3
CSÖKKENÕ DÍJAK.
Energiahatékonyabb és
üzembiztosabb lett a
távhõszolgáltatás Nyíregyházán. A Nyírtávhõ Kft.
közel ötvenéves gerincvezetékeket cserélt ki az
elmúlt hónapokban.
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MEGSZÉPÜLT ÓVODÁK
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ÚJABB ÉLMÉNYEK
VÁRNAK SÓSTÓN.
Rendezett a tó környéke,
még a növények is
letisztultan bólogatnak a
víz felé. Mesébe illõ lett a
játszótér és kondiparkok
nõttek ki a földbõl.

A HAIRBEN ÚJJÁÉLED A
VIRÁGKORSZAK. Nemcsak az ész a fontos, a Hair
is! Errõl szerezhetnek
tanúbizonyságot azok a
nézõk, akik szombaton este
7-tõl megtekintik a Hair
címû musical premierjét.
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KÉTEZREDIK ÉLÕRE KÖTÉS

ALPOLGÁRMESTERI VISSZATEKINTÕ (II.)
A város odafigyel fiataljaira, idõseire egyaránt – ez is az
egyik lényegi mondanivalója a Jászai Menyhért alpolgármesterrel készített beszélgetésnek. A most záruló önkormányzati ciklusról számot adó sorozatunkban ezúttal fõként egészségügyi, szociális témák kerülnek fókuszba, hiszen ezen területekért felelõs társadalmi megbízatású alpolgármesterként. 24 órás orvosi ügyelet, rendelõk felújítása, támogató program, segélyezés, idõseket érintõ beruházások, bölcsõdei modernizációk – ezek is jellemezték az
elmúlt négy esztendõt, a munkahelyteremtés és a hatékonyabb, racionálisabban mûködõ szervezeti rendszerek
megteremtése mellett. (7. o.)
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Fotó: Máté János

MEGÚJULT A BUSZACSA

Megújult a Bujtosi Szabadidõ Csarnok épülete. A több
mint 2 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás elsõ ütemében a sportcsarnok új,
modern külsõt kapott.
Idén nyáron kezdõdtek meg az 1988-ban átadott épület felújítási munkálatai. Az elmúlt 26 évben csupán kisebb, állagmegóvó munkák zajlottak a csarnokban, így
2013-ra, mire a komplexum a város tulajdonába került,
olyan leromlott volt az állapota, hogy már nem volt alkalmas sportrendezvények minõségi lebonyolítására. Tavaly
õsszel közel 100 millió forintos beruházás keretein belül
új parkettát kapott a létesítmény, a teljes megújulás idén
nyáron kezdõdött el. Magyarország központi költségvetésébõl 2,1 milliárd forintos állami támogatásból, három
ütemben, nyíregyházi beruházók segítségével valósul meg
a BUSZACSA megújítása. Az elsõ ütem munkálatai a tervek szerint haladtak és idõben befejezõdtek. Az épület
kívülrõl teljesen megváltozott. Energiatakarékossági beruházások valósultak meg: szigetelték a tetõt és a homlokzatot, új vízelvezetõket építettek, kicserélték a homlokzati nyílászárókat, elbontották a homlokzati erkélyeket, az alatta található jegypénztárakat és a ruhatárat.

Térkõburkolattal akadálymentes rámpákat alakítottak ki,
és megtörtént a külsõ, „menekülõ” lépcsõ rekonstrukciója is. Az épület nyugati oldalán elbontották a sok helyen
balesetveszélyessé vált lelátót, és a jobb logisztikai kiszolgálás érdekében rámpával ellátott gazdasági bejáratot is
kialakítottak a szakemberek. Az épület biztonságtechnikailag is sokat fejlõdött: egy esetleges vészhelyzet esetén
négy vészkijárat segít a menekülésben, mellette minden
zárat pánikzárral és visszacsapódást gátló vasalattal láttak
el. Mindezek mellett megváltozott az épület külleme is. A
beruházásnak azonban még nincs vége: a második és harmadik ütem munkálatai során a létesítmény belülrõl is
modernné változik.

NEMZETKÖZI SZINTÛ LESZ
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az ünnepélyes átadón a Nyíregyházi Televízió Híradójának azt
mondta, a többfunkciós létesítmény 2015 nyarára, amikorra teljesen megújul, ott lesz Magyarország 5-6 olyan
sportcsarnoka között, amely akár nemzetközi versenyek
lebonyolítására is alkalmas lesz, s nem csupán a város
sportcsapatainak, sportversenyeknek adhat otthont, hanem
más jellegû rendezvényeket is lehet majd tartani.

Kiss Norbert államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester között rendhagyó módon nyírsulis sportolók
vágták át a nemzetiszín szalagot az avatáson
Kiss Norbert, sportért felelõs helyettes államtitkár elmondta, a sportban nincs különbség vidék és fõváros között. Örömét fejezte ki, hogy országszerte épülnek stadionok és olyan csarnokok, amelyek sportstratégiai szempontból is jelentõsek. Hozzátette, fantasztikus dolog az, hogy
a fiataloknak van hol minõségi szinten sportolni.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK

HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTENEK

ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK

A hajléktalanok segítésére 37 és fél millió forintos európai uniós támogatású pályázatot nyert a Periféria Egyesület. A projekt célja, hogy gyökeres és tartós fejlõdést érjen el a pályázatba bevont tíz fedél
nélküli ember életminõségében, a hajléktalanságból való kilépés eléréséhez.

A Jósa András Oktatókórháznak ajánlotta fel a Nyíregyházi Cantemus Kórus
a X. Nemzetközi Kórusfesztiválon adott
jótékonysági koncertjének bevételét.
Képünkön Szabó Dénes karnagy dr.
Adorján Gusztáv kórházi fõigazgatóhelyettessel az átadáson.

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

I. HOSPICE KONFERENCIA

MEGNYÍLTAK A VÁROSHÁZA KAPUI

Hospice konferenciát szervezett a Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamara
Megyei Alapellátási Szervezete. Magyarországon 33 ezren igényelnék a hospice
ellátást, de csupán 8 ezren kapják meg.
A szakemberek célja: önkéntesek bevonásával minél többekhez eljutni.

A hétvégén a városlakók tárlatvezetéssel megismerhették a városháza történetét, impozáns épületét. A csoportokat dr. Kovács Ferenc polgármester,
Kósa Tímea és Jászai Menyhért alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ kalauzolta.

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

GALLYAZTAK

CSÍPJÜK A MÉHEKET!

Faápolási munkákat végzett a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a héten a város számos
pontján, ahol a balesetveszélyes ágakat
távolították el, de azokat a növényeket
is megmetszették, amelyek zavarták a
szabad kilátást, ezzel pedig veszélyeztették a közlekedõk biztonságát.

A méhekért kampányolt a Nyíregyházi Állatpark a Greenpeace Magyarországgal közösen. Különleges programokkal várták az érdeklõdõket. Volt
mézkóstolás, játékos vetélkedõk, és ünnepélyesen átadták az állatpark új méhmenedékét.

ÚJABB ÖT UTCA ÚJULT MEG
Nyírszõlõsön a fõbb közlekedési útvonalakat fejlesztette az önkormányzat. A beruházásra saját erõbõl, hitel
felvétele nélkül 156 millió forintot költött a város.
Legutóbb a Csõsz utca Izabella utca és
Nyírszõlõsi út közötti szakasz készült el,
mellyel az itt élõk régi vágya vált valóra.
A Csõsz mellett a Vasút, az Izabella, a Kollégium utca és az Egres köz kapott aszfaltburkolatot. Közel 3 kilométer út újult meg
csak ebben a városrészben. Az önkormányzat hitel felvétele nélkül 156 millió
forintot költött a beruházásra. Dr. Kovács
Ferenc polgármester az út ünnepélyes átadásán elmondta, az adóbevételeknek és
a jó gazdálkodásnak köszönhetõ, hogy

ÚJ UTAKON A CSALÓ KÖZBEN
ÉS A GARIBALDI UTCÁN IS
Befejezõdtek a Csaló köz és a Garibaldi utca felújítási munkálatai. A két forgalmas út mellett a járdák is megújultak és
több mint 300 méter kerékpárutat is kialakítottak, az Erdei Tornapályához pedig
gyalogos-kerékpáros-átkelõhely vezet.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

SZEPTEMBER 22., HÉTFÕ

TEHETSÉGEKÉRT

INGYENES LÁTOGATÁS

Vasváry Zoltánnénak, a „Míg megnövök” Tehetségpont elnökének a Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmánya „Tehetségekért” kitûzõt és Emléklapot adott át, a magyar tehetséggondozó mozgalomban kifejtett szakmai
munkájának elismeréseként.

Az állatparkban már hagyománnyá
vált, hogy õsszel 1 teljes napon át ingyenes látogatást biztosítanak a fogyatékkal élõk és kísérõik számára. Idén
közel 3000 résztvevõ élvezhette az
ÉFOÉSZ megyei egyesületének programjait.
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ennyi pénz jutott Nyírszõlõsön is útépítésre. A következõ ciklusban pedig ezt folytatná tovább a város jelenlegi vezetése. A
polgármester hozzátette: ha ilyen ütemben
folytatja az útépítéseket az önkormányzat,
akkor 5 év múlva – a következõ ciklus végére – útfejlesztés szempontjából, igen jó
állapotba kerülhet Nyíregyháza.
A Csõsz utca átadóján kiderült, az önkormányzat 2014-ben saját forrásból 24 utcában újította fel az utakat vagy cserélte
le a burkolatot a NYÍRVV segítségével.
Ráadásul jelenleg is folynak járdaépítési és
-helyreállítási munkálatok a városban, 40
utcában. A polgármester ehhez hozzáfûzte, ahogy elkészült a szennyvízhálózat,
elkezdték az utakat rendbe hozni és az új
aszfaltburkolat mellett sok helyen a közvilágítás is kiépült.

A megújult utakat ünnepélyes keretek
között adta át a Csaló közben dr. Kovács
Ferenc polgármester, Halkóné dr. Rudolf
Évával, valamint dr. Veisz Katalinnal, a
térség két önkormányzati képviselõjével
együtt. A polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy másfél kilométer út mellett,
új aszfaltburkolatot kapott közel két kilométernyi járda és több mint 300 méter
kerékpárút. A Csaló köz és az Ószõlõ utca
keresztezõdésében pedig új gyalogos-kerékpáros-átkelõhelyet is kialakítottak.

Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, hogy a Csaló köz környéke egy nagyon sûrûn lakott városrész, ahol a forgalom
is nagy az Erdei Tornapálya közelsége miatt.
Ráadásul nagyon sokan kerékpárral közlekednek, ezért volt fontos, hogy nemcsak az
utakat újították fel, járdákat és kerékpárutat
is építettek a forgalmas pontokhoz.

KÖRFORGALMAT
ALAKÍTANAK KI
Az ünnepélyes útátadáson kiderült, a
jósavárosi rekonstrukcióhoz közel 400
millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, amit 42 millió forinttal egészítettek ki. Ebbõl a pénzbõl az Arany János
utca aszfalt- és járdaburkolata is megújul,
sõt, az Arany János és Kígyó utca csomópontjában körforgalmat hoznak létre. A
polgármester azt mondta, az itteni munkálatok októberben kezdõdhetnek el.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

BEFEJEZÕDTEK A CSÕCSERÉK: OLCSÓBB LESZ A TÁVHÕ
nák, valamint szeretnének megújuló energiát is hasznosítani a rendszerben. Elsõsorban a napenergiát, illetve geotermikus energiát, amelyhez a következõ pályázati ciklusban igyekeznek forráshoz jutni.

Energiahatékonyabb és üzembiztosabb lett a távhõszolgáltatás Nyíregyházán. A Nyírtávhõ Kft. közel ötvenéves gerincvezetékeket cserélt ki az elmúlt hónapokban. A közel 600 millió forintos beruházás 50 százalékát pályázati forrásokból finanszírozták.

CSÖKKEN A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A felújítás záró rendezvényén azt mondták, a csõcseréknek és az októbertõl esedékes rezsicsökkentésnek köszönhetõen a fogyasztóknak kevesebbet kell majd fizetni
a távhõért.
46 éves elöregedett, gyakran meghibásodott csöveket
cserélt ki az elmúlt hónapokban a Nyírtávhõ Nyíregyházán. A gerinchálózat felújítása 2013-ban kezdõdött, akkor a Damjanich és Toldi utca közötti szakaszon, valamint a Vay Ádám körúton cserélték ki a gerinchálózat csöveit. Idén nyáron pedig az Északi körúton, valamint a Síp
utcában folytatódott a rekonstrukció. A felújítás teljes költsége elérte az 570 millió forintot, amit 50 százalékban
uniós és hazai forrásokból finanszíroztak, a többit pedig a
cég a fenntartóval, az önkormányzattal közösen teremtett
elõ.

TOVÁBBI REZSICSÖKKENTÉS
Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, a beruházással a fogyasztók nyertek a legtöbbet, mert olcsóbb és üzembiztosabb lesz a szolgáltatás Nyíregyházán. Dr. Kovács
Ferenc elmondta: október elsejétõl újabb rezsicsökkentés
lesz, mellyel – a szakemberek szerint – további ötezer fo-

A Síp utcán is kicserélték az elavult gerincvezetéket
rinttal csökken majd egy átlagos lakás fûtési költsége éves
szinten. Ennek a fenntartását is biztosítja ez a beruházás.
Hozzátette: természetesen szeretnék folytatni azt a távhõfejlesztést, amely három évvel ezelõtt elkezdõdött.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK
A Nyírtávhõ ügyvezetõje azt mondta, a lezárult rekonstrukciókkal a távhõhálózat 10 százalékát kicserélték, azonban vannak még olyan városrészek, ahol tovább kívánják
folytatni a felújításokat. Ennek érdekében újabb pályázatokat nyújtanak majd be.
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje hangsúlyozta:
szeretnék a régi városrészeket felújítani, a Stadion utca és
térsége, az Északi alközpont, a Jósaváros következhetne.
Itt a vezetékcseréken túl, a hõközpontokat is modernizál-

A cserék eredménye az is, hogy csökken a távhõszolgáltatás miatt levegõbe kerülõ – üvegházhatást fokozó –
szén-dioxid-kibocsátás Nyíregyházán, 100 személygépjármû teljes évi kibocsátásával, egészen pontosan évi 450
tonnával. A Nyírtávhõnél hozzáfûzték, ez energiában átszámolva 800 000 GJ megtakarítás, ami 500 átlagos nyíregyházi lakás éves fûtéséhez lenne elegendõ.

KÉT HÉT MÚLVA FOLYTATÓDIK
A REZSICSÖKKENTÉS
Két hét múlva tovább csökkennek a családok terhei,
a kormány – ahogy vállalta – folytatja a rezsicsökkentést: a tavalyi 20 százalékos csökkentések után szeptember elsejével az áram ára további 5,7 százalékkal
lett olcsóbb, októbertõl pedig a távhõ ára csökken további 3,3 százalékkal – nyilatkozta Kurucz Éva kormányszóvivõ kedden az MTI-nek. Az eddigi rezsicsökkentésekkel a családok átlagos megtakarítása évente
már 150–200 ezer forint. Hozzátette: a következõ lépés a rezsiholding létrehozása, amely az ipari rezsicsökkentés és a hazai vállalkozások versenyképességének
javításának további alapja lesz.
(MTI)

JÓ ÜTEMBEN HALAD A VMKK FELÚJÍTÁSA
ELKEZDÕDIK AZ ESZKÖZBESZERZÉS

Jó ütemben halad a Váci Mihály Kulturális Központ
felújítása. Az Agóra program részeként több mint kétmilliárd forintból megvalósuló rekonstrukció heteken
belül elkészülhet, a burkolási munkák nagy része már
befejezõdött, bent pedig a gépészeti és villamosipari
munkákat végzik.
Szerzõ: Erdõs József
Már kizöldült a fû is a Szabadság téren a VMKK felújításához kapcsolódva. Az év elején kezdtek dolgozni a
mûvelõdési ház épületén, az Agóra programban erre fordítják a legtöbbet a több mint kétmilliárdos forrásból.
A Váci Mihály Kulturális Központ mellett a Kölyökvárban, a Városi Galériában, a Pál Gyula Teremben és a Kodály Zoltán Általános Iskolában is végeztek munkálatokat, ezeket már befejezték a szakemberek. Az Agóra prog-

ram megvalósítása 2 milliárd 46 millió forintba kerül, ennek az összegnek a 87 százaléka uniós támogatás, a többit saját forrásból biztosítja az önkormányzat. A beruházásban jórészt nyíregyházi vállalkozók és cégek dolgoznak, és várhatóan heteken belül elkészülnek.

Hagymási Gyula, az önkormányzat Pályázatok és Projektmenedzsmentjének referatúravezetõje elmondta: napról napra látványosabb a ház, a Szabadság tér kezd letisztulni. A burkolók lassan levonulnak, a munkák nagy része
már elkészült. Belül pedig a gépészet, a villamos szakipar
gõzerõvel dolgozik. Az eszközbeszerzési szerzõdéseket
is megkötötték már, gyakorlatilag október végéig az eszközök is a helyükre kerülnek. Ez a bútorokat, berendezéseket és az informatikai eszközöket jelenti.
Az átalakítás részeként a korábbi színházterem helyén
egy bõvebb, többfunkciós közösségi tér jön létre, ahol az
elõadások mellett más programok lebonyolítására is lehetõség lesz. A megújult épületben a mozgatható falaknak
köszönhetõen egy 1500 négyzetméteres tér jöhet létre,
ahova modern színpadtechnikát is beépítenek. Az épületrészben konferenciákat is lehet majd fogadni.

A Raiffeisen Bank nyíregyházi munkatársai vállalati önkéntes programjuk részeként lefestették a Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézményének kerítését a közelmúltban a Vécsey közben
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HIRDETÉS

MEGSZÉPÜLT ÉS BIZTONSÁGOS ÓVODÁK
Az Eszterlánc Északi Óvoda játszóterét tette biztonságossá a Michelin nyíregyházi üzeme. A gyár az elhasználódott gumiabroncsokat úgy hasznosítja újra,
hogy azokból gumiszõnyeget készít, amely megóvja a
kicsik testi épségét. Az óvodában új játszóteret is kaptak a gyermekek az önkormányzat saját erõs finanszírozásából, a kicsik kedden már birtokba is vehették a
megújult udvart.
Szerzõ: Erdõs József
Mûsorral köszönték meg a Tas utcai óvodások a megújult játszóteret és a gumitéglákat. Az Eszterlánc Északi
Óvodában is az önkormányzat saját erõbõl finanszírozott
programjából újították fel a játszóeszközöket. A város 15

Dr. Kovács Ferenc polgármester ovisok
és óvodapedagógusok között
millió forintot költött a játszóhelyek rendbetételére, így
ebben a nevelõintézményben is megújult eszközök várják a kicsiket.

A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁÉRT

Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. gyárigazgatója
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Nemcsak a hinta vagy a mászóka várja a gyerekeket a
Tas utcán, a Michelin nyíregyházi gyárának felajánlásából gumitéglák veszik körbe a játszóteret. Az üzem nem
elõször ajánl fel ilyet a nevelési és oktatási intézmények
számára, már közel 20 iskolában vagy óvodában több mint
2200 négyzetméteren fektettek le gumitéglákat. A nyíregyházi üzem elkötelezett a helyi közösségek támogatásában, a társadalmi felelõsségvállalást így erõsítik. A gumitéglákat használt gumiabroncsokból készítik – mondta
el Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. gyárigazgatója.

Nyíregyháza polgármestere az átadóünnepségen azt
mondta, a játszóhelyek átadása mellett fontos az intézmények korszerûsítése is. A Tas utcai Eszterlánc Északi
Óvodában is felújítást végeznek. Az idei évben végzett
óvodai rekonstrukcióról dr. Kovács Ferenc polgármester
elmondta: – Egymilliárd forint közelében van ez az összeg,
amit kifejezetten csak az óvodákra tudtak két év alatt fordítani. Nagyrészt pályázatokból, illetve saját forrásból. Ez
a beruházás 15 millió forintos önkormányzati forrásból
tudott megvalósulni. A városvezetõ hozzátette: szükség
volt erre a fejlesztésre is, hiszen nemcsak az ablakok és
az épület van nagyon elavult állapotban, hanem az udvar
is, ahol a gyerekek a mindennapjaikat élik. A homokozótól a csúszdáig. Ezért volt sürgetõ a felújítás, hiszen fontos, hogy a játszóhelyek jó állapotban és biztonságosak
legyenek.
Az önkormányzat tavaly és idén 29 iskola, óvoda és
bölcsõde felújítását végezte el eddig.

A HÉT TÉMÁJA

DIVATBA JÖTT NYÍREGYHÁZA
Divatba jött Nyíregyháza – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester, aki a záruló önkormányzati ciklusról szóló beszámolója mellett a most kezdõdõ és
2020-ig tartó európai uniós pénzügyi-tervezési idõszak
lehetõségeirõl is beszélt nyíregyházi kis- és középvállalkozók, cégvezetõk meghívására.

TÖBB A POZITÍV HÍR A VÁROSRÓL
Dr. Kovács Ferenc jelezte, várhatóan október elején
elkezdõdik a Nyugati elkerülõ út mûszaki átadása, még
az idén megvalósulhat több új ovi-foci pálya létesítése, és
egy sóstói szálloda építése is erõteljesen körvonalazódik.
Az egyik legfontosabbnak mégis azt tartotta, hogy nem

HELYREÁLLÍTOTT
ÁLLAMPOLGÁRSÁG
A helyreállított magyar állampolgárságról szóló bizonyítványt adott át Kállay Dénesnek dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Szerzõ: Tarczy Gyula
A Korona Hotelben tartott rendezvényen kiemelte: az
elsõ években az örökölt nehéz pénzügyi helyzet kiegyensúlyozása volt a legfontosabb feladat, mely utat nyitott a
nagyszabású fejlesztéseknek, ám a korábban általánosan
bevett gyakorlattal ellentétben nem hitelekbõl, és szigorú
gazdálkodás mellett. Így az utak rekonstrukciójától kezdve például az oktatási, egészségügyi intézmények modernizációján át kulturális, sport és turisztikai területen egyaránt sikerült elõrelépni. Mint mondta, mindezek folytatására fel kell készülni még szélesebb körû együttmûködéssel, amelyre jó jel, hogy Nyíregyháza 23 milliárd forintot bizonyosan kap a következõ hét évben, a számos
egyéb más forrás és pályázati lehetõség mellett.

HÍREK

csak nekünk, itt élõknek válik a fejlõdés egyre természetesebbé, hiszen a korábbiakkal szemben sokkal több a
pozitív hír a városról. A befektetõk is sok szempontot vizsgálnak, mielõtt mellettünk döntenek, s kedvezõ a megítélésünk.
Mint fogalmazott: – Azt tartom az elmúlt négy év legnagyobb eredményének, hogy megmozdult Nyíregyháza,
jó irányba. Összefogott, és ezért sikerült olyan dolgokat
elérni, amikrõl megmondom õszintén, én sem hittem volna, hogy sikerül, négy évvel ezelõtt.
A beszámoló és elõretekintés szerkesztett változatát a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában láthatják kedden 18.25-kor és 21.30-kor, valamint
szerdán 20.25-kor.

Kállay Dénes, az egykori miniszterelnök, Kállay Miklós unokája 1948-ban Budapesten született, majd 1956ban a belga Vöröskereszt autójával Ausztria felé hagyta el
az országot, miközben szülei gyalog jutottak át a határon.
Késõbb Németországban telepedtek le, és 1962-ben kaptak német állampolgárságot. Ott tanult és dolgozott, ma
már nyugdíjas éveit tölti.
Kállay Dénes hangsúlyozta, a magyarokat mindig szerette, magyarságát sohasem tagadta. Évente három-négy
alkalommal jön haza, hiszen itt van a Kállay Gyûjtemény
is, melynek segít az ápolásában.
Kállay Dénesnek a helyreállított magyar állampolgárságról szóló bizonyítványt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere adta át a városházán.
Dr. Kovács Ferenc Kállay urat arra
kérte, fogadja ezt úgy, mint a második születésnapját, hiszen ritka az az
ember, aki kétszer éli meg a magyar
állampolgárságát. A polgármester hozzáfûzte, tavaly a város fenntartásába
kerültek a múzeumok, így a Kállay
Gyûjtemény is, ezzel is szorosabb lett
a kapcsolat. Az önkormányzat emellett már kérte az államtól, hogy a
Kállay-kúria tulajdonjogát ingyen
megkaphassák. Az épületet felújítanák
és méltó körülmények között ott helyeznék el a Kállay Gyûjteményt.
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HIRDETÉS

LIGETTÉ
VARÁZSOLJÁK
Gyertyánfákat ültetett el a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Örökösföldön, a Fazekas János téren, a játszótér és a
kondipark között. A tavaly kialakított
központi téren a szakemberek ligetes
területet szeretnének létrehozni.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önszervezôdô közösségek számára
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkezô, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtô – bíróság által – nyilvántartásba vett önszervezôdô közösségeket, hogy 2014.
október 10-éig pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célja: A nem az önkormányzat által meghirdetett pályázathoz szükséges önerô biztosításának támogatása, amennyiben az önszervezôdô közösség valószínûsíti, hogy
a nem önkormányzati pályázat eredménye késôbb a város hasznára válik, valamint váratlan, kiemelkedô jelentôségû események támogatása.
Pályázatot nyújthat be: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet
folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvrôl
szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítvány (ide
nem értve a közalapítványt).
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV.
29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy
példányban kell eljuttatni a Szociális és Köznevelési Osztály titkárság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) címére.
A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
vehetô át, vagy letölthetô a www.nyiregyhaza.hu honlapról.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 10.
A határidô után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázható rendelkezésre álló keret: 1 875 000 Ft
A pályázatok elbírálását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.
Nyíregyháza, 2014. szeptember 23.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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INTERJÚ

A VÁROS ODAFIGYEL FIATALJAIRA, IDÕSEIRE EGYARÁNT
Valódi igények mentén elgondolt és megvalósított,
tudatos fejlesztési stratégiáról számolt be az elmúlt
négy évre visszatekintve Kósa Tímea alpolgármester
lapunk elõzõ számában. A városvezetõi, értékelõ-interjú sorozatunkat ezúttal Jászai Menyhérttel folytatjuk, aki önkormányzati képviselõi hivatása mellett társadalmi alpolgármesterként figyelt oda a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi alapellátási, köznevelési és
kulturális területre.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Alpolgármester Úr, az Ön által felügyelt területek
jelentõs változásokon mentek keresztül a most záruló ciklusban. Nyíregyháza elõnyére?
– Mindenképpen, amiben az állami, egyházi, civil szerepvállalás éppúgy pozitív volt, mint reményeink szerint
az önkormányzat döntései, cselekedetei. A racionálisabb
mûködés miatt ésszerûsítettük a helyi ellátórendszerek
mûködését, így a korábbi négy intézmény helyett a Szociális Gondozási Központ és a Gyermekjóléti Központ fogja össze a szolgáltatásokat, s a korábban széttagolt óvodai
struktúra is hatékonyabb lett. Az egészségügyi alapellátás
pedig profiltisztítás után önálló intézményként mûködik.

FEJLÕDÕ EGÉSZSÉGÜGY
– Ha kérhetem, nézzük területenként, mert a korábbi
sajtóhíreket visszanézve nem csupán szervezeti átalakulásokról, hanem fejlesztésekrõl is szó van.
– Így igaz! Nézzük akkor részletesebben például az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságot, melynek feladatai közé tartozik most már az otthoni szakápolás és a
hospice ellátás is. 2013. március elsejétõl egyike vagyunk
azon kevés nagyvárosoknak, ahol a lakosság számára biztosított a munkanapokon történõ, 24 órás ügyeleti ellátás.
Erre korábban itt még nem volt példa! A területet másképp is segítjük. Létrehoztuk az ETAP-ot (Egészségügyi
Támogató Alap Program), melynek pénzügyi keretébõl
például 2013-ban 21 háziorvos (köztük gyermek- és fogorvos is) korszerûsítette rendelõit, idén pedig újabb 25
igény futott be, melyeknek zajlik az elbírálása. Nem
mellesleg nálunk folyik az ország egyik legjelentõsebb,
15 milliárd forintos kórházberuházása... Nekünk most zárul
egy pályázatunk, melynek részeként kilenc önkormányzati fenntartású orvosi rendelõ újul meg. Egy másik sikeres, szintén önkormányzati, 600 millió forintos projektnek pedig többek között a Szent István utcai városi rendelõintézet, valamint a védõnõi és terhesgondozás épületének energetikai megújítása is a része.

KÖZÉPPONTBAN A GYERMEKEK
– És még jó néhány óvodáé, ha jól emlékszem...
– Valóban, de erre a területre egyébként is nagyon odafigyeltünk, hiszen gyermekeink jelentik a jövõt. Szinte
minden városrészben korszerûsödött óvoda, Örökösföldtõl
az Érkertig! S amellett, hogy két ovi (Sóstóhegy, Kertváros) felújítás melletti bõvítése miatt nõtt a pedagóguslétszám, 2013-tól újdonságként 28 pedagógiai asszisztens
és 3 óvodapszichológus is segíti a munkát. Megteremtettük a lehetõségét annak is, hogy két helyszínen autista,

valamint értelmi fogyatékos gyermekek nevelése is megvalósuljon. De ne feledkezzünk meg az Ovi-Foci programról sem, hét pályát építettünk Nyíregyháza különbözõ pontjain, s a tervek szerint még lesz legalább négy. De
ide sorolhatnánk a nagyszabású játszótérépítési, -felújítási programot is... Az idén pedig elérkezett az idõ, hogy a
bölcsõdék is nagyobb hangsúlyt kapnak a modernizációk
során (öt komplett felújításával), hiszen most már a korábbitól több, 716 férõhelyen biztosított az ilyen típusú ellátás. Népszerûségüket a kormányzat GYED Extra programja
is erõsítette. Ráadásul nálunk, Nyíregyházán csak az étkezésért kell a szülõknek térítési díjat fizetni, kivéve a
kedvezményben részesülõket, s a törvény adta lehetõségünk ellenére nem kérünk tõlük gondozási díjat. Ezzel
közel 20 millió forint marad a családok kasszájában!

SEGÍTÕ ÖNKORMÁNYZAT
– Más területeken is segít pénzügyileg az önkormányzat?
– Természetesen, s igyekeztünk tenni ezt a legnehezebb
idõkben is, noha köztudott, hogy súlyos, csõd közeli anyagi
helyzetben vettük át az önkormányzatot 2010-ben. Olyan
szolgáltatásokról és támogatási formákról is beszélhetünk,
ami nem kötelezõ feladat az önkormányzat számára, de
mi fontosnak tartjuk a nehéz körülmények között élõk támogatását segélyezéssel, szolgáltatásokkal. Kiemelendõ
ezek közül a lakhatással és gyermekneveléssel kapcsolatos terhek könnyítése, a krízishelyzetek enyhítése. A 2013.
márciusi rendkívüli hóhelyzet is megmutatta: a lakossági
összefogás mellett jól mûködik az ellátórendszer, mely
egyébként alapesetben is biztosítja a plusz segítséget, gondolva például a nagyarányú tûzifaosztásra, vagy a tanyagondnoki szolgálatra.
– Csakúgy, mint múlt héten alpolgármester társa, többször említett Ön is sikeres önkormányzati pályázatokat.
Csak az iménti területeken?
– Az óvodák természetszerûleg kerültek fókuszba, hiszen sok esetben évtizedes hátrányokat kell ledolgoznunk.
De az egyikbõl gyermekjóléti intézményt, idõsek klubját
korszerûsítünk, egy másikból, a Nyírségi Többcélú Társu-

lással összefogva a gyermekek átmeneti otthona újul meg,
egy harmadikból pedig a családok átmeneti otthona – a
teljesség igénye nélkül. Itt sok százmillió forintos fejlesztésrõl beszélünk, amihez az önerõt az önkormányzat biztosította. Tehetjük, hiszen a kormányzat segítségével is sikerült rendbe hoznunk a város pénzügyeit, így nem hitelekbõl építünk.

ODAFIGYELÉS AZ IDÕSEKRE
– Az idõsek klubjának felújítása azt jelzi, hogy erre a
korosztályra is figyeltek?
– Igen és nem csak ilyen módon. Élettel teli, mûködõképes Idõsügyi Tanácsunk van, mely véleményezõ, javaslattevõ testület, és újragondolt Idõsügyi Programunk is.
Emellett sorjáznak azok a rendezvények, melyek révén
pezseg az élet az idõskorúaknál. Elég, ha csak a legutóbbi
Szépkorúak Olimpiáját említem, de nagyon aktívak a nyugdíjas-szervezetek, -egyesületek. S most elõször karácsonyi csomagokat is kaptak nyugdíjasaink a várostól, akiknek megbecsülése, elismerése fontos feladatunk. Érdekükben összefogtunk a nem állami és egyházi szereplõkkel,
így a Szivárvány Idõsek Otthona mûködtetését a Református Egyházközség, a hajléktalanellátást az evangélikus
egyház biztosítja, a Human-Net Alapítvány a családsegítésben is jeleskedik – ellátási szerzõdés keretében. Az
ÉFOÉSZ és a DOWN Egyesület számára pedig ingatlant
biztosítottunk a korai fejlesztési feladatok ellátására.
– Mi történt a kulturális területen?
– A jogszabályi változások a közmûvelõdés intézményeit is érintették. Önkormányzati fenntartásba került a
Móricz Zsigmond Színház és a Jósa András Múzeum, valamint a könyvtárnak is egyedüli „gazdái” lettünk. Felújítottuk a MÛvész Stúdiót, a színészházat, s az utóbbi idõben a bérletesek száma is növekedõ tendenciát mutat. A
Helyõrségi Mûvelõdési Otthon mellett várhatóan a közeljövõben a Kállay-kúria is a város tulajdonába kerülhet. S
újragondolva, fenntartható módon befejezéséhez közeledik az Agóra program keretében a mûvelõdési központ
felújítása, amely újabb lehetõségeket nyit.

TÖBB MINT FÉLSZÁZ ÚJ TÉRFIGYELÕ KAMERA
Már mûködik az 53 új térfigyelõ kamera Nyíregyházán, melyet három városrészt érintõ felújítási pályázatokból megtakarított 30 millió forintból építette
ki az önkormányzat.
Szerzõ: Erdõs József
Az Érkertben már mûködés közben is lehetett látni a
napokban a nemrégiben beüzemelt térfigyelõ kamerákat.
Ebben a városrészben 16 kamerát helyeztek el. Korábban
a vasútállomás környékén 17 már mûködött a MÁV saját
beruházásaként, most már az Érkert többi részét is élõben
figyelni tudják.
Az érkerti mellett az örökösföldi és a huszártelepi rekonstrukciós pályázatok megtakarításaiból az önkormányzat saját erõbõl 53 új térfigyelõ kamerát telepített 30 millió forintból. Az Érkertben 16, a Huszártelepen 19, Örö-

kösföldön pedig 18 darab
kamerát helyeztek el, így
összesen 94
térfigyelõ kamera mûködik
a városban. A
berendezéseknek nemcsak
visszatartó ereje van, de a felderítésben is
Dr. Illés László, nyíregyházi rendõrsegít – mondta
kapitány
el dr. Illés László, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõje. Hozzátette: a közterületen garázdálkodók felderítésében is nagyon

jó eredményeket produkálnak, és meglepõ, de a kerékpárlopásokat is fel tudják venni ezek a kamerák. A nyomozások során egy újabb metodikai elemet kellett a kollégáiknak megtanulni, ez pedig a kamerafelvételek elemzése. Nem csupán a térfigyelõ kamerák, hanem egyre több
kisbolt, magánlakás is hasonló módszerekkel védett, melyek elemzésével hatékonyabb a rendõrség munkája. De
ami még nagyon fontos, hogy egy területen megjelenõ,
elvonuló fiatal csoportot, vagy akár gépjármûveket, rendszámokat is meg tudnak figyelni, így be tudják azonosítani azokat, akik esetleg késõbb vagy azt megelõzõen követték el a bûncselekményeket a környéken.
A kamerák nagyfelbontású képet rögzítenek, így a beazonosítás tényleg egyszerû. Nemcsak figyelik a kamerák
képeit, hanem azt a törvényi elõírások szerint rögzíteni is
tudják. A készülékek nemcsak világos nappal segítik a
hatóság munkáját, az éjjellátó funkció miatt akár az éjszaka elkövetett eseteket is nyomon tudják kísérni.
2014. SZEPTEMBER 26.
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AKTUÁLIS

ÚJABB ÉLMÉNYEK VÁRNAK SÓSTÓN
Aki akár csak hónapokkal ezelõtt járt Sóstógyógyfürdõn, az ma szinte rá sem ismerne. Rendezett a tó környéke, még a növények is letisztultan bólogatnak a víz
felé. Mesébe illõ lett a játszótér és kondiparkok nõttek
ki a földbõl. De ez csak néhány azon, már elkészült
beruházások közül, melyek a „Fenntartható, komplex
szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címet viselõ, 2,1 milliárdos projekt keretében
valósulnak meg.
Szerzõ: Sipos Marianna

tánpályát. A motoros és kerékpáros terhelés jóval nagyobb
volt a kelleténél, így több helyen felgyûrõdött és sérült a
pályatest, melynek javításait szeptemberben elvégzi a kivitelezõ. (Népszerûsége azonban nõ: s nemcsak a Sóstókör futóverseny miatt, hanem a rendszeresen kocogók
körében is.)
Sajnálatos módon javítani kellett a stégek korlátrendszerét is, illetve a szemétszelencék lebetonozott tartóoszlopai közül is kellett már pótolni. Ezek a sérülések minden esetben vandalizmusra vezethetõk vissza.

A PARKOSÍTÁS IS MEGKEZDÕDÖTT

A korábbi fejlesztések folytatásaként megújul a Sóstó
egésze. A jelenleg zajló munkálatokról dr. Podlovics Roland projektvezetõ tájékoztatta lapunkat. Azzal kezdte: a
turisztikai projekt célja, hogy Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható kínálati csomagot hozzon létre, amely Nyíregyházát még
vonzóbbá teszi a turisták és az itt lakók számára.

létesülnek, melyeken a fák között kalandozva, a kifutók
felett „lebegve” ismerhetjük meg az állatvilágot. Az állatparki fejlesztés kivitelezése folyamatban van, a projektelem befejezése késõ õszre várható.

ÚJ GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ÉPÍTÉSE
Az Aquarius Élményfürdõ 2013. évben országos kategóriába sorolt gyógyfürdõ címmel kitüntetett gyógyfürdõ
intézmény lett, a gyógyvízre, gyógyellátásra helyezve a
hangsúlyt alakították ki ezen projektelemet, egy korszerû gyógyfürdõ komplexumot. A fejlesztés mintegy 1400
négyzetméter alapterületet érint, itt két szinten balneoterápiás kezelésekhez szükséges infrastruktúrát valósítanak meg.
Az épületbõvítés földszintjén kap helyet a három gyógymedence, a Kneipp-medence, illetve a súlyfürdõ. Továbbá az optimális üzemeltetést és változatos kínálatot figyelembe véve alakítják ki a szaunateret és kapcsolódó pihenõt, oly módon, hogy gyógyászati szaunatérként is tudjon
funkcionálni. Az emeleten a gyógyászati kezelõk, orvosi

SÉTÁNYOK, PARKOK, PARKOLÓK
A központi parkban, illetve a tó környékén a kivitelezés még tavasszal kezdõdött meg, a térkövezési, illetve
egyéb mélyépítési munkák nyár elején fejezõdtek be. A
nagyságrendet érzékelteti, hogy mintegy 7000 négyzetZajlik a zöldfelület-rekonstrukció
A zöldfelület rekonstrukciós munkálatairól a projektvezetõ elmondta: – A szakmai elõírásoknak megfelelõen a vegetációs idõszak végére terveztük, ennek megfelelõen szeptember második felében kezdõdtek meg a növénytelepítési
munkák a sóstói közparkokban. Ennek keretében 150 túlkoros õshonos és díszfát ültetünk, mintegy 700 évelõ növényt,
2600 cserjét és sövénynövényt telepítünk. A mélyépítési munkarészeket érintõen mintegy 15 ezer négyzetméter pázsitfelületet újítunk meg, jelenleg a füvesítendõ területek elõkészítése és a humuszolás, magvetés zajlik. A teljes zöldfelület-kezelési munkálatok októberben fejezõdnek be.

Már birtokba vehetik a sportolni vágyók a szeniorparkot
méter sétány újult meg, mely részben térkövezett burkolatot kapott, illetve rekortánpálya is kiépült (mint emlékezhetünk, a lakosság szavazatai, döntése alapján). Az új
térvilágítás mellett utcabútorok és kerékpártárolók is helyet kaptak. A héten fejezõdtek be a szeniorpark telepítési
munkálatai, a hétvégén a lakosság már használatba is veheti ezen új projektelemet. Az idõsebb korosztály számára megépített park kíméletes testmozgást tesz lehetõvé.

A múzeumfalu mellett helyeztek el egy, a helyi pálinkákat bemutató Pálinkaházat és a hozzá kapcsolódó rendezvénytermet. Az épület célja a megyei eredetvédett
pálinkakultúra bemutatása és népszerûsítése, valamint a
kapcsolódó rendezvények helyszínéül szolgáló élõ múKerékpártárolókat is kialakítottak
Az állatpark és a strandfürdõ melletti terület is megújult.
Itt a régi parkolófelületek bõvítésével új térkövezett burkolatú parkolókat alakítottak ki, jelentõsen növelve ezzel
azok befogadóképességét. Az állatparki parkolónál a befejezési munkálatokat nyár közepén felfüggesztették a folyamatban lévõ Viktória-ház projekt miatt, biztosítva annak közterület felõli felvonulási területét. Most már minden munkaterület rendelkezésre áll, így a befejezõ munkálatok szeptember végén zajlanak majd. A zöldfelületi
munkák kivitelezése is megkezdõdött a parkolóknál. A
múzeumfalu melletti sétány is elkészült, a korábbi mostoha körülményeket jelentõ földút helyén ma már aszfaltsétány van, térvilágítással, illetve a múzeumfalu bejárata elõtt
parkolókat is kialakítottak, és itt is zajlanak a zöldfelület
rekonstrukciós munkái.

ÁLLATPARKI FEJLESZTÉS

Helyükre kerültek a vandálbiztos lámpatestek
8
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rendelõk, illetve az azokhoz tartozó vendégforgalmi terek és öltözõk lesznek. Az új gyógyászati központban a
megyében egyedülálló módon teljes körûen elérhetõvé válnak a fizioterápiás gyógykezelések, az OEP által finanszírozott valamennyi gyógy tényezõ elérhetõ lesz. Az új
gyógyászati központ teljes körû befejezési határideje 2015.
január közepe. A tervek szerint az Aquarius Élményfürdõt
2014. december hónapban részlegesen megnyitják a nagyközönség elõtt.

PÁLINKAHÁZ

VANDÁLOK RONGÁLNAK
Dr. Podlovics Roland arra is kitért, hogy alig készült el
egy-egy elem, máris szükség van javításokra. A környezetbe illõ irányfényeket a vandálok több helyen megrongálták, összetörték. Ezek helyett új, vandálbiztos kialakítású lámpatesteket telepítettek.
A nyári idõszakban sajnos az is tapasztalható volt, hogy
nem rendeltetésszerûen használják néhányan a rekor-

Az új gyógyászati központ kivitelezése is zajlik

Az állatparki fejlesztés az Andok élõvilágát bemutató
állatkifutóval bõvül, mely hangulatában, építészeti megjelenésében a dél-amerikai formajegyeket hordozza magán. A projektelem részeként kalandpark jellegû sétányok

A Pálinkaház tavasztól várja a látogatókat
zeum kialakítása. A Pálinkaház célja továbbá, hogy a
megyei turisztikai attrakciókat is bemutassa, népszerûsítse az ide látogató turisták számára, kulturális értékeket is
felvonultató pálinkakörutak ajánlásával. A Pálinkaház kivitelezési munkálatai befejezõdtek, de csak jövõ tavasszal
lesz látogatható.

PROGRAMOK

HIRDETÉS
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

EZREK A TIRPÁK FESZTIVÁLON
Nyíregyházán már évek óta hagyomány a Tirpák Napok rendezvény, amely az idén egy fesztivállá nõtte ki
magát. Ez volt az elsõ alkalom, ahol nemcsak a gasztronómia, hanem a népi kultúra és hagyományõrzés is
teret kapott egyszerre.
Látványos felvonulással vette kezdetét a hét végén az
elsõ Tirpák Fesztivál. Bár már korábban is volt hagyománya a tirpák ételek felvonultatásának a Gasztro Csata és
Tirpák Napok keretében, de az idén elõször a hagyományõrzéssel összekapcsolva fesztivállá nõtte ki magát. Mint
ismert, a 18. század közepére jelentõsen lecsökkent Nyíregyháza lakossága, ezért a város akkori birtokosa, gróf
Károlyi Ferenc 1753. május 16-án kiadott pátenslevelében Petrikovics János szarvasi csizmadiamestert bízta meg
az újratelepítéssel, aki Békés megyébõl szlovák evangélikusokat hívott Nyíregyházára.

FELSÕFOKON NYÍREGYHÁZÁRÓL
Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében kiemelte: az õ kultúrájuk és sajátos ételeik azóta összeforrtak
Nyíregyházával: – A tirpákok, akik a várost újratelepítették 1753-ban és ilyen város alapjait rakták le nekünk,
amiben most élhetünk, azok nemcsak keményen tudtak
dolgozni, hanem nagyon jól fõztek, szerették a finom ételeket és szerettek mulatni. Nyíregyháza az a város, ahová
bárki eljön, csak felsõfokban beszél. Nemcsak a városról,
hanem a városlakókról is, milyen vendégszeretõ és kedves emberek vannak itt, Nyíregyházán. Ez az oka annak,
hogy míg máshol 5, nálunk 30 százalékkal nõtt a vendégéjszakák száma.

Tóthné Medved Zsuzsa, a Megyei Gasztronómiai Szövetség elnöke köszöntõjében reményét fejezte ki, hogy
talán jövõre Nyíregyháza adhat otthont az országos
Gasztro Csata rendezvénynek, mely annak köszönhetõ,
hogy szívesen jönnek ide a vendégek és mindig kellemes
élményekkel távoznak. Az idei Tirpák Fesztiválon 17 csapat vállalkozott arra, hogy „lefõzi” egymást. Ennyi helyen
sült és fõtt számtalan étel. Természetesen a legtöbb helyen a hagyományos tirpák receptek alapján, máshol pe-

dig már egy kis rafinériát is belecsempésztek a szakácsok.
De nemcsak a finom ételeket kedvelõk érezték itt jól magukat, hanem azok is, akik a népzenét és a néptáncot szeretik. A Kossuth téren váltották egymást a város tánccsoportjai és számos autentikus zenét játszó zenekar is szórakoztatta a közönséget. És az sem maradt program nélkül, aki szerette volna „ledolgozni” a finom ételeket, hiszen õket bringatúrára invitálták, melynek keretében bejárhatták a bokortanyákat.

A HAIRBEN ÚJJÁÉLED A VIRÁGKORSZAK LEVÉLTÁRI NAPOK
A XXI. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzetközi Levéltári Napokon a múlt dokumentumaival foglalkozó szakemberek megismerkedhettek a szakma újdonságaival és fejlesztéseivel is Nyíregyházán. A kétnapos, tudományos konferenciát kiállítások, szakmai
utak és adatbázis-bemutatók is színesítették. A rendezvényen a Pro Archivo-emléklapokat is átadták.

Nemcsak az ész a fontos, a Hair is! Errõl szerezhetnek
tanúbizonyságot azok a nézõk, akik szombaton este 7tõl megtekintik a Hair címû musical premierjét a Móricz
Zsigmond Színház mûvészeinek elõadásában a nagyszínpadon.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A sokak által már nagyon várt produkció rendezõje,
koreográfusa és látványtervezõje a világszerte ismert mûvész, Ladányi Andrea, aki elõször 2001-ben lépett fel teátrumunkban a Nero, szerelmem címû darabban.
Az egykor Amerikában, Finnországban is elismert táncos hihetetlenül sokoldalú mûvész: koreográfus, rendezõ,
látványtervezõ, s emellett filmekben és színházakban színészként is szerepel.
– A Hair egyike a zseniális musicaleknek – nyilatkozta
lapunknak a készülõ produkció kapcsán. – A premierje
1966-ban volt, és ’68-ban debütált a Broadway-n. Milos
Forman 1979-ben bemutatott filmje „hibátlan”.

GOLDEN GLOBE-DÍJRA JELÖLT ALKOTÁS
Tisztelettel tekintünk a Golden Globe-díjra jelölt alkotásra, de nem ugyanazok a lehetõségeink, mások az eszközeink, mások az elvárások a mi elõadásunkkal szemben. A mûfaj és a darab szempontjából elsõdleges az ének10
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hang minõsége. Ez a mi szereposztásunkban páratlan színvonalon fog megszólalni. Nagyon fontos számomra, hogy
a zenei hangzás kiváló legyen, a vitalitás megfeleljen az
amerikainak, mert õk ezt nagyszerûen csinálják. A fõbb
szerepeket Vaszkó Bence, Gulácsi Tamás, Horváth Sebestyén Sándor, Nyomtató Enikõ, Fridrik Noémi, Jenei Judit,
Illyés Ákos, Kosik Anita, Puskás Tivadar, Horváth Margit
és Kis Veronika alakítják, remekül.
Aquarius, I Got Life, Good Morning Starshine, Let the
Sunshine In... Ki ne ismerné ezeket a klasszikussá vált
slágereket, amelyek felcsendülnek majd az elõadásban?
A zenei minõséget olyan szakemberek garantálják, mint
Kazár Pál és Borlai Gergõ. A produkció stylistja Lakatos
Márk. Mint megtudtuk, fantasztikus látványvilága lesz az
elõadásnak. A ‘60-as évekbeli hippi korszakba visznek
el bennünket a fantasztikus tehetségû szerzõk. Claude
Bukowski katonai behívóval a kezében indult New Yorkba, hogy onnan Vietnámba vigyék harcolni. Városnézés
közben ismerkedik meg arisztokrata szerelmével,
Sheilával, valamint Bergerrel és hippi barátaival, akik a
fegyverek helyett a szabadság hívei. Rádöbben a vidéki
srác, sok minden rosszul van összerakva a világban. A
fehérek és feketék szembenállása ugyanolyan irracionális, mint az arisztokrácia elkülönülése a többiektõl, a háborúban értelmetlenül halnak meg az emberek, köztük
a Bukowski helyett Vietnámba vitt Berger, akikért hiába
zeng már az ének: „Ébredj, napfény! Keltsd õket álmukból, örök álmukból!”

A Levéltári Napok 21 évvel ezelõtt azzal a céllal jött
létre, hogy bemutassák azokat az írásos dokumentációkat, amelyeket a levéltárban õriznek, valamint a szakma képviselõi tudományos konferencián értesüljenek
az újdonságokról. Ilyenkor bepillantást nyerhetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye írásos emlékeibe, és láthatnak olyan dokumentumokat is, amelyeket határon
túli közgyûjtemények õriznek. A szakmai rendezvény
utat mutathat azoknak is, akik a megye és Nyíregyháza
múltjával foglalkoznak. Már hagyomány, hogy a Levéltári Napok egy-egy tematika köré csoportosulnak.

ÉVFORDULÓS ESEMÉNYEK
Idén évfordulós eseményeknek állítottak emléket.
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója elmondta, az elsõ világháborúval kapcsolatos elõadáscsokrokat lehetett hallani a
rendezvényen. Mindezeken túl a holokauszt áldozatairól is megemlékeztek a résztvevõk, elõadásokkal és
adatbázis-bemutatókkal, valamint Csutkai Csaba fotómûvész kiállítását is megtekinthették az érdeklõdõk a
levéltárban, de a tudományos konferencia résztvevõi a
program részeként ellátogattak a nyíregyházi zsinagógába is. A Levéltári Napokon kitüntetéseket és elismeréseket is átadtak azoknak, akik segítik a szakmai munkát és dokumentumokkal gyarapították a gyûjteményt.
Pro Archivo-emléklapot vehetett át dr. Margócsy József
munkássága tiszteletére lánya, dr. Margócsy Klára is,
aki elmondta, hogy édesapja egész életében Nyíregyházával foglalkozott, rengeteg olyan anyag maradt utána, amit a család úgy gondolt, a levéltárnak adományoznak.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

BRAILLE
OLVASÁSI
VERSENY

Braille olvasási versenyt rendeztek szombaton, a Vakok és
Gyengénlátók megyei egyesületének székházában. Már 10.
alkalommal tartották meg a megmérettetést. A versenyzõk
Ferenczik Adrienne Incognito címû regényébõl olvastak fel
részletet, Braille-írásra átírt szövegbõl.
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HIRDETÉS

OLVASÓI LEVÉL:

ANTENNÁK, KÉRETLENÜL

Lakóközösségi határozatot küldött szerkesztõségünkbe a Kossuth utca 55. szám alatti lakóközösség, melyet
levélként küldtek el a Lakszöv nyíregyházi elnöke,
Szathmáry Imre részére, hogy intézkedjen a fejük fölé
helyezett antennák azonnali eltávolításáról. Hozzánk
küldött levelükben jelzik: szerintük a 2003-as Társasházi
Törvényben elõírtakat megszegve helyezték fel az antennákat a ház tetejére a Kossuth utca 55. lakások tulajdonosainak, az életvitelszerûen ott lakóknak az antennafelrakást engedélyezõ Határozata nélkül (személyenként, s antennánként), s az antennák elõzetes szakértõi
sugárzásméréseinek a lakókkal egyenkénti megismertetése, megértetése, s láttamozása nélkül (személyenként,
s antennánként). Mint megjegyzik: a Lakszöv elnöke, az
általa 30 napja személyesen átvett Tulajdonosi Határozatukra eddig semmiféle választ nem adott. Szerintük,
mint a Lakóközösségük által fizetett megbízottjuk, a Határozatuk végrehajtása a Lakszöv „szerzõdött kötelessége”. Azt írják: a levelükben megjelölt dokumentációkat nem mutatta be nekik, s az antennákat nem távolíttatta el. Az alábbiakban a Lakszöv elnökéhez levélben
eljuttatott Lakóközösségi Határozatukat idézzük.
„LAKÓKÖZÖSSÉGI HATÁROZAT
Készült: Nyíregyháza, Kossuth u. 55. sz. Lakóközösségben, idõpont: 2014. 08. 17.
Elõzmények
A magántulajdonunkat képezõ lakásaink épületének
tetejére (valakik) Távközlési Antennákat helyeztek ki, 15
év távlatában, s az eltelt idõben többször is, legutóbb
2014. július 24-én, már a 7. (!) antennát helyezték fel,
ezt a Lakszöv elnökének személyes intézkedésével.

Ezen antennákat – Lakóközösségi, Közgyûlési Határozat nélkül, a lakások tulajdonosai, s az életvitelszerûen itt tartózkodó lakók engedélyezõ aláírása nélkül, az
Elõzetes Sugárzás-mérési, Szakértõi Véleményeknek a lakókkal írásban megismertetése, láttamozása nélkül, a Lakóközösség megkerülésével helyezték ki.
A Kossuth u. 55. sz. Lakóközösség Határozata 2014.
08. 17-én:
A Lakóközösség megtiltja az antennák további mûködését! Alku nincs!
Az antennák azonnali leszerelésérõl, eltávolításáról
döntött a Lakóközösség.
Ezzel egyidejûleg:
– a Lakszöv mutassa be, postai úton juttassa el a Lakóközösségnek azokat a (lakóközösség minden egyes tagja által aláírt) dokumentumokat, Közgyûlési Határozatokat, melyeken engedélyezte a Lakóközösség az antennafelszereléseket;
– a Lakszöv postai úton juttassa
el a Lakóközösségnek, milyen életvédelmi, az egészségi károsodásokról, életveszélyrõl szóló, elõzetes
Szakértõi, Sugárzás-mérési Jegyzõkönyveket mutatott be a Lakóközösség minden egyes tagjának, s azokat hol írta alá a Lakóközösség minden egyes tagja.
A Lakóközösség a fentiek végrehajtásának végsõ határidejét 2014.
augusztus 25-ében jelöli. A végrehajtás késedelme, elmulasztása további lépéseket von maga után.”

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja.
További információ kérhetô személyesen vagy telefonon
(42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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SZÍVULTRAHANG
Megérkezett a több mint 20 millió forint értékû csúcsteljesítményû kardiológiai ultrahang a Sürgõsségi Betegellátó Centrumba. Az üzembe helyezés után meg is
kezdõdött a betegvizsgálat. A vissza nem térítendõ beruházás a 688 millió forintos összköltségû Jósa András
Sürgõsségi Központ Projekt részeként valósul meg.

Számtalan olyan plusz funkció található meg az eszközön, melynek segítségével gyorsabban fedezhetõ fel
egy esetleges infarktus. Dr. Balogh Gábor, a Sürgõsségi
Kardiológiai Ellátás fõorvosa hangsúlyozta, a készülékkel a szívizom mozgásának az eltéréseit ki tudják számítani és lehetõség van nyelõcsöves ultrahangos vizsgálatra is. Dr. Domokos Gabriella, a Sürgõsségi Betegellátó Centrum osztályvezetõ fõorvosa elmondta, hogy
a napi betegek nagy része, körülbelül 30 százaléka a
statisztikai adatok alapján, szíveredetû panaszokkal
érkezik a kórházba. Rendkívül fontos, hogy az õ diagnosztikájuk nagyon jó minõségû mûszerrel történjen,
mivel ez nagy rizikójú betegség.
A projekt részeként újabb eszközöket is beszereznek még és a Tömbkórház Projekttel szoros összefüggésben felépül egy új Sürgõsségi Központ is.

A HÉT TÉMÁJA

KÉTEZREDIK ÉLÕRE KÖTÉS
Megtörtént a 2000. házi bekötés élõre kötése a
Westsik Vilmos utcán a nyíregyházi szennyvízprogram
keretében. A csatornahálózat fejlesztésével több mint
8 ezer házi bekötés valósul meg, így az ingatlanokról a
közcsatornán keresztül juthat el a szennyvíz a tisztítótelepekre. A beruházással a jelenlegi 81 százalékról
96 százalékra nõ Nyíregyházán a csatornázottság.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Befejezéséhez közeledik a Nyíregyháza és Térsége
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja elnevezésû projekt. A teljes beruházás költsége 13 milliárd
forint, ebbõl 9,8 milliárd forint európai uniós és hazai for-

burkolatot állítanak helyre. A 2000. házi bekötés élõre
kötésén a Westsik Vilmos utcán Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Podlovics Roland projektvezetõ ajándékcsomaggal is kedveskedett az ingatlan tulajdonosának.
Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, Nyírszõlõsben óriási probléma a szennyvíz, nagyon sok helyen nem
volt megoldva az elvezetése. 2010-ben perekkel vették át
a programot, nem volt aláírt szerzõdés a kivitelezésre. Most
eljutottak oda, hogy a nyolcezer ingatlanból hatezren már
ráköthetnek, és már a kétezredik rákötés meg is történt.
Vámosi Imre, az ingatlan tulajdonosa örömmel fogadta
a programot, hiszen korábban olyan helyen lakott, ahol a
háza rá volt kötve a csatornahálózatra. Most újra élvezheti a rákötés elõnyeit. A beruházás jelenlegi állapota szerint 6335 házi bekötést tudnak üzembe helyezni, amely
nemcsak lehetõség, hanem az ingatlantulajdonosok érdeke is.

AKTUÁLIS

ELISMERÉS A MÓRICZ
ZSIGMOND SZÍNHÁZNAK
A Magyar Dráma Napja alkalmából 2014. szeptember 20-án a Színházi Dramaturgok Céhe elismerését
fejezte ki a Móricz Zsigmond Színháznak a Színházés Filmmûvészeti Egyetem Nádasdy Kálmán termében tartott díjátadó ünnepségen.
Radnai Annamária, a Színházi Dramaturgok Céhének társelnöke indoklásában kifejtette, hogy nem kerülte el a figyelmüket a színházban évek óta folyó
hosszú távú, átgondolt felfedezõi munka, melynek
eredményeképp – szemben az általános tendenciával
– kortárs magyar drámák sora került és kerül színpadra: a tavalyi évadban például öt, az idei szezonban
pedig hat õsbemutatót láthat a nagyérdemû. A díjat
Szokolai Brigitta, a Móricz Zsigmond Színház dramaturgja vette át.

ÉRDEMES MINÉL ELÕBB ÉLÕRE KÖTNI

Jászai Menyhért alpolgármester (középen)
a kétezredik élõre kötésnél
rásból származik. A program részeként már elkészült a
napi 10 ezer köbméteres kapacitású II. számú szennyvíztisztító telep, valamint a központi komposztálótelep. A
csatornázási munkálatokban 200 kilométernyi vezetéket
fektetnek le, valamint 180 ezer négyzetméter út- és járda-

Dr. Podlovics Roland projektvezetõ hangsúlyozta, hogy
akiknek adott a lehetõségük rákötni a csatornahálózatra,
azok tegyék is meg, hiszen ellenkezõ esetben talajterhelési díjjal is kell számolniuk három hónap elteltével. Emellett a kedvezményes szippantási lehetõség is megszûnik a
rákötés idõpontját követõ 30 napon belül. Az érdekeltségi
hozzájárulást 4100 érintett már befizette, a Nyírségvíz Zrt.
kedvezményes áron biztosítja a munkákhoz a csöveket,
tehát érdemes még az õsz folyamán elvégezni az élõre
kötéseket.
A házi bekötések eredményeként a környezet terhelése
is jelentõs mértékben csökken, hiszen évente 830 ezer
köbméter szennyvizet vezethetnek el és tisztíthatnak meg.
A beruházás 20 ezer városlakót közvetlenül, 120 ezret
pedig közvetve érint.

A HALLÁS NEM JÁTÉK
Sokan csak legyintenek egyet, amikor a
hallásproblémákról olvasnak. „Vannak
ennél fontosabb dolgok, most ez a legkisebb problémám. Valahogy megvoltam eddig is, megleszek valahogy ezután is” – gondolják magukban. Aztán
egyszer csak megtörténik a baj. A hallásproblémák kezelését ugyanis nem
lehet halogatni.
Kutatások szerint a lakosság 10 százalékának valamilyen mértékû halláscsökkenése van, és ez a szám folyamatosan növekszik – míg az érintetteknek csupán a 10–
25 százaléka kezelteti a hallásproblémáját valamilyen formában. „Sokféle szûré-

A hallókészülékek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt években
sen vesznek részt a Szabolcs-SzatmárBereg megyei lakosok. Nagyon helyesen
eljárnak tüdõszûrésre, rákszûrésre, próbálják megelõzni a bajt. De mi a helyzet, ha a
látásunkról, a hallásunkról vagy éppen a
fogunkról van szó? Ugyanolyan gyakran
keressük fel megelõzési céllal a megfelelõ
egészségügyi központot vagy csak akkor

megyünk, ha valami akut problémánk
van?” – teszi fel a költõi kérdést Szilágyi
Viktória hallásspecialista, a nyíregyházi
Amplifon Hallásközpont vezetõje. „Azonban a jó hír az, hogy a hallókészülékek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt
években” – teszi hozzá a szakember.
A társas kommunikációban jelentkezõ kellemetlenségeken kívül sokkal nagyobb problémák is adódhatnak a nem kezelt halláspanaszok következményeként. A megnövekedett és felgyorsult jármûforgalom miatt az autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés
egyaránt maximális odafigyelést igényel. A
járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen irányból jönnek az autók, a buszok vagy
éppen a kerékpárosok. Ahhoz, hogy ezt meg
tudjuk állapítani, mûködnie kell az úgynevezett irányhallásunknak. Ennek alapvetõ feltétele pedig az, hogy mindkét fülünkkel jól
halljunk. Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhetõ lenne, ha a hallásproblémákat kezeltetnénk. „Nem szabad, hogy valaki
azért döntsön úgy, hogy nem használ hallókészüléket, mert szégyelli azt. A hallás nem
játék, a hallásproblémákat komolyan kell
venni, és minél hamarabb kezelni kell õket”
– hívja fel a figyelmet Szilágyi Viktória. A
nyíregyházi Amplifon Hallásközpontban a
teljes körû, ingyenes hallásvizsgálat mellett lehetõséget biztosítanak arra, hogy a
világ vezetõ hallókészülék-gyártóinak a
termékeit kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben teszteljük. A vizsgálatokra nem
kell várni, hiszen mindenki idõpontot kap,
és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni! Bejelentkezés: 06-42/404-957.
(x)
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(P)ARS POETICA – VAN FELJEBB
Ahogy a költõk saját költészetük lényegérõl, hitvallásukról írnak, ugyanúgy beszélt Pars Krisztián céljairól, terveirõl. Az õ hitvallása az, hogy mindig van feljebb, mindig lehet nagyobbat dobni. Most éppen 83
méter a cél. Olimpiai bajnok kalapácsvetõnkkel az V.
Nyírség Kupán beszélgettünk.
– Második alkalommal tisztelte meg a nyíregyházi versenyt, ezúttal pedig el is indult. Ez volt a szezonzáró?
– Én a világkupát tartottam szezonzárónak, ami csak
néhány napja volt. Éppen ezért maradtam ilyen sokáig
edzésben, és ez tette lehetõvé, hogy elinduljak a Nyírség
Kupán. Most még volt bennem 79 méter, de nehéz már
olyan állapotba kerülni az év végén, hogy abból kijöjjön
egy jó mozgás és dobás. Nagyon kell vigyáznunk, mert egy
7 kilogrammos kalapáccsal könnyen meg lehet sérülni, fõleg, ha már egy hete nem edz az ember, mint én most.
– EB és VK gyõzelem idén. Milyen helyet foglal el pályafutásában a 2014-es esztendõ?
– Nem készültünk idén egyéni csúcsra, ezért belementünk olyan edzésmunkákba és módszerekbe, melyet eddig nem alkalmaztunk. Nehéz persze ilyenkor már kitalálni olyan új edzésmódszereket, melyek eredményesek
lehetnek, de úgy tûnik, mégis sikerült. Kényszerbõl is változtatnunk kellett, mert tavaly októberben megmûtötték a
vállamat, és olyan technika kellett, amivel könnyebben
tudok mozogni. Ennek köszönhetõen megdöntöttem a
2006-os egyéni csúcsomat, és azt mutatja, jó úton vagyok
a tökéletes dobás felé. Utóbbi még soha nem jött össze,
de most azért dolgozunk, hogy a következõ két évben, az
olimpiáig ez megvalósuljon.
– Össze lehet hangolni az erõnléti edzést és a technika
csiszolását?
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Pars Krisztián idén is eredményes volt (Fotó: MOB)
– Nem könnyû, van, hogy rámegy egy év. Ezt az évet
erre szántuk, de nagyon hamar sikerült rátalálnom arra a
mozgásra, amivel eredményesebb lehetek. Ehhez kell majd
hozzáerõsödnöm Rióig. Viszont nagy önbizalmat ad, hogy
címvédõként nyertem meg az Európa-bajnokságot, ami
sokkal nehezebb dolog mint megszerezni.
– 2015-ben jöhet a 83 méter?
– Mindenképpen, sõt, a 84 méter 19-es országos csúcsot is szeretném megjavítani, mert mindig van feljebb.
Ha nem is jövõre, de két éven belül meglehet.
– Nyíregyházán évrõl évre nõ az indulók száma a Nyírség Kupán. Mennyire tesz jót ez a sportágnak?
– Fontos a népszerûsítése, és ez a verseny már a köztudatba is bekerült a hazai rangos kupák közé. Bár a szezon
végén van, a fiataloknak ez tökéletes a rutinszerzésre.

KEZDÕDIK A SZEZON
Megkezdi a szezont a hétvégén a Fatum-NyírsuliNRK. A nõi röplabdások új szakmai stábbal és több új
játékossal indítják a bajnokságot. A kerethez nyáron
csatlakozott a feladó Erdõs Zsófia, aki visszatért nevelõklubjához, valamint Brazíliából szerzõdtette a csapat Debora Ribeiro Araujot. A játékos legutóbb az
amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt és csapatában az egyik legponterõsebb játékos volt. Az ütõ
nemcsak pontszerzésben volt hatékony, hanem jól
blokkolt és a nyitásai is veszélyesek voltak.
Az is eldõlt, hogy liberó poszton Botos Fruzsina
szerepel majd. A játékos egy éve a nyíregyháziakkal
kezdte a szezont, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
az alapszakaszt sikeresen zárta az együttes. Ezt követõen Kanadába költözött, ám most visszatért, és újból
edzésbe állt. A Fatum-Nyírsuli-NRK Újpesten kezdi a
bajnokságot, az elsõ hazai mérkõzésre pedig október
10-éig kell várni, amikor a Kaposvár érkezik Nyíregyházára.

SPORTPROGRAM
Szeptember 27., szombat 10.00 Városi Stadion, Fogyatékkal Élõk Megyei Sporttalálkozója
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 28., vasárnap 18.00 Lelátó,
benne: Kecskemét–Nyíregyháza Spartacus
NB I-es labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

Téma: Szép Domonkos Anna – Beszélgetés Tamási Áron novellájáról. Fanyar szívek – Móricz Zsigmond novellájának biblioterápiás
feldolgozása.

Kutatók éjszakája és Kutatói börze. A Nyíregyházi Fõiskola
több mint 20 helyszínen, több mint 30 programmal, köztük érdekes elõadásokkal, látványos kísérletekkel, laborbemutatókkal várja
az érdeklõdõket szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakáján. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

A Bencs Villa programjai: szeptember 26-án 17.00 óra: Beszélõ hangszerek – Egy este Tóth Olgával és Kóti Gergõvel, a Vikár
Sándor Zeneiskola tanáraival. 30-án 17.00 óra: Szelfi, mamahotel, kenyérhéjmagyarság – az év szavai. Dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Fõiskola tanárának (a Magyar Nyelvtudományi Társaság

PROGRAMOK

táncos vacsoraestre. Helye: Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményének tornaterme
(Sóstóhegy, Igrice u. 6.). További információ: dr. Hudákné Fábián
Nóra, 30/256-1232.
Húszéves a Betlehem Evangélikus Gyülekezeti Ház, mely alkalomból ünnepségre várják az érdeklõdõket szeptember 28-án
14.00 órától a gyülekezeti házba (Nyíregyháza–Rozsrétszõlõ, Hajlás utca 40.).
Illés Dániel KORÁn érkezett legkisebb hõsök címû fotókiállítására várják az érdeklõdõket szeptember 29-én 16.00 órától a
Kossuth térre.
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.

Népmese napja a könyvtárban is. Reggel 9 és este 6 között
nonstop mesefelolvasás nemzetiségek meséivel is, színházi programok, népzenei bemutató. A könyvtár elõtti téren népi játszótér. Részletek: nyiregyhaza.hu.
A SINOSZ Megyei Szervezete várja az érdeklõdõket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Siketek Világnapja rendezvényére
szeptember 26-án 14.00–17.00 óráig az Esély Centrumba (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.).
Generációk Találkozása. Családi délután gyerekekkel, szülõkkel, nagyszülõkkel és minden kedves érdeklõdõvel szeptember
26-án 15.00–18.00 óra között a Korányi kertvárosban, a Törpe
utcai régi rutinpályán (rossz idõ esetén a Bánki Donát Szakközépiskola ebédlõjében). A rendezvény ingyenes! Támogató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára szeptember 26án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermébe.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 27., szombat 19.00 Hair, Bemutató bérlet,
Nagyszínpad
Szeptember 29., hétfõ 19.00 Hair, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 30., kedd 19.00 Hair, Móricz bérlet, Nagyszínpad
Október 1., szerda 19.00 Hair, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
Október 2., csütörtök 10.00 Seherezádé, Katica bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Hair, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
Október 3., péntek 19.00 Hair, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja) elõadása a magyar nyelv újdonságairól, humoráról. Közremûködik:
Szõke József Bence. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
Családi nap a Kállay Gyûjteményben szeptember 27-én 10.00
és 17.00 óra között. Rallyautók, matchboxok, KGST autók, old
timerek, mentõautó-bemutató, motorok. „Közlekedj okosan” –
Bordás Béla elõadása. Bemutatkozik a Bánki Donát szakközépiskola: A technika csodái – gyere és próbáld ki. Kerékcsereverseny,
filmvetítés, szimulátorok, étel, ital. A Nyíregyházi Kerékpáros
Egyesület bemutatkozása.
Huszártelepi kalandozások – Tájékozódási futó rendezvény.
Ismerje meg sportolva a megújult Huszártelepet! Idõpont: szeptember 27-én 14.00–18.00 óra. Helyszín: Huszártelep, Huszárvár. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Bõvebb információ: www.facebook.com/tajfutashuszartelep.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: szeptember 27-én 16.00 óra:
Vitéz László és Dr. Faust, 28-án 10.00 óra: Bumfordi. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
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-

TÁJÉKOZTATÓ

Mese bujkál kemencénkben! A Magyar Népmese Napja a Sóstói Múzeumfaluban szeptember 30-án 9.00–16.00 óráig. A központi téma a „kemence”: délelõtt Olajos Gábor és Olajosné
Lahocsinszky Ágnes, délután pedig Hajdú Ágota barátaival tartja
majd interaktív zenés mesefoglalkozásait, szikrázó napsütés esetén szabadtéren. Csoportosan érkezõknek elõre be kell jelentkezni! Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Teadélután a Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtárának rendezvénytermében („B” épület, bejárat a Mozaik terem felõl). Szeptember 30-án 16.30-tól folytatódik a fõiskola népszerû ismeretterjesztõ programsorozata. Az elsõ alkalommal dr. Antal Balázs
irodalomtörténész elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk „A
fantasztikus irodalom határvidékei” címmel.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat a Jósa András
Múzeumban, 25 alkotómûvész munkájából. A kiállítás a 170 évvel
ezelõtt született Benczúr Gyulának állít emléket. Megtekinthetõ:
október 20-áig.

GAZDIKERESÕ
Layla: 2014 májusában született
keverék szuka kutya. Aktív, játékos
kis szõrgombóc. Vélhetõen közepes
vagy nagyobb termetû lesz.

SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
Beiskolázással kapcsolatos tájékoztató szülõi értekezletet tart a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az érdeklõdõket
szeptember 29-én (I. évfolyam) és 30-án (V. és IX. évfolyam) 17.00 órától várják az Ungvár sétány 12. szám
alatti intézményük aulájában. Október 1-jén pedig az
V. és IX. évfolyamon nyílt napot tartanak.

Bozó: 2014 májusában
született keverék kan, aki társával együtt került az Állatotthonba. Kicsit még félénk, de
szelíd, bújós, jó természetû kutya.
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

SZÜRETI HANGULAT AZ UTCÁKON
„Nyíregyháza ép úgy, mint a legtöbb alföldi város, sokat szenved a portól. (...) Ha az erdõ meg az Ószõlõs-kert
nem védené észak felõl a várost, talán már régen betemették volna homokkal a gyakori szelek. Bizony bölcs
emberek voltak apáink és nagyapáink, hogy az erdõt ki
nem irtották, sõt az Ószõlõ homokbuckáit is megkötötték
a szõlõtelepítéssel. Az erdõ meg a szõlõ fái és bokrai hatalmas védõbástyák az északi szelek ellenében” – olvasható a Nyírvidék hasábjain egy 1909-ben megjelent cikkben. A város határában több helyen telepítettek még szõlõt a homok megkötésére, de ezek között az elsõ a már
említett Ószõlõ, amely azután kapta meg az „Ó”-elõtagot, miután nem sokkal késõbb a nyugati részt is betelepítették szõlõvel.
Keletrõl az orosi határbeli szõlõk, ettõl délnyugatra pedig a Kisteleki szõlõk terültek el. A déli határban, Rozsrétbokor mellett pedig Rozsrétszõlõ alakult ki. Sóstó környékén 1831-ben vette kezdetét a szõlõ telepítése, amelynek
eredményességét az is jelezte, hogy „1897-ben a sóstói
Teleki-telepen az ezerjómust 22 fokot mutatott”. Sóstóhegy
egy állami szõlõtelepítésnek köszönheti létét: a kincstár
400 hold területet kapott a várostól a telepítés céljára. Ezt
a területet a Sóstóhoz közel esõ pazonyi határbeli legelõkbõl hasították ki, amelyet a város Mezõssy Béla birtokostól vásárolt meg korábban. Az összefüggõen telepített
szõlõk hegyközséget alkottak. A város rendeletben írta elõ,
hogy hol mikor szüreteljenek. 1889-ben például ekkép-

pen: „e hó 17-dikén az uj szõllõben, 19-dikén a rozsréti
kertekben, 20-dikán az ó-kisteleki szõlõkben, 23-dikán az
uj-kisteleki kertekben és a királytelki szõllõkben, 24-dikén
az ó-szõllõben”. Ezeken a napokon a hegyközségek kapujánál a város kirendelt hivatalnoka felmérte a kerttulajdonosok szüretelési eredményét, amely alapján aztán
megszabták az adó mértékét. E szõlõtelepítések emlékét
õrzik a mai városrészek, utcák elnevezései. A teljesség
igénye nélkül: Sóstóhegyen a Muskotály, Borbányán a
Szõlõ, Puttony, az Újkistelekiszõlõben Bor, Szüret, Vincellér utcanevek ennek a bizonyítékai.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

KÖZLEMÉNY
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. bekötõvezetékrekonstrukciót végez a Derkovits utcán.
Ezért a Derkovits utca Prága és Bártfa utca közötti
szakaszán szeptember 23-ától
– az idõjárási viszonyoktól függõen –,
elõreláthatólag október 10-éig az autóvezetõknek
lassabb haladással kell számolniuk.
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