben is sokan dolgoztak. A
Nyíregyházi Rendõrkapitányság egyenruhás rendõrei, civil ruhás nyomozók, a Tourist Police szolgálat diákjai,
polgárõrök, közterület-felügyelõk és biztonsági õrök közösen figyeltek a szabolcsi megyeszékhelyen a napokban
véget érõ VIDOR Fesztivál vendégeinek biztonságára. A
bûnmegelõzõ munkában a kibõvített térfigyelõ kamerarendszert is igénybe vették. Az egyhetes rendezvénysorozat helyszíneirõl nem jelentettek rendzavarást, autófeltörést, kerékpárlopást, zseblopást vagy más bûncselekményt
– foglalta össze a közös munka pozitív tapasztalatait dr.
Illés László r. alezredes, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje.
6
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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.

INTERJÚ

HIRDETÉS

TUDATOS FEJLESZTÉSEK, VALÓDI IGÉNYEK MENTÉN
Munkahelyteremtésrõl, sikeres beruházásokról, jelentõs kormányzati támogatásokról és kedvezõ fejlesztési adatokról számolt be egy héttel ezelõtti számunkban dr. Kovács Ferenc polgármester, a záruló négyéves önkormányzati ciklust értékelve. Mint kiemelte:
mindez különösen értékes annak fényében, hogy a
mostani városvezetés egy csõdhelyzet szélén lévõ Nyíregyházát vett át a szocialista elõdöktõl. A visszatekintést Kósa Tímea alpolgármesterrel folytatjuk.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Alpolgármester asszony, Ön leggyakrabban az önkormányzathoz kapcsolódó pályázatok, fejlesztések, beruházások kapcsán szólalt meg a nyilvánosság elõtt. E téren milyen változások történtek?
– Mindenekelõtt: nem a gombhoz kerestük a kabátot,
hanem fordítva. Azaz, nem a meglévõ pályázati kiírások
alakították a stratégiánkat, hanem a valódi igények mentén igyekeztünk tudatosan fejleszteni, amihez élõ kapcsolatot, partnerséget építettünk ki az intézményeinkkel, s
azok vezetõivel, dolgozóival. Így a legfontosabbnak a jelentõsen elavult, komplex felújítás tekintetében akár évtizedes lemaradásokkal rendelkezõ intézmények modernizálását tartottuk szem elõtt az egyéb, szintén fontos, például az útfelújításokhoz kapcsolódó projektek mellett. S
történt mindez lakossági, vezetõi jelzések alapján.

FEJLESZTÉSEK VÁROSSZERTE
– Érdemes egyébként még számokat mondanunk?
– Inkább abból indulnék ki, hogy mindenkit elsõdlegesen az érdekel: a környékén lévõ, vagy gyermeke, hozzátartozója számára fontos intézmény épülete milyen állapotban van. Azt hiszem, nagyot lépünk most elõre, szinte
nincs olyan városrész, ahol ne történne valamilyen beruházás e téren, akár óvodáról, bölcsõdérõl vagy iskoláról
van szó. Közel harminc helyszínrõl beszélünk, ami egyedülálló nagyságrend! Külön öröm, büszkeség számomra
a sóstóhegyi és kertvárosi ovik bõvítéssel történõ megújítása, s az, hogy mindez munkahelyteremtéssel is együtt
járt. Ehhez persze mindenki hozzátette a magáét: a pedagógusok, nevelõk, minden ott dolgozó, s a szülõk egyaránt, és a pozitív visszajelzések is folyamatosak. A kertvárosi ovi például most a kertszépségversenyben is díjazott lett... Köszönet minden szereplõnek az együttmûködésért, a türelemért, akik a szükségszerûen fellépõ nehézségek ellenére elkötelezettek voltak az elõrelépésben!

JÓ PARTNER AZ ÖNKORMÁNYZAT
– A többtucatnyi beruházás során a hírek szerint egyre
több nyíregyházi vállalkozó kapott valamilyen formában
szerepet, munkalehetõséget. Jó partner az önkormányzat?
– Most már mondhatjuk, hogy igen, s a helyi szereplõk
is bízhatnak bennünk. Amikor a jelenlegi vezetés átvette
a város irányítását, ez messze nem volt így... Az önkormányzat 2010-ben jelentõs rövid lejáratú kötelezettségállománnyal rendelkezett, több mint 4,5 milliárd forint értékben! Ez azt jelenti, hogy például elképesztõ volt a rezsiadósságunk is az olyan nagy cégek, mint például az
áramszolgáltató felé, s a vállalkozók jelentõs része is
hosszú hónapok óta várt az elvégzett munkájáért járó díjra. Ma elmondhatjuk, nincs kifizetetlen számlája a városházának, s kiválóan mûködünk együtt a helyi vállalkozókkal is, akik tudják: biztosan megkapják a pénzüket az
elvégzett munkáért. S azt se felejtsük el, hogy az örökölt,
csõdközeli helyzethez képest közösen megvalósított pénzügyi-gazdasági stabilitásunk megteremtette a pályázati
önrészekhez is a forrást. Így nem hitelbõl finanszírozzuk
ezeket, nem éljük fel a jövõt.
– Ha már szólt az örökségrõl, a pályázatok terén is

voltak 2010 elõttrõl áthúzódó ügyek, melyrõl a Polgármester Úr is szólt többször, például a „sírból visszahozott szennyvízpályázat” vagy a kényszerbõl újragondolt
Agóra projekt kapcsán. Mivel szembesültek?
– Hosszú lenne a felsorolás. Emlékeztetõül elég legyen
csak annyi, hogy az egész ország rajtunk nevetett, mikor
a Szarvas utcán úgy készült a kerékpárút, hogy benne volt
a telefonfülke, és szinteltolásos volt, növelve a balesetveszélyt. Ehhez képest meg lehet nézni a hamar közkedveltté lett Korányi Frigyes utcai kerékpárutat. De arra is utalhatnék, hogy az iskolaberuházások során kinyithatóvá
váltak olyan ablakok, melyek korábban egyszerûen be
voltak szegelve... A nyitás persze nem csupán fizikálisan
érthetõ: nyitottunk az intézmények, a lakosság felé.
– Milyen csapat segítette a munkát?
– A városháza szervezeti rendszerének átalakítása során jött létre a Pályázati és Projektmenedzsment Referatúra.
Többfordulós, többször kiírt pályázat során választottunk
ki fél tucat fiatal, lendületes szakembert, akik nagy elánnal dolgoznak. Nem emlékszem például egyetlen olyan
beadott pályázatunkra sem, melyet elutasítottak volna formai okok miatt! Mellettük persze számos osztály (például
a Városfejlesztési, a Vagyongazdálkodási, a Pénzügyi stb.)
szakmai tudására, összehangolt munkájára volt szükség
ahhoz, hogy a feladatokat elvégezzük. Köszönet érte!

TUDATOS JÖVÕTERVEZÉS
– Amikor hivatalba lépett, az elõzõ európai uniós pénzügyi-tervezési ciklus második fele zajlott, szükségszerû
kötöttségekkel. Most éppen egy új kezdetén vagyunk,
mely 2020-ig tart. Hogyan tervezik már most a jövõt?
– Tudatosan, csakúgy, mint lehetõségeink szerint az elmúlt négy évben. Tény, hogy az elkövetkezõ hét évben
több mint 20 milliárd forint áll Nyíregyháza Megyei Jogú
Város rendelkezésére fejlesztési forrásként. De tegyük
hozzá, nem dõlhetünk hátra, hiszen csak az elmúlt négy
évben is bõven 20 milliárd forint feletti forrás érkezett a
városba, így továbbra is élénken figyelnünk kell minden
kínálkozó alkalmat, pályázati lehetõséget, más csatornákat. Ehhez nagyban hozzájárult az elmúlt négy évben a
városvezetés és a kormányzat partnersége, együttmûködése. Jó okunk van azt remélni, hogy a fejlesztések folytatódhatnak, s nem csak az alapinfrastruktúra (iskolák, óvodák, úthálózat) terén, igyekezvén behozni az akár évtizedes hátrányokat.
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ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

SZELEKTÍV SZOMBAT A KÖRNYEZETÜNKÉRT

AUTÓMENTES NAP
Autómentes családi napot szervezett a Zöld Kerék
Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét részeként. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, egészségesebb életet lehet élni, ha többet kerékpároznak, és mellette még a környezetet is
kímélik.

Hetedik alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a
Szelektív szombatot a Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Kft. és Nyíregyháza önkormányzata. A Kossuth téri rendezvény célja az volt, hogy játékos formában hívják
fel a résztvevõk figyelmét a szelektív hulladékgyûjtés
fontosságára, valamint annak helyes gyakorlatára.
Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetõje hangsúlyozta, ahhoz, hogy valaki szelektíven
tudjon gyûjteni, biztosítani kell a feltételeket. A városban
pedig jelenleg több mint 300 gyûjtõsziget van, a közterületre kihelyeztek gyûjtõedényeket, van lehetõség zsákos
hulladékgyûjtésre és a hulladékudvarok is fogadják a szelektíven válogatott szemetet.

EGYRE TUDATOSABBAK VAGYUNK
Nyíregyházán a begyûjtött szelektív hulladék mennyisége folyamatosan növekszik, a kommunális hulladék mennyisége pedig folyamatosan csökken. A szemét szakszerû gyûjtésére Nyíregyháza önkormányzata is nagy figyelmet for-

dít. Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ hangsúlyozta, hogy a jövõnk szempontjából nagyon lényeges, hogy
ilyen rendezvények legyenek Nyíregyházán.
– A világot azért kaptuk, hogy megõrizzük. Nagyon fontos feladatunk, hogy a gyerekeket már most, kiskorukban a
a környezettudatosságra neveljük. Mindezt leginkább azzal tudjuk,ha példát mutatunk, a szemetet nem dobáljuk,
szelektíven válogatjuk. Ezt igenis meg kell tanítani.
A Szelektív szombaton a tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestõ és kukás konténeres autó
bemutató is várta a résztvevõket. Senki sem maradt ajándék nélkül, ugyanis minden játékban résztvevõnek apróbb
meglepetéssel tették még emlékezetesebbé a napot. A legügyesebb családok értékes ajándékokkal térhettek haza:
a harmadik helyezett család kerékpárutalványt, a második helyezett család wellness hétvégét, az elsõ helyezett
család pedig egy notebookot kapott.
A játékok mellett kulturális rendezvények is szórakoztatták az érdeklõdõket. Színpadra lépett többek között az
Alma zenekar, a Flexi dance, a Turmix tánciskola és a Vaga
Banda bábszínház. A rendezvény végén Szikora Róbert
és az R-GO adott élõ koncertet.

36 FÕZÕCSAPAT 60 FÉLE HÁZIAS ÉTELE

Kerékpáros futamon indultak a 10–13 éves vállalkozó
szellemû, mozogni vágyó gyerekek az autómentes napon.
Az európai uniós forrásokból megvalósult családi napon
számos program közül válogathattak az érdeklõdõk: volt
kerékpárszerviz, kézmûves és civil sátor, olvasósarok, illetve egészséges életmódot népszerûsítõ zöldsátor.
Vinnai Zsolt fõszervezõ fontosnak tartja, hogy minél többen kerékpárra üljenek és azzal közlekedjenek autó helyett: – Mozogjanak az emberek, ne üljenek olyan sokat a
tévé elõtt. Sokkal jobb mozogni, a természetben lenni.
A rossz idõ ellenére nagyon sokan részt vettek az eseményen. Nádasi Gyula, többszörös kerékpárbajnok elmondta, ez a gyerekek szempontjából nagyon jó, mert a kerékpár minden testrészt megmozgat.
Nyíregyházán az elmúlt idõszak fejlesztéseinek köszönhetõen már 52 kilométernyi kerékpárút ösztönzi a városlakókat, hogy biciklivel közlekedjenek, ami egyszerre támogatja testi és lelki egészségüket, de ebbe a sorba tartozik a kondiparkok, focipályák építése. Jászai Menyhért alpolgármester hangsúlyozta, a városvezetés nagyon sok
programot is szervez annak érdekében, hogy a városlakók minél többet mozogjanak, amire jó példa a „Mozdulj
Nyíregyháza!”. – Úgy érzem, hogy az önkormányzat minden lehetséges eszközt, ami számára rendelkezésre áll,
kihasznál a cél érdekében az infrastruktúra kiépítésén és
a programok szervezésén keresztül.

SIMAI TOROSNAP
Idén is megtartották Felsõsimán a Toros Napot. Már
hagyomány, hogy a városrészben minden évben megszervezik a rendezvényt, ahol helyi mûvészeti csoportok léptek közönség elé. Az ide érkezõket finom ételekkel is várták.

11. alkalommal szolgáltak fel hagyományos és korszerû ételeket a Sóstói Múzeumfaluban. A Kóstolja
meg...! elnevezésû rendezvényen 36 fõzõcsapat több
mint 60 féle házias ételét kóstolhatták meg az érdeklõdõk. Idén különlegességgel is készültek az asszonyok:
annyi csörögefánkot szerettek volna sütni, mint még
soha senki. A nap végére kiderült: a tálakban hegyekben álló megszámlálhatatlan sült tészta a múzeumfalu
egyéni rekordja lett, hiszen korábban senki nem vállalkozott hasonló feladatra a skanzenben.
A Sóstói Múzeumfaluban valódi zsíros, magyaros ételeket is meg lehetett kóstolni. Dr. Páll István, a skanzen
igazgatója remélte, senki nem most akar elkezdeni fogyókúrázni, hiszen Magyarország, illetve a határon túli vidékeknek a csapatait kérték fel, hogy a saját területük, a saját nemzetük népi ételeit mutassák be.
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NEMZETKÖZI GASZTRONÓMIA
A forgatagban felszolgált ételek nemcsak a történelmi
határainkon belülrõl, hanem a világ minden szegletébõl
kínáltak kulináris élvezetet a kóstolóknak. Mindezeket az
adott terület eredetvédettséggel bíró pálinkafajtáival öblíthették le. Idén elõször a nemzetközi konyha szerelmeseinek is kedveztek a szervezõk: Japánból különféle
sushikat lehetett megkóstolni, de eurázsiai sztyeppei ételt,
a kumiszos koi pörköltet, a libanoni vajas sárgalencselevest, az ukrán borscsot és a mexikói fajitast is felszolgálták. Mindezeket olasz, kínai és török ételkülönlegességek
mellett készítették. A kulináris különlegességek kóstolásán túl a jó hangulatról utcazenészek és színészek is gondoskodtak.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda növendékei léptek elõször közönség elé a felsõsimai rendezvényen, majd a városrész mûvészeti csoportjai szórakoztatták a látogatókat.
Évek óta hagyomány Felsõsimán, hogy megrendezik a
Toros Napot, ami nagyon jó alkalom arra, hogy az itt élõk
közösségben érezzék magukat, új ismeretségeket kössenek és kulturális programokon vegyenek részt.
Vassné Harman Gyöngyi szervezõ elmondta, idén civil
szervezetek is bekapcsolódtak a munkába, akik így meg
tudták mutatni tehetségüket. A rendezvényt olyan fellépõk színesítették, mint az Alvégesi Tánccsoport, a Spirit
együttes, a Rozsréti Népdalkör és sok más elismert elõadó. A gyermekeket ugrálóvár várta, a sportolni vágyók
pedig a focibajnokságon vehettek részt. A programra ellátogatók finom ízeket is megkóstolhattak, a Toros Napon
friss kolbászt és hurkát szolgáltak fel.

Az oldalt összeállította: Demény Dorina

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

BÕVÍTIK A BORBÁNYAI TEMETÕT
Megújul és bõvül a borbányai temetõ. Az önkormányzat a sírkert déli oldalánál több telekrészt, több mint 1
hektárnyi területet megvásárolt, így a
temetõ területe a duplájára nõ. A sírkertben fejlesztik a vízhálózatot, új utakat építenek ki, növényeket ültetnek és
harangot is kap a temetõ.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Már zajlanak a munkálatok, épül a harangláb a borbányai temetõben. Nyíregyházán ez volt az egyetlen sírkert, ahol az
elhunytat nem tudták harangszóval kísérni
utolsó útjára, a városlakók kérése volt a
lélekharang, amely most a fejlesztés része
a borbányai temetõben.
A nyíregyházi önkormányzatnak egy kilencéves folyamat után sikerült megvásárolnia azokat a telekrészeket, amelyek a
borbányai temetõ bõvítéséhez szükségesek. A temetõ délre esõ területénél végzik
el a bõvítést, amelynek eredményeként a
temetõ területe 1,3 hektárral megnõ, ebbõl a temetkezési helyek bõvítésére 5361
négyzetmétert, a zöldfelületek és utak kialakítására pedig 7424 négyzetmétert fordítanak. Emellett bõvítik a vízvezeték-hálózatot, több lesz a vízvételi lehetõség, a
sírhelyekhez pedig újabb utakat építenek

ki. A borbányai sírkert új kerítést is kap, és
a sírkertbe fákat is ültetnek. Szekrényes András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója elmondta: jelenleg a harangláb megépítésén dolgoznak
a szakemberek, a temetõ területének bõvítése a megvásárolt területek termelésbõl való
kivonása után, várhatóan a jövõ héten kezdõdhet. A borbányai temetõ bõvítésére 32,3
millió forintot fordít a város, amelyhez még
további 10 millió forintot biztosít a fejlesztésekre. A munkálatok nagy része a tervek szerint mindenszentek és halottak napjára befejezõdik, utána már csak a fák ültetése történik meg a borbányai temetõben.

JÁTÉKAUTÓK ÉS CSALÁDI NAP
Játékautókból nyílt kiállítás a Kállay
Gyûjteményben. A tárlaton több mint
600 kisautó látható: matchboxok, távirányítós autók, és még a sokak régi kedvence is, a pedállal hajtható Moszkvics.
A Kállay Gyûjteményben, a tárlathoz
kötõdõen szeptember 27-én egy nagy
rendezvényre készülnek: családi napra
várják a gyerekeket és felnõtteket.
Már a bejárat is csábító, a Nyírvíz Palota földszintjén Frédi és Béni autóját csodálhatják meg a játékautó-kiállításra érkezõk, a lépcsõn pedig felfestett út vezet a
Kállay Gyûjteményig, ahol még KRESZ-táblák is segítik a tájékozódást.
Kisautókból nyílt kiállítás a Kállay Gyûjteményben, két kiállítóteremben több mint
600 játékautó várja a látogatókat, fõként a
'60-as, '70-es évekbõl.

bantnak. A kiállításon láthatók irányítós autók, felépített autópályák, sok apró jármûvet pedig eredeti környezetükben helyeztek el, a játékautóknak terepasztalokat is kialakítottak. A tárlaton autóalkatrészek is
helyet kaptak, megcsodálhatók a Szalay
Dakar Team relikviái, és látható sokak régi
kedvence, a pedállal hajtható Moszkvics.
A kisautókiállítás nemcsak a kisfiúknak
tetszhet, a felnõttek is megtalálhatják egykori kedvelt játékaikat, ami többekben nosztalgiát ébreszthet. A Kállay Gyûjteményben
szeptember 27-én egy nagy rendezvényre
készülnek: családi napra várják a gyerekeket és felnõtteket.

KÜLÖN TÁRLÓ A TRABANTNAK
A vitrinekben a kisfiúk egyik kedvenc
játékából, a matchboxból szinte minden
autómárka látható, de külön tárlót szentelnek az egykori kelet-német autónak, a Tra-

I. NAGYCSALÁDOS FESZTIVÁL
Szeptember 13-án rendezték meg Budapesten az I. Nagycsaládos Fesztivált a
vasúttörténeti parkban. A rendezvényre
különvonat indult Nyíregyházáról, amelyen más szervezetek mellett a Három
Királyfi Nagycsaládos Egyesület 112 tagja is utazott. A rendezõk figyelmességét
dicséri, hogy a különvonat közvetlenül a
vasúttörténeti parkban a „kiállítási tárgyak”, azaz a régi vonatok között állt meg.
A gyerekeket is számtalan program várta: színpadi elõadások, régi mesterségek
bemutatója, kézmûves foglalkozások, játszótér, kilátó, modellvasút, és a régi jármûveket is kipróbálhatták.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

KRÁMER GYÖRGY ÉLETRE KELTI SEHEREZÁDÉT
hattuk Tevje szerepében, a tejesember feleségét pedig
Krámer György neje, Pap Lívia alakította. A neves táncmûvész úgy tartja, a gyermekeket nevelõ családok Nyíregyháza vonzáskörzetében nagyon kedvezõ helyzetben
vannak, ugyanis a teátrum kiemelt feladatának tekinti, hogy
a legfiatalabbak minden korosztályát, az óvodásoktól a
kisiskolásokon át a nagyobbakig, színházszeretõ és -értõ
közönséggé neveljék. Gondolnak arra is, hogy a gyermekeknél egy-két év lényegesen nagyobb differenciát jelent
a fejlõdésben, mint a késõbbiek során, s ehhez igazodnia
kell a teátrumnak is. A különbözõ korosztályok számára
készített elõadásokon nem gazdagszik meg a színház, de
ez egy olyan befektetés, ami hosszabb távon megtérül.
– Külön öröm számomra, hogy a Móricz Zsigmond Színház fokozott figyelemmel fordul saját szakmám, a táncmûvészet felé – nyilatkozta lapunknak. – Ezt tükrözi a kicsinyek számára készített mostani elõadás is, ami egy sorozat harmadik darabja immár. Elõször Prokofjev Péter és
a farkasát, tavaly a Csajkovszkij nyomán készült Hattyúcskák tava címû mûvet láthatták, az idén pedig a Seherezádét
ismerhetik meg egy-egy színházi produkció segítségével.
A varázslatos Kelet csodás világába repíti el a kisgyerekeket a mese, a zene és a tánc segítségével a
Móricz Zsigmond Színház Seherezádé címû szívhez,
szemhez, fülhöz szóló elõadása, melynek õsbemutatója szombaton 11 órától lesz a MÛvész Stúdióban.
Ezzel indul az új színházi évad.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
„Seherezáde! Még most is él / Meséid lelke: Ezeregy
éj!” Így szólt az egykori sláger. S valóban, a meséivel ezeregy éjszakán át a szultánt rabul ejtõ fogoly leány történetei több mint ezer év után is a világirodalom gyöngyszemeiként bûvölnek el kicsiket és nagyokat egyaránt. Az arab
hajadonnak az életéért cserében kellett szebbnél szebb
történetekkel szórakoztatnia a szultánt, aki felesége hûtlensége miatt egy édes éjszaka után kivégezteti a jobb
sorsra érdemes leányzókat, megakadályozván a késõbbi
fiaskót. Biztos, ami biztos! Az ifjú hölgy történetei azonban nem érnek véget az éjszakával, s a nagyúr kíváncsi a
folytatására. Az énekes rableány, Az aranymûves,
Szindbád utazásai... Lehet ezeket kihagyni?
Nem lehet, s így gondolja ezt Krámer György is, a darab rendezõ-koreográfusa, aki 2000-ben az Anconai sze-

relmesekben dolgozott elõször a Móricz Zsigmond Színház társulatával.
– Még pályakezdõ színházi emberként ismertem meg
Tasnádi Csabát az Operettszínházban, s amikor színházigazgató lett itt, meghívott a darab koreográfiájának elkészítésére. A színház rekonstrukciója miatt rendkívüli körülmények között, a Városi Mûvelõdési Központban került sor a premierre – idézi vissza a múltat. – A nehéz
körülmények dacára nagyon derûs volt a próbafolyamat,
összetartó volt a „csapat”. A közönség nagyon lelkesen
fogadta a darabot, a színház legtöbbet játszott mûve lett,
aminek folytatásában is közremûködtem. Nagyon jólesett,
hogy visszahívott Tasnádi Csaba, mert ez a hûség ma nem
jellemzõ a szakmára. Az itteni munkáim közül A dzsungel könyvére emlékszem vissza a legszívesebben, ami
hasonlóan remek hangulatban készült, ráadásul nemcsak
alkalmazott koreográfusa, de rendezõje is voltam az elõadásnak. Kiváló a zenei anyaga, Geszti Péter szövegei is
zseniálisak. Egy sor olyan szerep található benne, amiben
„fürödtek” a színészek s a fellépõ gyermekek.
Krámer György az alapításától fogva tagja a Pannon
Várszínháznak. Õ készítette a koreográfiáját a nyáron a
szabadtéri színpadon bemutatott Hegedûs a háztetõn címû
musicalnek is. A Nyíregyházáról indult Gazdag Tibort lát-

MEGNYÍLT AZ ÕSZI TÁRLAT
Megnyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat a Jósa András Múzeumban. Az idei kiállításon 25
alkotómûvész munkája látható. A tárlat különlegessége, hogy a kiállítás tematizált, a 170 évvel ezelõtt született Benczúr Gyulának állít emléket.
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AZ IGRICE TÖRÖKORSZÁGBAN
Nemrég tért haza Törökországból, a Gyõzelem Ünnepe fesztiválról az Igrice Néptáncegyüttes. Legnagyobb elismerésük a jövõbeli fesztiválmeghívások mellett az, amit a harminc éve fesztivált szervezõ két
’nagyöreg’, Remzi és Mehmet mondott a búcsúesten:
„Az elmúlt 10 év táncegyüttesei közül az Igrice volt a
legszínvonalasabb és legösszeszedettebb magyar
néptáncegyüttes, visszavárunk benneteket!”

ELISMERÉSEKET IS ADTAK ÁT

Nagy Zsolt, az együttes vezetõje lapunk érdeklõdésére
elmondta, hogy az Igricét nagyon kedvelik a török fesztiválszervezõk, az elmúlt 8 évben harmadjára járt ott az együttes, ezúttal az anatóliai hegyek között fekvõ egzotikus kisvárosba, Afyonkarahisarba vezetett útjuk, aminek a jelentése fekete ópiumkastély. A fesztiválra tizenöt nemzet közel 500 táncosát hívták meg. Magyarországot a nyíregyházi Igrice Néptáncegyüttes képviselte. A 6 napos fesztivál
alatt 2 városi felvonulás és 3 éjszakába nyúló színpadi mûsor ismertette meg a virtuóz magyar néptánc elemekkel a
török nagyérdemût. Nagy Zsolt hangsúlyozta: Mindez büszkeség Nyíregyházának, melyért dicséret a fiatal táncosoknak, köszönet a szülõknek és a mûvészeti vezetõknek.

A TÁRLAT – LÁTOGATÓI SZEMMEL...
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A szavak nélküli színház mûfajainak megszerettetésével nagyon kevés teátrum foglalkozik. Klasszikus balett
elemeken alapuló modern táncot láthatnak majd a nézõk.
Figyelembe kell venni azonban a kicsik koncentráló képességének határait, s nagyon fontosak a látványelemek,
hogy minél inkább lekössük a figyelmüket.
Ez nem lesz nehéz, hiszen a téma maga is színes. Mint
elmondta, nem kell „lebutítani” semmit, csupán nagyon
tisztán, õszintén és egyszerû történetmeséléssel kell közvetíteni számukra mindent. Kardos Tünde, akivel már a
Hattyúcskák tava kapcsán dolgoztak itt együtt, egy csodálatos „sûrítményt” készített az eredeti, hétkötetes Ezeregyéjszaka meséibõl, egy kiváló fordítás segítségével. A
Rimszkij–Korszakov-féle librettónak csak a keretjátékát tartották meg, mert az egy tragikusan végzõdõ bosszútörténet, s azt öt-hat Szindbád-történettel fûszerezték. A hatvanperces balettzenét sem tartották meg természetesen,
csupán a slágermotívumokat. Élõ zene szólal meg három
zenész hölgy jóvoltából, ami ugyancsak élmény lehet a
kicsinyek számára. Rák Zoltán, Fekete Réka-Thália, Vámosi Máté és Szakály Viktória segítségével szeretnék elrepíteni a kicsinyeket egy csodálatos keleti világba.

Már hagyomány, hogy minden évben megrendezik a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlatot, amelyre
meghívásos pályázat útján és zsûri értékelése alapján állíthatják ki alkotásaikat a megye mûvészei. Az Õszi Tárlatot idén Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója nyitotta meg, a rendezvényen köszöntõt mondott
Szilvási István önkormányzati képviselõ, Nyíregyháza
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának tagja.

Az Õszi Tárlat megnyitóján díjakat is adtak át. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elismerését idén
Vajda Mária textiltervezõ képzõmûvész kapta, Nyíregyháza város elismerését pedig Botrágyi Károly grafikusmûvész vehette át. Az Õszi Tárlat október 20-áig látható a
Jósa András Múzeumban.

Egy kiállítás lehet erõs vagy gyenge, számszerûen pedig gazdag vagy kevés, amit most az Õszi Tárlat esetében
nehéz jellemezni – értékelt kérésünkre H. Németh Katalin grafikusmûvész.
– Idén 25 alkotó összesen 49 munkáját fogadta be a
zsûri, ahol is 10 plasztika, többségében festmények, grafikák és fotók szerepeltek. A tárlat idén tematikus volt,
Benczúr Gyula emléke elõtt tisztelgett a Jósa András Múzeum. Kevesebb mint tíz alkotás szólt róla, a többség
egyéb témákat hozott. Aranyász Zita érzékeny, rajzos
portréval jelentkezett, Boros György, Soltész István, Csutkai Csaba fotómûvészek sajátos látásmódjukat hozták ismét. Portrékat mutatott be K. Nagy Mária, Kádas Kati,
Fekete József. Uralta a falat Vajda Mária óriás gránátalmája, Mihálka György dekoratív nõalakja, Sipos Attila

SZAVAK NÉLKÜLI SZÍNHÁZ

óriás õsmotívumai, Gaál Orsolya kislány figurája. Székhelyi Edith festett felületei, arányrendszere, tónusai figyelemreméltóak. Hasonlóan Z. Erdei Anna tematikus gondolatai. Kerülõ Ferenc darabos barázdái, hajlott horizontja
õszt idéz. Közel hívnak Botrágyi Károly házai elõtt ácsorgó városlakói. Virtuóz grafikai tudásról beszél Szepessy
Béla óriás linómetszete. Nagy Lajos Imre érmekkel jelentkezett, köztük egy Benczúr portré. Czigándi Varga
Sándor igényes plasztikája megállít. Szerepelnek még
Stefan Quandt, Kulcsár Írisz, Szabó Attila, Verebélyi Olga,
Varga Lóránt, Piszár András egy-egy munkával és a cikk
írója, H. Németh Katalin Benczúrról szóló két grafikával.
A kiállítást a várakozás örömével és a befogadás kíváncsiságával érdemes nézni – ezzel ajánlom szíves figyelmükbe.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

NE LÉGY ÁLDOZAT!
Ne légy áldozat! Két évvel ezelõtt ezzel a címmel indított kampányt a bûnmegelõzésért a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal. A 121 millió forintos uniós
támogatású programban a megyei rendõr-fõkapitányság
konzorciumai partnerként vesznek részt. A szeptember
végén záruló projekt eredményeirõl szakmai konferenciát
rendeztek a fõkapitányságon.
A projekt célja a bûncselekmények áldozatainak segítése, valamint az áldozattá válás megelõzése. A megyei rendõr-fõkapitányság a program megvalósítása során mintegy
65 millió forintból gazdálkodhatott. Dr. Balogh Barnabás,
a megyei rendõr-fõkapitányság bûnügyi fõkapitány-helyettese elmondta, áldozatvédelmi irodákat, pszichológiai szakszolgálatokat hoztak létre a megye több kapitányságán. Ezen
túl a lakosság minél szélesebb rétegének megszólítása érdekében konfliktuskezelõ tréningeket szerveztek, valamint
bûnmegelõzési kisfilmeket és egy Védd magad elnevezésû
társasjátékot is készítettek. A fõkapitány-helyettes hozzáfûzte, az elmúlt idõszakban már sok pozitív visszajelzés
érkezett a program gyakorlati életképességével kapcsolatban. Az elmúlt évben a megyében csökkent a bûncselekmények száma, így természetesen az áldozat is kevesebb.
Bár a projekt szeptember végén lezárul, a rendõrség arra
számít, hogy az elvégzett munka hozadéka a jövõben is
érezhetõ lesz a bûnmegelõzés területén.
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OLVASÓI LEVÉL: TÁMOGATOTT TÁBOROZÁS
Az én kislányom egyházi iskolába jár,
már negyedikes. A tanár nénitõl április
körül azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
idén nyáron is részt vehet kislányom napközis táborban, de most már mi is ugyanannyit fizetünk, mint a más iskolába járó
gyermekek, ugyanis az önkormányzat az
idén az egyházi iskolákba járó gyermekek részére is biztosítja a támogatást a
napközis táborozáshoz.
Tavaly és az elõzõ években 15 ezer
forintot fizettem hetente, most pedig csak
2360 forintot a táborért, ami nagyon kedvezõ volt. Nagyon örültem ennek a lehetõségnek. Késõbb ismerõs szülõktõl
hallottam, hogy a gyakorló iskolások is
ugyanilyen támogatást kaptak, vagyis
hogy minden nyíregyházi gyerek részesülhetett benne.
Tavaly már volt gyermekem az úszó
napközis táborban, ahol nagyon jól érezte magát, gondoltuk, hogy most kipróbáljuk a nyelvi tábort. Ide jelentkezett a barátnõjével együtt, aki egyben osztálytársa is. Az osztályból és az iskolából sokan
jelentkeztek, ilyen kedvezõ feltételek
mellett.
Az autóbuszhoz reggel kikísértem a
kislányomat, egy nagyon kedves tanár
bácsi a sóstóhegyi táborig kísérte a gyerekeket, így nyugodt voltam, hogy biz-

tonságban van, és mehettem a munkahelyemre. Esténként hosszú élménybeszámolót tartott a lányom, hogy lovagoltak, úsztak, erdei sétán vettek részt.
Nyelvi foglalkozások voltak, sokat játszottak, rajzoltak, festettek, labdáztak.
Nagyon jól érezte magát.
Bevallom, az elõzõ években egy-egy
hét napközis táborozás kifizetésénél mélyen a zsebembe kellett nyúlnom, de
idén a díjcsökkentés nagy könnyebbséget okozott. Egyedül nevelem gyermekemet, és nem tudom elküldeni drágábbnál drágább táborokba.
Ezt a levelet azért írtam, mert így szeretném megköszönni az önkormányzatnak, és külön Polgármester Úrnak, hogy
az egyházi iskolákba járó gyerekekre is
gondolnak, és támogatták ezeket a táborozási lehetõségeket.
(Név és cím a szerkesztõségben.)

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. október 3.
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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SZEPTEMBERFESZT
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. népszerûsítette a megyeszékhely és a Nyírség turisztikai kincseit Budapesten, a Népligetben nagy sikerrel megrendezett SzeptEmberFeszten, aminek több mint 100 000
látogatója volt.
Nyíregyháza sátrában kiadványokkal és konkrét csomagajánlatokkal várták az érdeklõdõket, a játékos kedvû
látogatók számára pedig nyereményjátékot hirdettek. A
kvízt helyesen kitöltõk között a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
által felajánlott belépõket sorsoltak ki az Aquarius Élményés Parkfürdõbe.
Presser Gábor, a Magyar Dal Napja létrehozója itt mutatta be a nagyközönségnek az eddig „Magyar Dal Fõvárosa” címet elnyerõ városokat, köztük Nyíregyházát. A nagyszínpadon a várost képviselve fergeteges koncertet adott
fõmûsoridõben a Karmapirin, Szakos Andrea és Papp Szabi
közremûködésével.
A SzeptEmberFeszt nagyszínpadán idõrendi sorrendben
az egykori Magyar Dal Fõvárosok képviselõi átadták egymásnak a nemzeti színû violinkulcsot, amellyel a Magyar
Dal Napja 2014. rendezvénysorozat hivatalosan útjára indult.
A rendezvényen a „Magyar Dal Fõvárosa” címet viselõ városok vezetõit is várták, Nyíregyházát dr. Kovács Ferenc polgármester képviselte.

DIÁKMUNKA
A tavalyi évhez hasonlóan, a Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a „Nyári diákmunka
elõsegítése” elnevezésû központi munkaerõ-piaci programot. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 210 millió forint forrásból valósulhatott meg és 3215 diáknak
nyújtott betekintést a munka világába.

AKTUÁLIS

PARLAGFÛSZEZON
A parlagfû mennyisége csökkenõ tendenciát mutat,
az irtásoknak és a hatósági intézkedéseknek megvan
az eredménye, de ez nem változtat azon, hogy a jelenlegi idõszakban nagyon magas szinte az ország egész
területén a parlagfû pollenjének a száma. Aki pedig
allergiás, az nagyon szenved. Milyen tünetei vannak a
parlagfû-allergiának? Hogyan lehet kivédeni? Mi a teendõ, ha valakinél elõször jelentkezik? Ezekrõl beszélgettünk dr. Magyar Veronika, megyei tiszti fõorvossal,
aki összefoglalta jó tanácsait a parlagfûszezon idejére.
Szerzõ: Bruszel Dóra

A programban azok a 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik regisztráltatták
magukat a járási munkaügyi kirendeltségeken, és foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem
rendelkeznek. A foglalkoztatást a települési önkormányzatok és a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú,
önkormányzati alaptevékenységet végzõ intézmények biztosíthatták a fiatalok számára július 1. és augusztus 31.
közötti idõszakban. A foglalkoztatásra 2 hónapos intervallumban volt lehetõség. A fiatalok az aktív elfoglaltság
mellett munkabérben is részesültek. A támogatott munkabér 76 125 Ft/fõ/hó, kéthetes foglalkoztatás esetében az
átlagos munkabér 36 100 Ft/fõ/hó volt. Az ifjú munkavállalók a program során fõként szakképzettséget nem igénylõ
munkakörökben tevékenykedtek.
Területi elosztását tekintve a legnagyobb számú foglalkoztatás Nyíregyháza és vonzáskörzetéhez tartozó önkormányzatoknál, illetve intézményeinél valósult meg, ahol
824-en vettek részt a programban.

Dr. Magyar Veronika azzal kezdte, hogy ha valaki állandóan tüsszög, fáj a feje, folyik az orra, és különbözõ
életminõségi panaszokkal rendelkezik, gondolnia kell arra,
hogy ezek a panaszok súlyosbodhatnak vagy tartósan fennállhatnak abban az idõszakban is, amikor már nincs
parlagfûszezon.
– Mindenki abban reménykedik, hogy a parlagfûszezon
végeztével megszûnik az allergiája is, ez azonban nem
így van – hangsúlyozta. Dr. Magyar Veronika azt tanácsolja, hogy akinél jelentkeznek a tünetek, az menjen el
orvoshoz. Hajnal 5 óra és délelõtt 10 óra között pedig aki
csak teheti, ne szellõztessen. Ilyenkor hanyagolni kell a
szabadtéri sportokat és allergiamentes helyen érdemes a
szabadságot is tölteni. A pollen ellen pedig a legjobb védekezés a minden esti hajmosás.
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MEGFOGYVA BÁR, DE TÖRVE NEM
Túlzás lenne azt állítani, hogy szerencsés lenne az idei
szezonban a Nyíregyháza Spartacus. Elõbb Rezes László
szenvedett súlyos sérülést a Videoton elleni találkozón,
ami miatt meg is kellett mûteni a középpályás térdszalagját. A legutóbbi bajnokit már a lelátóról tekinthette meg,
de a visszatérésre tavaszig várnia kell.
– Szerencsére mankóra sincs szükségem, tudok már járni
egyedül is – mondta mosolyogva a játékos. – Egy hete kivették a varratokat, és az orvosok szerint minden rendben van a

szalaggal, így a következõ napokban elkezdhetem a rehabilitációt. Persze óvatosnak kell lennem, nem akarok semmit
elkapkodni, de a tavaszi rajton már szeretnék ismét ott lenni a többiekkel a pályán – mondta Rezes László. A labdarúgó jó formában játszott sérülése elõtt, mint ahogy egyre jobb
volt Zoran Kostic is. Neki a Pápa elleni találkozón tört el a

BRONZÉREM A DÖNTÕN
A legjobb magyar atléták álltak rajthoz Székesfehérváron, a MASZ csapatbajnokságának döntõjében. A fináléban a 6-6 legjobb csapat küzdhetett egymással a nõknél
és a férfiaknál, az indulók pedig 40 számban mérték össze
tudásukat. A nyíregyháziak és a debreceniek közös csapata, a DSC-SI-Nyírsuli gyõzelmi reményekkel indult,
mivel a selejtezõbõl is a második helyen jutott tovább, ám
két együttes, a GEAC-BEAC-IKARUS sportolóiból szervezõdött csapat és a BHSE-UTE gárdája megelõzte õket,
így a harmadik helyet sikerült megszerezniük. A végeredmény: 1. GEAC-BEAC-IKARUS 418,5 pont, 2.
BHSE-UTE 385,5 pont, 3. DSC-SI-Nyírsuli 354 pont.

karja, melyre gipszet kapott. A héten már elkezdte az edzéseket, de még kérdéses, mikor játszhat.
A két középpályás után aztán múlt szombaton a harmadik is kidõlt. Mohamadou Abdouraman egy ollózás után
szerencsétlenül érkezett a talajra, és ugyanaz a csontja
tört el a kezében, mint csapattársának. Mi ez, ha nem pech?
– Legalább négy hétig nem számíthatok rá, addig gipszet
kell viselnie, és csak utána kezdheti az edzéseket. Ugyanaz a csont, mint Zoran Kostic esetében, csak a könyökénél, így nélküle kell majd eredményesnek lennünk – mondta Csábi József vezetõedzõ. Ráadásul sûrû lesz a program,
mivel a bajnokik mellett a Ligakupában és a Magyar Kupában is szeretne jól szerepelni a Szpari. Utóbbinál a
Kisvárdát kapta ellenfélnek a legjobb 16 közé jutásért a
csapat. A mérkõzést szeptember 24-én rendezik Kisvárdán.
– Az egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök annak, hogy
végre nem kell messzire utaznunk, és kaphattunk volna
élvonalbeli ellenfelet is. Ugyanakkor a Kisvárdát nem NB
III-as, hanem NB II-es szintû együttesnek tartom, akik ellenünk biztosan mindent meg fognak tenni hazai környezetben, így nehéz mérkõzésre számítok, de természetesen szeretnénk továbbjutni. Nehezíti helyzetünket az újabb
sérülés, így az a rotációs elv, amit eddig alkalmaztunk,
nehezebben mûködik – mondta a Szpari vezetõedzõje.
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INGYENES MARAD A KLUBKÁRTYA
Több százan rendelkeznek már Nyíregyháza Spartacus klubkártyával, melyre szükség van ahhoz, hogy bajnoki vagy válogatott mérkõzésekre valaki jegyet vásárolhasson. A klubkártyák eredetileg szeptember 15-éig
lettek volna ingyenesek a drukkereknek. „Az MLSZ fõtitkár döntésének értelmében a kártyakiállítás támogatására ajánlott kártyánkénti 400 forintos támogatási összeget a szeptember 16. és november 16. között kibocsátott
klubkártyákra is biztosítja az MLSZ.” – áll abban a levélben, melyet a klubok kaptak a hét elején. Ez azt jelenti,
hogy azoknak a szurkolóknak, akik még nem váltották
ki a klubkártyát, nem kell fizetniük, továbbra is ingyenesen juthatnak hozzá. Fontos információ, hogy a bajnoki
mérkõzésekre vonatkozó jegyvásárláskor a kártyához egy
PIN kódot kér a rendszer. Ez az adott kártyatulajdonos
születési hónapja és napja, azaz ha valaki 08. 20-án született, akkor a PIN kódja 0820 lesz.

HAZAI PÁLYÁN A KÉZISEK
Elõször játszhat hazai pályán a hétvégén a Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza férfi kézilabda-együttes. A csapat
alaposan átalakult a nyári szünetben, és ez részben még
érzõdött is az elsõ fordulóban, a Ferencváros otthonában.
Bár jól játszott és szinte végig vezetett a Nyíregyháza, a
hajrában fordított a hazai csapat, és egy góllal gyõzött.
Szombaton a Kecskemétet fogadja Varga Zsolt együttese,
és szeretné megszerezni elsõ gyõzelmét. – Az élmezõnyt
tûztük ki célul, ehhez nyernünk kell az ilyen találkozókat,
mint amilyen most következik. A Kecskemét jó játékosállománnyal rendelkezik, az elsõ mérkõzésükön mindössze
egy góllal kaptak ki a bajnokesélyes Egertõl, így nehéz
mérkõzésre számítok – mondta Varga Zsolt, a Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza szakmai igazgatója. A találkozót a
Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása miatt a Tiszavasvári
úton, a Bencs tornacsarnokában rendezik.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

A Nyíregyháza Spartacus kedden a Városi Stadionban második ligakupa-mérkõzését is megnyerte. Ezúttal a Ceglédet
vertük 3–0-ra Sándor, Szécsi és Rubus góljaival. Szombaton
az erõs kerettel rendelkezõ Gyõr érkezik Nyíregyházára.

Szeptember 21., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Gyõri ETO NB I-es labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Szeptember 22., hétfõ 19.30 Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Kecskemét férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése
Szeptember 25., csütörtök 20.00 Kisvárda–Nyíregyháza Spartacus Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzés közvetítése

SPORTPROGRAM
Szeptember 20., szombat 14.30 Városi Stadion,
Nyíregyháza Spartacus–Gyõri ETO NB I-es labdarúgó-mérkõzés
Szeptember 20., szombat 18.00 Tiszavasvári úti
sportcsarnok, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Kecskemét férfi kézilabda-mérkõzés
Szeptember 21., vasárnap 15.00 Wesselényi szakközépiskola, Kölcsey DSE–Alsózsolca nõi kézilabdamérkõzés

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Az autók világa – fergeteges matchbox-, modellautó- és
rallyautó-kiállítás a Kállay Gyûjteményben szeptember 12–
november 29. között. 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.
„Minden emberben fa lakik” – Endresz Ágnes kiállítását
tekinthetik meg az érdeklõdõk a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár galériájában.
A Bencs Villa programjai: szeptember 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. 26-án

Jubileumi Országos Braille-olvasásverseny. Már 10. alkalommal tartják meg a vakok és gyengénlátók számára a megmérettetést. Az idei év témája a kortárs irodalom, a versenyzõk Ferenczik Adrienne Incognito címû regényébõl olvasnak
majd fel részletet. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete által szervezett verseny célja a Braillekultúra megóvása és az olvasáskultúra népszerûsítése. A rendezvény ideje, helye: szeptember 20-án 10.00 óra, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. II. emelet 215. terem.
Seherezádé – bemutató. Szeptember 20-án 11.00 órától
mutatják be Krámer György rendezésében a Seherezádé címû,
szívhez, szemhez, fülhöz szóló arab mesét a MÛvész Stúdióban. Az elõadás szeptemberben még megtekinthetõ 22–26áig 10.00 órától. Bõvebben: www.moriczszinhaz.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: szeptember 20-án 16.00
óra: Rejtély az erdõben, 21-én 10.00 óra: Bumfordi. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

PROGRAMOK

A Jósavárosi Olvasókör következõ összejövetelén Péchy
Blankára emlékezik szeptember 24-én 10.00 órától a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban (Ungvár sétány 33.). A jeles színésznõ és
neves nyelvmûvelõ születésének 120. évfordulója alkalmából
megtartott rendezvényen közremûködik dr. Csermely Tibor
tanár úr. A belépés díjtalan! Információ: 42/448-005.
III. Hársfalvi Péter emléknap szeptember 24-én. Program:
14.00 óra: Emlékezés Hársfalvi Péter sírjánál, a nyíregyházi
Északi temetõben. Beszédet mond: Lucza János helytörténész.
16.00 óra: Emlékülés a Nyíregyházi Fõiskolán („A” épület 114es díszterem). Dr. Riczu Zoltán, a Nyíregyházi Fõiskola Társadalom- és Kultúratudományi Intézet fõiskolai tanárának elõadása: Holokauszt Szabolcs vármegyében. A Hársfalvi Péter
tanulói ösztöndíj meghirdetése a 2014/2015-ös tanévre.
Filmvetítés. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a
NYÍRI AFK Egyesület várja az érdeklõdõket Kende Tamás, Balázs Béla-díjas fotóriporter és dokumentumfilmes Túléltem a
halálomat címû filmjének vetítésére szeptember 24-én 16.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermébe.
„Trilógia Kékcsérõl” (fotóalbum, szociográfia, interjúkötet)
– Ladányi András új könyveinek bemutatója szeptember 25én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

17.00 óra: Beszélõ hangszerek – Egy este Tóth Olgával és Kóti
Gergõvel, a Vikár Sándor Zeneiskola tanáraival. A belépés ingyenes. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

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

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 (20/584-8307)
lehet szeptember 19-éig.

Zenés áhítat az Evangélikus Nagytemplomban. Szeptember 21-én 18.00 órakor Tóka Szabolcs budapesti orgonamûvész – többek között – J. S. Bach, Liszt Ferenc, C. Franck mûveket ad elõ. Közremûködik a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet énekkara, Tóth Sándor karnagy vezetésével.

Tirpák Nap szeptember 20-án 10.00 órától a Kossuth téren.
Népi kultúra, korabeli játszótér, kézmûvesek, népzene és néptánc várja az érdeklõdõket. A 18 fõzõcsapat étlapján olyan,
már-már feledésbe merült ínyencségek találhatók, mint a tirpák sonkaleves, a cipóban tálalt babos székelykáposzta, vagy
a kacsás kása. Valamint az édesszájúak sem maradnak korgó
gyomorral: szilvalekváros, diós, mákos sütemények széles választékával csillapíthatják éhségüket. A gasztronómiát egész
napos színpadi programok egészítik ki: a környék neves táncegyüttesei számára a talpalávalót a Szikes és a Görice népzenészei húzzák. A nap megkoronázásaként a Ghymes zenekar
best of válogatásával lép a nagyérdemû elé, másfél órás élõ
koncerttel.

ERDÕK HETE
A XVIII. Erdõk Hete keretében az alapítása huszadik
évfordulóját ünneplõ Nyírerdõ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája bemutatja: „Fedezd fel az erdõt az erdészekkel!” Az erdészek munkája a makkvetéstõl a fa
felhasználásáig. Látványos, több állomással kialakított,
tanösvény-jellegû erdei séta a Sóstói-erdõben, az erdõben zajló munkák bemutatása. Fakitermelés-jelölés –
Melyik fát kell kivágni? Fakitermelés – Hogyan vágjuk
ki a fát? Erdei faválasztékok, a fa felhasználása – Mire
használjuk a fát? Makkvetés, csemeteültetés – Hogyan
hozunk létre új erdõt? Óvodás és iskolás csoportok jelentkezését egyaránt várják. A program ingyenes! Jelentkezés: elõzetes regisztrációval a 42/478-001, 20/7789585 telefonszámon, vagy a marczi.eniko@nyirerdo.hu
címen. Jelentkezési határidõ: 2014. szeptember 26-án
16.00 óra. Idõpont: 2014. szeptember 30-án 9.00–15.00
óra. Helyszín: Sóstói-erdõ, Erdei Tornapálya.

ERDÕISMERETI VERSENY
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdõk Hete
rendezvénysorozathoz kapcsolódva „Kibõl lesz az erdész?” címmel Erdõismereti akadályversenyt hirdet
Nyíregyháza város felsõ tagozatos tanulóinak.
A vetélkedõre 3 fõs csapatok jelentkezhetnek a feladatlap kitöltésével és visszaküldésével.
A feladatlap beérkezésének határideje: 2014. szeptember 24. Az akadályverseny idõpontja: 2014. október 2. 13.30. Helyszín: Erdei Tornapálya, „Erdészszemmel” tanösvény.
Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu

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.
Ismeretterjesztõ elõadássorozat. Helyszínek és idõpontok:
szeptember 23-án Városmajori Mûvelõdési Ház, Városmajor
u. 5.; 25-én Nyírségi Civil Ház, Damjanich u. 4–6.; 30-án
9. sz. Idõsek Klubja, Család u. 11., egyaránt 14 órától. Program: Jogi ismeretek tanácsadás – Halkóné dr. Rudolf Éva, Nyíregyházi Fõiskola. Veszélyhelyzetek elkerülése – Gurbán Csaba r. fõhadnagy, Nyíregyházi Rendõrkapitányság. Áldozatvédelem, bûnmegelõzés. Mit tegyünk, ha „baj” van? – Csikós
Péter igazgató, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. Legsürgõsebb tennivalók, kit értesítsünk, mentõhívás... Szûrések, tanácsadás, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság.
A Rákbetegek Országos Szövetsége Önkéntes Segítõk Megyei Klubja Nyíregyháza buszos kirándulást szervez a Hutákba szeptember 24-én, ahol klubnappal egybekötve megemlékeznek az Idõsek Napjáról. Jelentkezni a klubvezetõnél a 42/
784-617 vagy a 30/837-0013 telefonon, valamint a Napforduló Szolgálat Sóstói út 62. sz. alatti irodájában.

V. EUNICE KENNEDY
SHRIVER EMLÉKNAP
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében Nyíregyháza ad otthont a világ 170 országában egyszerre megrendezendõ Eunice Kennedy Shriver Emléknapnak, melynek célja a sporton keresztül felhívni a
figyelmet az értelmi fogyatékkal élõ társaink teljes értékû észrevételére. A mozgalom és az emléknap közös
mottója: „Engedd, hogy gyõzzek, de ha nem gyõzhetek, hadd küzdjek bátran!”
Idõpont: 2014. szeptember 27-én 14.00–19.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér (esõhelyszín:
BUSZACSA).
Fõvédnök: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Program: sportversenyek, játékos vetélkedõk, beszélgetések olimpiai és világbajnok sportolókkal. Fellép:
Pintácsi Viki, Kefir, Baby Gabi, Hevesi Tamás, T-dance
és Everdance. Hangulatfelelõs: Várkonyi Attila (Dj.
Dominique).

Szõlõskerti Mulatság címmel tart családi napot szeptember
27-én Nyíregyháza–Kistelekiszõlõben az „Együtt a gyermekekért” Alapítvány, a Váci Mihály Kulturális Központ és a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephelye (Koszorú u. 10.).
A 10.00 órától kezdõdõ rendezvényen a helyi óvodások és
nyugdíjasok mûsora mellett, számos nyíregyházi csoport is
színpadra lép. Délután Gosztola Adél és Tóth Károly operettmûsora is színesíti a programot, miközben a gyerekek különbözõ kézmûves foglalkozásokon és íjászaton is részt vehetnek. A helyszínen a tûzoltóság és a rendõrség is bemutatót tart
az érdeklõdõknek. A rendezvény fõvédnöke dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere. Információ: www.vacimuv.hu; 42/512-927.
„Borbányai Szüreti Vigasságra” invitál mindenkit a Váci
Mihály Kulturális Központ szeptember 27-én a Borbányai
Mûvelõdési Házba (Margaretta u. 50.). 15.00 órától V. Hegedûs Zsuzsa könyvbemutatójával és a Borbányai Alkotókör
munkáiból összeállított kiállítással indul a rendezvény, amelyet 16.00 órától az udvaron számos színes program gazdagít.
Fellép többek között Gosztola Adél gyermekmûsorával, de lesz
néptánc, zumba, egyszóval zene, tánc, este 11.00 óráig. A
szervezõk a helyszínre látogatóknak kenyérlángossal kedveskednek, akik zöldségbõl, gyümölcsbõl faragott alkotásokban
is gyönyörködhetnek. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491295.
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: 42/411822. Információ: www.vacimuv.hu.

NYÍLT NAP AZ ARANYBAN
A Nyíregyházi Arany János Gimnáziumban 2014.
szeptember 23-án 7.45-tõl 12.00-ig nyílt napra várják
az érdeklõdõ 8. évfolyamos diákokat és a szülõket.
A délelõtt folyamán tájékozódhatnak az induló képzésekrõl, nyílt órákon vehetnek részt és egy rövid idõre
élhetik az „aranyos” diákok mindennapjait.
Délután 16.30-tól Pályaválasztási szülõi értekezletet tartanak. Bõvebb információ az iskola honlapján található.

GAZDIKERESÕ
Dorka: Körülbelül 3 éves ivartalanított tacskó
jellegû szuka. Lakásban tartott kutyus volt, teljesen szobatiszta, jól nevelt, barátságos, nagyon
ragaszkodó. Igényli az állandó társaságot.
Turbi: Körülbelül 3 éves
keverék kan. Rendkívül
kedves, ragaszkodó, jó
jelzõtulajdonságokkal
rendelkezõ kutyus. Láncon élte le eddigi kis életét, igazán megérdemel
végre egy álomgazdit.
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

EPRESKERTI MÚLTIDÉZÉS
A nyíregyházi selyemhernyó-tenyésztés emlékét õrzik
az Epreskert és a Selyem utcák elnevezései. A névadás
magyarázatához hívjuk segítségül Benczúr Zsuzsannát, aki
1901-ben így idézte fel emlékeit a Nyírvidék hasábjain:
„A nyíregyházi selyem-utcza elnevezését csakugyan a
selyem szóból származtatja, amennyiben a 17. század
végén egy úr ott, ahol most a Morgó mellett a szalmáskert
áll, gyönyörû eperfácskákat ültetett s ott ahol most az úgynevezett «Epres-kert» áll, maga és munkásai számára lakóházat építtetett. Ez volt aztán a selyembogarak-hernyós,
tenyésztési helye évtizedeken át. Ha a városi urak azon
idõben felkarolják ezen iparágat, Nyíregyháza nagyon
elõre haladhatott volna a gazdaságban. A 30-as évek elején, mint 6 éves lány magam is megtekintettem e helyet
édesanyámmal és Benkõ Istvánné úrnõvel. A hely valamint az itt látott dolgok örökre bevésõdtek a lelkembe,
örömet, élvezetet lelve általa a természetben. A selyembogarak tenyésztõi, az úgynevezett selyem-utcán át jártak be a városba, így nyerték el aztán a nevét.”
Margócsy József Utcák, terek, emléktáblák címû kötetébõl kiderül, hogy „az eperleveleket a Morgó kocsmán
túl levõ, ószõlõs kertek alatti epreskert szolgáltatta, de ez
késõbb kiirtatott, s a r. k. iskolák faiskolája lett”.
Nemcsak Epreskert, hanem az egész város egyik legrégebbi utcája a Körte utca. Régiségét a 18. századbeli elnevezése is megerõsíti: „Régi kerteken épült házak” majd
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„Régi kerteken épült utca”. Egy 1836-os városi rendelet
már Körtvély névvel emlegeti, de elõfordul Körtvélyfa alakban is. 1890-tõl ismert a mai alakja: Körte utca. Az utca
egyik nevezetes épülete a 20. század elején, Szuchy József és fia által épített óvoda.
A képünkön látható épületet története során többször
átépítették, ma már a város védett épületei közé tartozik.
Megemlítendõ még, hogy az utcában egykor mûködött
elemi iskola és a görög katolikus egyház fenntartásában
diákotthon is Kovács Gyula hittanár vezetése alatt.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

Lakossági
veszélyeshulladék-gyûjtés
2014. szeptember 27.
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja támogatásával 2014. szeptember 27-én (szombaton) 9.00–13.00 óra
között LAKOSSÁGI VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉST
szervez az alábbi helyszíneken:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jósavárosban: a Hulladékudvarban, a Korányi F. u. 3. sz. alatt,
Északi krt.-on: Északi krt. 1. szám melletti parkolóban,
Örökösföldön: a Match élelmiszerbolt elôtt (Fazekas J. tér 9.),
Kertvárosban: a Fészek utcai Coop ABC elôtt (Fészek u. 141.),
valamint a Hulladékudvarban (Kerék u. 1.),
Érkertben: a Toldi utcai Coop ABC elôtt (Toldi u. 29.),
Oroson: Fô utcán, a Viktória diszkont mellett (Fô u. 9.),
Borbányán: a Kállói úti Privát ABC-vel szemben (Kállói út és
Kökény u. sarka),
Nyírszôlôsön: a Nyírszôlôsi úti Szabolcs Coop ABC mellett
(Nyírszôlôsi út 3.),
Sóstóhegyen: az Úttörô utcai Szabolcs Coop ABC mellett (Úttörô u. 34.),
Butykán: a Vay Á. utcai Császár csemege elôtt (Vay Á. u. 1.).

Az akció keretében az alábbi hulladékok adhatóak le:
lejárt szavatosságú gyógyszer; használt sütôolaj, zsiradék; olajos hulladék (rongy, szûrô, flakon); fáradt olaj; akkumulátor; szárazelem; festékes, hígítós, vegyszeres göngyöleg; aeroszolos készítmények; elhasznált nyomtatópatron; fénycsövek;
elektronikai hulladékok.
Kérjük, hogy gyûjtse külön ezeket a hulladékokat, melyek fokozott veszélyt jelentenek környezetünkre!
További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.,
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; E-mail: pr@thgkft.hu; www.thgkft.hu
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