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NÉZÕBARÁT BUSZACSA

LOM A RÉGISÉGPIACON.
Vasárnapról vasárnapra
több tucatnyian látogatnak ki a jósavárosi
régiségpiacra. Az antik
holmik mellett azonban
egyre nagyobb arányban
megjelennek a lomok is.

6
KÖZTISZTVISELÕK NAPJA.
A köztisztviselõk napja
alkalmából városi ünnepséget rendeztek pénteken
a Vikár Sándor Zeneiskolában, ahol a legkiválóbb
munkát végzett dolgozóknak elismeréseket adtak át.

8-9
KÖZGYÛLÉS.
Nyári szünet elõtti utolsó
ülését tartotta Nyíregyháza közgyûlése. Napirenden
volt a Spartacus Kft.-vel
kötött szponzori szerzõdés, valamint a helyi
közösségi közlekedés is.

10
„MÉLTÓ KIHÍVÁS”.
Így vagy úgy, de 1984 óta
folyamatosan jelen van
Nyíregyházán Schlanger
András, aki a közgyûlés
döntése értelmében július
1-jétõl a Móricz Zsigmond
Színház igazgatója.

14

A LEGJOBB KAPUS

PERMETEZÉS
Kombinált vegyszeres permetezést végeztet a NYÍRVV
Nonprofit Kft. július 2-3-án, a város turisztikai, sport- és kulturális szempontból kiemelt területein: Bujtosi városliget és
Örökösföld füves területei, Robinson-domb, erdei sétálóutak,
Ózon panzió és Csaló köz, Sóstófürdõ füves, ligetes területei, valamint a tópartok. A permetezés a növényi vegetáció
védelmén túl hatékonyan riasztja és gyéríti a kellemetlen szúró-csípõ rovarokat, valamint a rovarkártevõket. A permetezéseket a Tréner Kft. végzi az éjszakai órákban (23–05 óra
között). Az alkalmazott növényvédõ szerek kizárólag közterületen felhasználható, speciális rovarölõ és -riasztó, atkaölõ
kombinációk, melyek az emberekre és melegvérû állatokra
nem jelentenek veszélyt, ugyanakkor az érintett zöld területeken a legeltetés, takarmánygyûjtés nem javasolt!
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VIRÁGÖZÖN

Nemcsak a turisták ismerik el (bel)városunk szépségét, a nyíregyháziak is elégedetten csettinthetnek, hiszen idén
különösen virágos lett a város. Mint kiderült: e
mögött komoly tervezõmunka van a Városüzemeltetõ cégnél. A NYÍRVV
szakemberei már a virágágyás
nélküli, betonos részeket is
célba vették… (3. oldal)

Fotó: Trifonov Éva

ÉPÜL, SZÉPÜL NYÍREGYHÁZA GYÖNGYSZEME
Újabb elemekkel bõvül a „Fenntartható és komplex
szolgáltatásfejlesztés Sóstógyógyfürdõn” elnevezésû
projekt, amelynek részeként már az elmúlt évben is
számtalan fejlesztés könnyítette meg az üdülõövezetbe érkezõk kényelmét. A beruházás idén folytatódik, a
nyár végére teljesen megújult környezet fogadja a kikapcsolódni vágyókat.
Szerzõ: Mikita Eszter
Tavaly fejezõdött be a múzeumfalu körüli burkolat építése, a skanzen elõtti parkoló rendbetétele, valamint többek között a Pálinkaház építése is. A fejlesztéseknek ezekkel nincs vége, idén új munkálatok kezdõdnek, mivel a
projekt elemeként ugyan tervben volt a Katlan rendbetétele, ám tulajdonjogi problémák miatt ez nem valósulhatott meg. Így felszabadult egy jelentõs összeg és 250 millió forint értékben más projektelemeket dolgoztak ki a szakemberek. Miután módosították a támogatási szerzõdés do-

kumentumait, a közbeszerzési eljárások után megköttettek a szerzõdések. Ezek alapján teljesen megújul a Csónakház, a sziget és annak hídja.

SZABADIDÕPARK, HOSSZABB SÉTÁNY
Mindezek mellett a Csónak utca és Szódaház utca keresztezõdésében lévõ erdõs jellegû területen egy központi parkot, valamint egy olyan játszóteret alakítanak ki, ahol
a nagyobbak is eltölthetik szabadidejüket. A kikapcsolódást kézilabdapálya és kosárlabdapalánk is segíti a jövõben. Erre a területre felvonult a kivitelezõ: zajlanak a földmunkák és a szegélykövezés, két és fél hónap múlva pedig befejezõdik a terület építése. Az új játszóparkban térfigyelõ kamerarendszert is kiépítenek a szakemberek, hiszen az ott elhelyezett értékeket védeni kell a vandáloktól. Meghosszabbítják az Igrice sétányt a város felõl, hogy
az Igrice patak mentén futók is becsatlakozhassanak a tó
körüli pályába.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Teljesen megújul a Csónakház, a sziget és annak hídja

NAPRÓL NAPRA

A HÉT
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MESTERVIZSGA

DIÓBELET KAPTAK AZ ÁLLATOK

Pincér mestervizsgát szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a végzett és aktív
pincéreknek. 26 felszolgáló jelentkezett
a megmérettetésre, akiknek elméleti és
gyakorlati tudásukról kellett számot adni
a szakmai zsûri elõtt.

Dióbelet kaptak a Nyíregyházi Állatpark lakói. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága ajánlotta fel az adományt. A
65 kilogramm dióbelet a NAV munkatársai az ukrán határon foglalták le, és
úgy gondolták, itt jó helyre kerül.

KITÜNTETÉSEK A SEMMELWEIS-NAPON
Semmelweis-nap alkalmából ünnepséget rendezett a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház hétfõn, a megyeházán.
Az eseményen a legkiválóbb munkát
végzett munkatársaknak elismeréseket
adtak át.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató köszöntõjében azt mondta: a gyógyítómunkában
a legfontosabb a szakmaiság, a kitartás, a
hit, a jóakarat, a hûség, az alázat és a nyugalom. A Semmelweis-nap az a nap, amikor az egészségügyi dolgozók egy pillanatra megállnak, és visszatekintenek az
elmúlt idõszakra.
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HÍDBURKOLÁS

66 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ

Kicserélte a Bujtosi-tó hídjának deszkázatát a NYÍRVV Nonprofit Kft. A híd
járófelületét részben a folyamatos rongálás, részben az idõjárás tette tönkre.
A helyreállításhoz fél köbméter tölgyfát
használt fel a társaság.

Az Angolkisasszonyok Sancta Maria
Intézetének Kereskedelmi Leányközépiskolájában 1949-ben, a IV. B osztályban érettségizett 30 diáklányból 9-en
tudtak összejönni a 66 éves osztálytalálkozóra. Az évente összejáró társaság
ezúttal is felidézte a régi szép emlékeit.
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató a
megyeházán rendezett ünnepségen
– Az egészségügyben nagyon sok olyan
ember dolgozik, akik szürke eminenciásként végzik tevékenységüket, és úgy érzik,
hogy a munkájukat nem veszi észre senki
– mondta dr. Adorján Gusztáv. – Úgy gondolom, ez az a nap, amikor azokat a dolgozóinkat, akik itt kitüntetést kaptak, ész-
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ÖSSZECSAPTAK A MÉDIÁSOK

ESÉLYEGYENLÕSÉGI NAP

4. alkalommal rendezték meg a Kossuth téren a Hübner Strandröplabda
Fesztivált. A tornát számos kiegészítõ
program is színesítette. A Város-Kép
Nonprofit Kft., a 99,4 Sunshine FM, az
Y2K és a Retro Rádió stábja is bizonyította, hogy nem csak a szavak emberei.

Esélyegyenlõségi gyermek-, ifjúsági
és családi napot rendezett a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete, a Start
Nonprofit Kft. és a HVDSZ 2000 Szakszervezet. Az Esélycentrumban sport- és
szabadidõs programok, illetve fõzõverseny várta a családokat.

JÚNIUS 27., SZOMBAT

RE-FLEX SIKER

VIRÁGCSODA

Befejezõdött a versenyidény a RE-flex
Moderntánc Stúdiónál. A Balatonfüreden
elért eredmény méltó megkoronázása az
egész éves munkának. Az MLTSZ által
szervezett EB-n moderntánc kategóriában két I., mozdulatmûvészetben egy II.
helyezést értek el a növendékek.

Újabb virágkompozíció a Nyíregyházi Állatparkban, mellyel a SóstóZoo
csapatának régi törekvése valósult
meg, hogy a park számtalan egyedének bemutatásán túl a növények csodálatos világába is elkalauzolják a
vendégeket.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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ELISMERÉS A KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
A rendezvényen fõorvosi és adjunktusi
kinevezéseket adtak át, 30-an pedig kiváló munkájukért Semmelweis-díjat kaptak.
Kitüntetettek névsora: dr. Angyal
Géza, Antal Csaba, Arató Miklósné,
Balsa József, Bán Tiborné, dr. Béres
Zoltán, dr. Czurkó Marina, Drabik Ernõ,
dr. Együd Katalin, dr. Finna Péter, Gulyás Dóra, Gulyás Istvánné, dr. Horváth
Katalin, Jakab Attila, Katona János, Károlyi Kálmánné, dr. Kenderes Judit, dr.
Keszthelyi István, Molnár Attila, dr.
Nagyházi Árpád, Nevelõs Judit, dr.
Orosz Márta, dr. Rácz Ferenc, RápótiFekete Béláné, Seressné dr. Lesán Anna
Erzsébet, dr. Sóki Enikõ Ilona, Szabó
Gyöngyi, dr. Szabó Zita Erika, dr. Takács Attila, Zentai Péter.
Fõorvosi kinevezések: dr. Bakk Sándor,
dr. Balku Enikõ, dr. Balku István, dr. Hock
Csaba, dr. Nedeczky Zsolt, dr. Szécsi Attila, dr. Vass Judit, dr. Vass Klára.
Adjunktusi kinevezés: dr. Bakk Judit,
dr. Bartku István, dr. Czuczor Viktória,
dr. Domján István, dr. Éltetõ Csaba, dr.
Finna Péter, dr. Gulácsi Szilárd, dr.
Ivancsó Béla, dr. Karászi Gyula, dr. Kiss
Ákos, dr. Kukuly Alla, dr. Magyar Zsuzsa, dr. Papp Katalin, dr. Petróczy Ottó,
dr. Szabó Norbert, dr. Szántó Jenõ, dr.
Szikszai János, dr. Szofilkánics Sándor.

VÁLTOZOTT A PARKOLÁS
Megváltozott a parkolási rend a Bujtosi Szabadidõ Csarnok parkolójában. Ezentúl hétköznapokon reggel hat órától este nyolc óráig lesz erre ott lehetõség.

IDÉNYMUNKA EGYSZERÛEN
Nyáron jelentõsen megnõ azok száma, akik idõszakos munkákat vállalnak
akár a mezõgazdaságban, akár a turizmusban. Érdemes odafigyelni és betartani a foglalkoztatási szabályokat, hiszen a NAV kiemelten ellenõrzi ezt a
területet is.
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revették a fõnökeik, munkatársaik és a
betegek. Azt a munkát, amely az egészségügyben a mindennapokban folyik, ezek
nélkül az emberek nélkül nem tudnánk elvégezni.

Magyar Norbert, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó
Fõigazgatóság sajtóreferense arról tájékoztatta lapunkat, hogy az egyszerûsített foglalkoztatás megoldást jelenthet az idénymunkások szabályos alkalmazására,
ugyanis ez a legkevesebb adminisztrációval és közteherrel járó foglalkoztatási forma. Ez a jogviszony akár szóbeli megállapodással is létrejöhet, de a felek írásban is
rögzíthetik a feltételeket.
A munkavégzés megkezdése elõtt a
munkaadónak be kell jelentenie az alkalmazottakat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikusan a 14T1042E
nyomtatványon, vagy telefonos ügyfélszolgálaton a 185-ös számon, de akár okostelefonos alkalmazáson keresztül is teljesítheti, azonban ezekhez ügyfélkapus regisztráció szükséges. Papír alapú, postai
vagy személyesen történõ bejelentésére
nincs lehetõség.
A szabálytalanul foglalkoztatók akár
egymillió forintig terjedõ mulasztási bírsággal is sújthatók.
A mezõgazdasági és turisztikai idény-

munkások alkalmazása esetén napi ötszáz
forint, alkalmi munkavállalóknál ezer forint, az alkalmi filmstatiszta esetében pedig napi háromezer forint a fizetendõ közteher mértéke, amit az alkalmazást követõ hónap 12-éig kell megfizetni.
– Fontos ügyelni arra is, hogy az idénymunkások ugyanazon munkáltatónál évi
120 napnál többet nem dolgozhatnak, ami
havonta 15 napot jelent és egymást követõ 5 napon túl nem foglalkoztathatóak –
figyelmeztet Magyar Norbert.

DOLGOS VAKÁCIÓ
Rengeteg diák is vállal munkát a nyáron,
de talán nem tudja mindenki, hogy a közteherviselés szempontjából a dolgos diákok
már felnõttnek számítanak. Bejelentésükre,
adózásukra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében.
A munkavállaláshoz adóazonosító jelre
van szükség, amit a NAV-nál kell igényelni
a 15T34-es nyomtatványon. A foglalkoztatónak a jövedelemrõl és a levont közterhekrõl igazolást kell kiállítania, amelynek alapján a diák jövõ májusban elkészíti személyijövedelemadó-bevallását. Munkaviszony
esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – minimum az alapbért és a munkakört tartalmazó – munkaszerzõdéshez, az
alkalmi munka és idénymunka esetében
viszont ez nem kötelezõ – tájékoztatott
Magyar Norbert.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÚJJÁVARÁZSOLJÁK A SZIGETET IS
(Folytatás az 1. oldalról.)

Parkfürdõ parkoló melletti és az Aquarius közötti területet
öleli fel, július 20-a körül átadják, így megszûnik Sóstó
központjában a munkavégzés.

Mint címoldalunkon olvashatták, a Sóstó-projektbe
új elemek kerültek, melynek részeként szabadidõparkot és sétányt alakítanak ki, s a szigetet is rendbe hozzák.
Dr. Podlovics Roland projektvezetõ a beruházásról azt
mondta, arra törekszenek, hogy mindig szakaszosan zárják le a területeket azért, hogy minél kevesebb közterületet vegyenek el a városlakóktól és a turistáktól. A projektvezetõ hozzátette, a sziget rekonstrukciója várhatóan kéthárom hét múlva megkezdõdik, elsõ ütemben a tervek
szerint csak részlegesen zárják le a szigetet, amikor annak belsejében a sétányok és a stégek megújítása történik
meg, valamint elhelyezik az utcabútorokat és kandelábereket, a hídrekonstrukció idejére az emberek biztonsága
érdekében teljesen lezárják a szigetet. A Csónakházat vár-

ÚJ GYÓGYÁSZATI SZÁRNY

Az élményfürdõ gyógyszárny részlege is elkészült
hatóan július második felében építik újra, augusztus közepére pedig már használni tudják azok, akik Sóstóra érkeznek. Mindezeken túl, a revitalizációs sétányt, amely a

Az élményfürdõ gyógyszárny részlege is elkészült, már
megtörtént a mûszaki átadás-átvétel, jelen pillanatban a
beköltözés zajlik. Két héten belül pedig a Fürdõház gyógyászata az új, korszerû épületben várja a gyógyulni vágyókat. A projekt részeként munkálatok zajlanak a Nyíregyházi Állatparkban is, ott egy olyan kalandpark készül, ahol
8–12 méter magasságból egy elõre meghatározott pályán
keresztül tekinthetik meg a látogatók az állatpark különleges élõlényeit. Ennek a fejlesztésnek a munkálatai várhatóan július közepére fejezõdnek be, majd a zárómunkák
után, augusztus elején a birtokukba vehetik a látogatók a
kalandkomplexumot is.

NÉZÕBARÁT LESZ AZ ÚJ BUSZACSA
Információink szerint hamarosan lezárulhat a Bujtosi
Szabadidõ Csarnok felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, ezt követõen a közeli jövõben megköthetik a kivitelezõvel a szerzõdést, majd elindulhat a (belsõ) munka. Ennek kapcsán, a nemsokára induló beruházás részleteirõl, és arról, hogy hol játszhatják mérkõzéseiket felnõtt csapataink, Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. ügyvezetõje nyilatkozott a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában.
Azzal kezdte, hogy a beruházás elsõsorban a felnõtt
csapatok felkészülését nehezíti majd, hiszen mindenki
más, aki a BUSZACSA-ban élte az életét, áthelyeznek, beleértve az irodabérlõktõl a különbözõ csoportfoglalkozásokig mindenkit. – A csapatok elhelyezése a legnehezebb
– mondta a cégvezetõ. – Más városokban egy sportcsarnok felújítása azt is eredményezte, hogy a mérkõzéseket
más településen kellett megtartani, de ezt Nyíregyházán
szeretnék elkerülni. Az a legfõbb cél – emelte ki Kósa Árpád –, hogy csapataink hazai pályán játszhassák a mérkõzéseiket. Nyíregyháza ebbõl a szempontból is jó lehetõségekkel rendelkezik, hiszen modern tornatermek, kisebb
csarnokok is állnak a sportolók rendelkezésére – tette hozzá.
– A szakszövetségek azonban úgy állapították meg, hogy
a Bem József Általános Iskola sportcsarnoka lesz a legmegfelelõbb a bajnokságok lebonyolítására, melyet úgy
kell átalakítani, hogy a felnõtt csapatok is akkreditációt
kapjanak a mérkõzések megtartására. A felújításra viszont
pályázni kellett a szakszövetségekhez – kezdte a folyamat ismertetését –, azt el kellett nyerni, amely meg is tör-

tént. Ezt követõen kezdõdhet a csarnok alkalmassá tétele
a versenyekre. Mindennek augusztus végére meg kell történnie – mondta. Bár sokan mondhatják, hogy ez a csarnok nemrégiben lett felújítva és tökéletesen alkalmas a
sportolásra, de az akkreditációs folyamat – fõleg felnõtt
csapatok esetében – számos olyan dolgot ír elõ, amelynek meg kell valósulnia. A cégvezetõ néhány példát is
említett: kosárlabda-mérkõzések esetében 1200 férõhelyes
nézõtér kell. Ennek megvalósítása ebben a tornateremben nem is olyan egyszerû. Olyan leengedhetõ kosárpalánk is szükségszerû, melyhez a tetõstatika megerõsítésére is szükség van. Ehhez viszont olyan palánkfényt kell
alkalmazni, mely eddig még soha nem volt Nyíregyházán. – Tehát még fejlesztést is kilátásba kell helyezni, a
cél elérése érdekében – hangsúlyozta.

beszélt, hogy szeretnének fix kamerákat letelepíteni a csarnokba, mely nemcsak a versenyzõk mutatóit méri edzésen
és mérkõzésen, hanem a nézõknek is számos szolgáltatást
nyújt. De emellett bemelegítõ-termekkel, konferenciákhoz

MULTIMÉDIA ÉS KÉNYELEM
Bár Kósa Árpád addig nem szívesen nyilatkozik a
BUSZACSA felújítása következõ ütemének részleteirõl, amíg
nem írják alá a kivitelezõi szerzõdést, néhány dolgot azért
elárult. Elmondta: a fejlesztésnél a legfontosabb, hogy nézõbarát legyen az épület. Ennek érdekében az új
BUSZACSA-ban kiszolgálóegységet alakítanak ki az emeleten a nézõtérnél. A korábbi büfét kávézóvá alakítják és jó
idõben nyáron, akár a teraszon is fogyaszthatnak a vendégek a mérkõzések szünetében. Szintén a nézõk kényelmét
szolgálják majd azok a multimédiás eszközök, tévékészülékek, nagy kivetítõk, amelyek nemcsak a tájékozódást segítik majd, hanem a szórakoztatást is. Kósa Árpád arról is

Korábban már megújult a BUSZACSA padlózata és a
2,1 milliárd forintos kormányzati támogatásból
a homlokzata és külseje, de a fejlesztés tovább folytatódik a most induló harmadik ütemmel
használható konzolokkal bõvül az épület. A széksorok is
teljesen újak lesznek és kibõvül a nézõtér is, például VIP
boxokkal. Kósa Árpád szerint: a felújítás után egy más színvonalú, a kor igényeinek megfelelõ BUSZACSA fogadja
majd a rendezvényeire érkezõket.

VIRULÓ VÁROS NYÍREGYHÁZA
Õszig minden eddiginél több, 56 550 tõ egynyári virágban gyönyörködhetünk városszerte, melyet a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai ültettek el az elmúlt hetekben. A virágosítást csaknem egyéves munka
elõzi meg.
– A virágpompa azonban nem egyik pillanatról a másikra, esetlegesen születik meg, hanem hosszú, csaknem
egyéves elõkészítõ munka eredményeként – tudtuk meg
Szabó Edinától, a Városüzemeltetés sajtószóvivõjétõl. Azt
is elmondta: a szakemberek minden évben újratervezik a
városi virágágyásokat. A kompozíciók megtervezését követõen elõ kell nevelni a megvalósításhoz szükséges növénymennyiséget is. A tervezésnél fontos szempont, hogy
minden ágyás különbözzön egymástól és persze az elõzõ
évitõl, ugyanakkor színükben, formájukban mégis kapcsolódniuk kell a területrészeknek.
A szakemberek figyelembe veszik a nyíregyháziak ízlését, és minden évben készül néhány meglepetés kompozíció is. Az idén is rácsodálkozhatunk arra, hogy a virágszõnyegek mintázata a szigorúbb geometriai formáktól a játékos ötletekig az ültetés helyének hangulatához
igazodnak. A színház elõtti teret például a komédia és

tragédia szimbóluma, az Eötvös József Általános Iskola
elõtti ágyást egy játékvonat, a Kálvin teret organikus minták díszítik. Az emlékhelyek környezetét a nemzet, illetve
a város színei teszik ünnepélyessé.

Virágok tízezrei díszítik Nyíregyházát
A kreativitásnak csak egyetlen szempont szab határt, a
kiválasztott növényeknek várostûrõeknek kell lenniük. A
fajtaválasztásban is mindig van újdonság, a jól bevált be-

góniák, kakastaréjok, zsályafélék mellett így került a közterületekre idén a pillangóvirág vagy a díszdohány.

VIRÁGOK A BETONON IS
A legnagyobb, egybefüggõ virágos felületek a belvárosi
parkokban, tereken találhatók, de évrõl évre törekszik a társaság a virágszõnyeg nagyságának növelésére. Idén számos
külterületi városrészben is új virágágyásokat alakítottak ki a
szakemberek, melynek köszönhetõen a díszágyak nagysága
már eléri a 3000 négyzetmétert. Virágágyások létesítésére
azonban nem mindenütt van lehetõség, ugyanakkor a
NYÍRVV fontosnak tartja, hogy a burkolt tereket, aszfaltos
utcarészleteket is virág díszítse, ezért alakították például a
Rákóczi utcán, a sárga dombház melletti használaton kívüli
szökõkutat virágpiramissá. A 25 négyzetméteres, négyemeletes virágpiramis 120 virágládájába több mint félezer tõ
muskátli, bársonyvirág, salvia és virágcsalán kerülhetett.
Ugyancsak a városüzemeltetõ társaság munkatársai készítették azt a 29 fa virágtornyot, melynek köszönhetõen további 1900 tõ díszíti a járdaszigeteket, templomok bejáratát és
forgalmas keresztezõdéseket. De az újdonságok mellett továbbra is mediterrán hangulatot kölcsönöz a belvárosnak a
dézsás leanderek és pálmafélék sokasága.
2015. JÚLIUS 3.
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AKTUÁLIS

A LOMISOK MEGSZÁLLTÁK A RÉGISÉGPIACOT LEHULLOTT EGY CSILLAG...
Vasárnapról vasárnapra több tucatnyian látogatnak
ki a jósavárosi régiségpiacra, hogy a régi-régi könyvek, több száz éves festmények és a családi örökségként az unokákra maradt tárgyak között válogassanak.
Az antik holmik mellett azonban egyre nagyobb arányban megjelennek a lomok is, rontva a piac kellemes
hangulatát.

Olvasónk panaszával megkerestük a piac üzemeltetõjét, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t, akik a következõ tájékoztatást adták:

Az egyik olvasónk levélben keresett meg minket azzal
a problémával, hogy a Jósavárosi piacon a régiségárusok
mellett egyre többen kezdtek el mindenféle lomot árulni
és a hely vasárnapi turkálóvá alakult át.
Tisztelt Szerkesztõség!
Kedves hétvégi elfoglaltságom, hogy vasárnaponként
kijárok a Korányi utcai régiségpiacra. Szeretem a régi
tárgyak hangulatát, érdekel a múltjuk, a róluk szóló történetek, és szeretem, hogy a piacon családias a légkör,
hiszen a hasonló érdeklõdés idegenek között is könnyen
teremt közös hangot, de sokan vagyunk olyanok is, akik
már ismerõsként üdvözöljük egymást vasárnap reggelenként. Az utóbbi hetekben sajnos ez a kellemes hangulat megváltozott, a régiségárusok mellett egyre többen kezdtek el mindenféle lomot, kacatot árulni, halomban állnak az ócska ruhák, lassan olyan a piac, mint
egy hatalmas szemétlerakó, miközben a régiségeket már
alig lehet közöttük megtalálni. A lomisok ráadásul nagyhangú, erõszakos társaság, a magamfajta idõs nyugdíjas nem érzi már jól magát. Szeretném megtudni, hogy
mi az oka a piac átalakulásának, és nem lehetne-e tenni valamit annak érdekében, hogy a régiségpiac valóban a régiségeké maradhasson, és nem változna át vasárnapi turkálóvá? A helyi biztonsági embereknek elmondtam az aggodalmam, de ezen túl nem tudom, hogy
kihez kellene fordulnom kérdésemmel.
Segítségüket megköszönve,
Tisztelettel: Mátyás László
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Köszönjük a Tisztelt Olvasó régiségpiacra vonatkozó
észrevételeit, és külön köszönjük hosszú évek óta tartó
vásárlói hûségét. A helyi piacok üzemeltetõjeként szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vasárnapi régiségpiacot a város fontos értékének tartjuk, és egyetértünk abban, hogy
meg kell õrizni a városlakók által megszokott és megszeretett formájában. A piac házirendje egyébként egyértelmûen elõírja, hogy a területen kizárólag a régiségek és a
mûtárgyak körébe tartozó tárgyak árusíthatók, de sajnálattal tapasztaljuk, hogy az elõírást számos árus nem tartja be és sokan használt cikkek kereskedelmére használják
a piacteret. Ezek a holmik valóban nem illenek a piac jellegéhez, ráadásul kevesebb hely jut a régi tárgyak számára, és a piac lassan elveszíti valódi értékeit, ezért a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Közterület-felügyelettel közösen a jövõben határozottabban fog fellépni az eredeti termékkör
megtartása mellett, az egyéb holmikat árusítóknak pedig
a város más vásárhelyein biztosítunk majd értékesítési lehetõséget. Reméljük, hamarosan vásárlóink is tapasztalják a kedvezõ változást, és továbbra is szívesen látogatják
a régiségpiacot.
NYÍRVV Nonprofit Kft.

Csepely Zsigmond tûzoltó dandártábornok
2015. június 24-én, életének 45. évében, rövid,
súlyos betegség következtében elhunyt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság néhai igazgatójától református szertartás szerint, testületi tiszteletadás mellett 2015.
július 2-án, csütörtökön vettek végsõ búcsút.
Csepely Zsigmond harminckét évvel ezelõtt Szabadszálláson, a tiszthelyettes képzõ szakközépiskolában kezdte meg katonai tanulmányait, majd a mai
Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolára került.Volt
kutatótiszt, üzemeltetõ mérnök, majd szervezési alosztályvezetõ, késõbb tervezési koordinációs osztályvezetõ. 2002. január elsejétõl a nyírbátori határõr-igazgatóság csengeri századához került. Ezután a Fehérgyarmati Polgári Védelmi Kirendeltséget vezette. 2010
novemberében került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére. Csepely
Zsigmond igazgatóként nemcsak a szakmát, hanem a
társszervek vezetõit és munkatársait is ismerte, becsülte, az együttmûködést szorgalmazta. Mindenki számíthatott rá, a problémákra gyorsan és hatékonyan
talált megoldást. A váratlan helyzeteket precízen kezelte, ugyanakkor a munkában és a mindennapokban is megõrizte a humorérzékét. A sikereket soha
nem csak saját személyének tulajdonította. Az igazgatóság az általa vezetett idõszakban a legjobban teljesített. Munkájáért több elismerést is kapott, egyebek
mellett kitüntették a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének Katonai Tagozatával és a megyei közgyûlés
Emlékérem bronz fokozatával is. Csepely Zsigmond
távoztával egy szelíd, határozott, odaadó és magabiztos emberrel lettünk szegényebbek. (Dóka Imre tü.
hadnagy)
Nyugodj békében Dandártábornok Úr!
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LEJÁRT A TÜRELEM: JÖN A KA(S)SZÁS
Július elsejétõl már büntetik a parlagfûvel borított
területek tulajdonosait. Az allergén növény elleni védekezés kötelezõ, a mulasztás akár több tízezer forintba is kerülhet, külterület esetén pedig ez az összeg
elérheti akár az 5 millió forintot is.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
törvényben szabályozva van, hogy a földhasználók kötelesek az adott év június 30. napjáig az ingatlanukon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
majd ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Belterületen az önkormányzat ellenõriz, míg külterületen a földhivatal tart határszemléket.
A földhivatal szerdától már hivatalból vagy bejelentés
alapján is végez helyszíni ellenõrzéseket a külterületeken.
Amennyiben megállapítják a parlagfûfertõzést, a közérdekû védekezés eljárásához rendszeresített elektronikai
eszközzel rögzítik a fertõzött terület fõbb koordinátáit és
a parlagfûfoltra vonatkozó további jellemzõket. A koordinátákat térképre vetítik és így történik az ingatlan beazonosítása. A földhivatal a helyszínen rögzített adatokat kiegészíti a földhasználóra vonatkozó adatokkal és elektronikus jegyzõkönyv formában továbbítja a megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának
részére, akik lefolytatják az eljárást – ezt tavaly 517 ügyféllel szemben kezdeményezték a megyében.

ELLENÕRIZNEK A KÖZTERESEK
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet felügyeletvezetõje arról tájékoztatott minket, hogy az idén is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a városlakók az ingatlanuk-

kal határos közterületeket gyom- és parlagfûmentesen tartsák. Ha a felügyelõk nem megfelelõ állapotot találnak,
elsõ esetben mindig felszólítják a tulajdonost kötelezettségének a betartására. Abban az esetben, ha ez nem vezet eredményre, akkor szankciókkal élnek, ami 50 ezer
forintig terjedõ helyszíni bírságot is jelenthet, vagy közigazgatási, hatósági eljárást kezdeményezhetnek. Hang-

súlyozta, a közterület kezelõje a tulajdonos költségére elvégezheti a gyom- és parlagfû-mentesítést. Amennyiben
azonban magánterületen találnak parlagfüvet, akkor az
azonosítás után a hatáskörrel rendelkezõ hatóságnál eljárást kezdeményeznek, aminek kényszerkaszálás és magas bírság lehet a következménye. Az elmúlt évben 420
ellenõrzést végeztek, ebbõl 51 esetben kezdeményeztek
valamilyen eljárást. A többi esetben a felszólítás hatására
rendbe tette a tulajdonos a területet.
A polgármesteri hivatal megbízásából a közterületeken
és az önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanokon a
NYÍRVV Nonprofit Kft. végzi a parlagfû irtását, illetve a
gyommentesítést.

HÍREK

ÜNNEPELT A CANTEMUS
Két jubileumi koncerttel zárta idei évadát a
Cantemus szombaton, a Kodály iskolában. Az ünnepség apropóját az adta, hogy a világhírû kóruscsalád legelsõ énekkara, a gyermekkórus negyven
évvel ezelõtt alakult meg.
Az ünnepségen, a Kodály Zoltán Általános Iskola udvarán felavatták a vörösréz és ón ötvözetbõl készült, a
Cantemus emblémájával és jelmondatával díszített harangot is, ami szimbóluma a múltnak, a jelennek és a jövõnek.

A Cantemus-harang szimbóluma a múltnak és a jövõnek
Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a Cantemus
Kórus már nagyon sok elismerést szerzett Nyíregyházának és a város egyik büszkesége. Hozzátette, 40 év alatt
összeforrt a nevük Nyíregyházával, ez a jubileumi év érdemes arra, hogy visszatekintsünk és megköszönjük mindazoknak, akik ezért dolgoztak: Szabó Dénes karnagy úrnak, családjának, a kórus tagjainak és a mindenkori kórustagoknak – tette hozzá.
Az esti hangversenyen átadták azt a Rábi Júlia által alapított vándordíjat is, amelyet minden évben az a nyolcadikos énekkaros kap meg, aki hangszeren is kiválóan játszik. Az idén ezt a díjat Dankó Jázmin vehette át.

2015. JÚLIUS 3.

5

NAPRÓL NAPRA

HÍREK

A KÖZTISZTVISELÕKET ÜNNEPELTÉK NYÍREGYHÁZÁN
A köztisztviselõk napja alkalmából városi ünnepséget rendeztek pénteken a Vikár Sándor Zeneiskolában,
ahol a legkiválóbb munkát végzett dolgozóknak elismeréseket adtak át. A városi ünnepségen dr. Kovács
Ferenc polgármester köszöntötte a köztisztviselõket.
– Az utóbbi évben volt három választás, amely zökkenõmentesen zajlott, rengeteg beruházás valósult meg,
voltak szervezeti változások és pályázati sikerek – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. – Ezen látványos dolgok mögött ott vannak a köztisztviselõk, akik ugyan nem
mindig szem elõtt végzik munkájukat, de tudnunk kell,
hogy eredményeink nélkülük nem lennének, és õk Nyíregyházáért dolgoznak. Ezért tartom fontosnak, hogy minden évben elismerjük, megbecsüljük õket.

ELISMERÉS SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT
A „Kiváló Szakszervezeti Tag” elismerést Harsányi Tünde, a Jegyzõi Kabinet munkatársa vehette át.
– 2003 óta dolgozom a Polgármesteri Hivatalban –
mondta Harsányi Tünde. – Fontosnak tartom, hogy jó kapcsolatban legyünk az emberekkel, és minél gyorsabban
végezzük az ügyintézést. Személyes tapasztalatom, hogy
ha az ember jól viszonyul az ügyfélhez és annak kéréséhez, akkor az ügyfél is jókedvûen távozik.

DR. POLGÁRI ANDRÁS: KIVÁLÓ
A köztisztviselõk napi ünnepségen megköszönték azoknak a munkáját, akik a legjobb szakmai felkészültséggel
és hivatalnokhoz méltó türelemmel végzik napi feladataikat, és hivatali kötelességükön túl precíz és kitartó munkájukkal segítik az önkormányzat mûködését. A „Kiváló
Köztisztviselõi Munkáért” „Májerszky Béla-díjat” dr. Polgári András, a Polgármesteri Hivatal Adóosztályának vezetõje kapta meg, aki az elmúlt öt évben munkájával, illetve kollégái koordinálásával elérte a városlakók körében az adózási morál javulását.
– Tíz éve dolgozom a Polgármesteri Hivatalban, hat éve
vezetem az Adóosztályt – mondta dr. Polgári András. –
Úgy gondolom, büszkeség az, ha az ember egy ilyen kitüntetést megkaphat. Természetesen tudom, hogy ez nemcsak nekem szól, hanem az általam irányított osztálynak,
az ott dolgozóknak, és az egész hivatalnak.

UNIÓS PÉNZEK: ÉLMEZÕNY
Ugrásszerûen megnõtt az elnyert uniós támogatások kifizetési üteme Magyarországon. Lipõk Sándor, miniszteri biztos a megyeházán számolt be arról a legfrissebb jelentésrõl, ami a 2004 óta csatlakozott tagállamok pénzlehívását vette górcsõ alá.
Az elõzõ uniós gazdasági ciklusban több mint 512
milliárd forintot nyertek különbözõ uniós pályázatokon
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások, gazdasági társaságok, civil szervezetek és önkormányzatok. A
források lehívásában ráadásul nemcsak a megye, az ország is élen jár a 2004 óta csatlakozott uniós tagállamok
között. 2014 végéig 21,7 milliárd eurót tudott felhasználni az ország, ami nagyjából 6500 milliárd forint és a
rendelkezésre álló források 87 százaléka.

BÕVÜLÕ UNIÓS FORRÁSOK

Az ünnepségen a köztisztviselõk 10, 15, 20, 25, 30, 35,
illetve 40 éves szolgálati hûségért elismerést kaptak, valamint 15, 20, 25, 30, 35, illetve 40 éves Szakszervezeti
Hûség elismeréseket is átadtak.

Magyarország a lekötött források szempontjából is a
régió élmezõnyében található; 2014 végéig a támogatási ciklusban elérhetõ források 112 százalékára kötöttek szerzõdést és felgyorsult a kifizetések üteme is –
mindez a KPMG, az egyik vezetõ üzleti tanácsadó cég
jelentésébõl derül ki. A tanulmány szerint a sikerek a
pályázati rendszer 2014-ben történt kormányzati átalakításának köszönhetõ. Lipõk Sándor kifejtette, a 2014–
2020-as ciklusban Magyarország 25,03 milliárd eurónyi
uniós forrásra számíthat, ezzel a régióban elérhetõ források 11 százaléka áramlik majd hozzánk. Ennél több
uniós pénzzel, 82,5 milliárd euróval csak Lengyelország gazdálkodhat. Az elérhetõ források 60 százalékát
a kormány a gazdaság fejlesztésére kívánja költeni.

ÚJ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM
Szerdától elindult az új otthonteremtési program. A
korábbi „szocpolt” felváltó állami támogatást már az
egygyermekes családok is kérhetik, de azok is igényelhetik a támogatást, akik akár örökbefogadással vállalnak gyermeket.

Fûrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelõs
helyettes államtitkár érdeklõdésünkre elmondta: gyermek
a 16. életévét be nem töltött személy, de a „csok” rendszerében gyermeknek számít a már 24. hetet betöltött mag-

IDÉN AKÁR 5 EZREN ÉLHETNEK VELE

Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Az idei költségvetésben 4 milliárd, a jövõ évi költségvetésbõl pedig 9 és fél milliárd forintot különítettek el otthonteremtési kedvezményre, amelybõl minden – a feltételeknek megfelelõ – igénylõnek biztosítják a vissza nem
térítendõ állami támogatást.

EGYGYERMEKES CSALÁDOKAT IS ÉRINT
A Magyar Államkincstár a gyermekvállalás teljesítéseként elfogadja az örökbefogadott gyermeket, valamint az
utóbb – bírósági vagy hatósági határozattal – a háztartásba került vér szerinti gyermeket is.

6
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igénylést benyújtani, hanem a házaspárok elõre vállalhatnak több gyermeket is. Egy-egy gyerek megszületését négy
évre elõre lehet tervezni.

zat is, és az új otthonteremtési támogatás rendszerében
nemcsak a már megszületett gyermekek alapján lehet az

A „szocpolt” eddig éves szinten mintegy 500-an tudták
igénybe venni. A családi otthonteremtési kedvezményben
a számítások szerint idén mintegy 5000 család részesülhet,
jövõre pedig várhatóan 12 ezer család tudja igénybe venni. A családi otthonteremtési kedvezményt hitelintézeteknél, kereskedelmi bankoknál, takarékszövetkezeteknél lehet igényelni akkor is, ha a családok nem kívánnak banki
kölcsönt felvenni. A családi otthonteremtési támogatás használt ingatlan vásárlására is igénybe vehetõ, az állami támogatás összege 500 ezer forinttól 3 millió 250 ezer forintig
terjed. Az otthonteremtési kedvezmény feltételeivel és igénylésével kapcsolatban a családok az Emberi Erõforrások Minisztériumának központi ügyfélszolgálati irodáján kaphatnak felvilágosítást, általános információkat pedig a
csaladitudakozo.kormany.hu oldalon találhatnak.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

SZÍNES PROGRAMOK A SZABADTÉRIN
2015. július 4-én, szombaton 20.30-tól „MAJDNEM- törtök).
Július 10., péntek 21.00-tól: A 7. törpe címû film veVALAKI” címmel Udvaros Dorottya lemezbemutató koncertjét tekinthetik meg az érdeklõdõk a Szabadtéri Szín- títése.
Július 11., szombat 17.00-tól: Dobronka cirkusz vipadon. Közremûködik: Hrutka Róbert és zenekara. (Esõlágszám. Bábelõadás.
nap: július 5., vasárnap.)
A Szabadtéri Színpad jövõ heti programjai:
Július 8., szerda 20.30-tól: Hattyúdal címû zenés komédia a Republic együttessel. (Esõnap: július 9., csü-
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A HÉT TÉMÁJA

A HÉT TÉMÁJA

KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS

NYÁRI SZÜNETRE MENT A KÖZGYÛLÉS
szeretné, hogy mind a városlakók, mind az idelátogató turisták a jövõben is egy küllemében szép várost lássanak.
Mint mondta, a lejárató kampány nemcsak õt, hanem családjának tagjait is megviseli, akiket szintén igyekeznek ebbe
belekeverni politikai célból. Végezetül megköszönte a
polgármester és a közgyûlés bizalmát. Hangsúlyozta, továbbra is áll a hatóságok rendelkezésére és biztos benne,
hogy a vizsgálat a végén tisztázni fogja õt.

Nyári szünet elõtti utolsó ülését tartotta Nyíregyháza
közgyûlése. A képviselõk többek között módosították
a Nyíregyháza Spartacus Kft.-vel kötött szponzori
szerzõdést, napirendre került a helyi közösségi közlekedés biztosítása idei évi ellentételezésének ütemezése, valamint felülvizsgálták a város Helyi Esélyegyenlõségi Programját.
A napirendek tárgyalása elõtt elismerést és ösztöndíjakat adtak át a képviselõ-testület júniusi közgyûlésén. A
„Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” „Babicz
Béla-díjat” Horváthné dr. Együd Ágnes háziorvos és Szabó
Zsuzsanna körzeti ápolónõ vehette át. A Képzõmûvészeti
Ösztöndíjakat Székhelyi Edit festõmûvész, Szolanics Elvira
keramikus és Verebély Olga szobrászmûvész kapta.
A képviselõk egyperces néma felállással emlékeztek a szerdán elhunyt Csepely Zsigmondra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójára.

NEM KERÜLT NAPIRENDRE
A két közgyûlés között történt események beszámolója
elõtt három baloldali képviselõ egy rendkívüli elõterjesztést kívánt napirendre venni. Azt akarták elérni, hogy közgyûlési hatáskörbe vegyék vissza a tulajdonosi jogok gyakorlását a polgármestertõl. A témáról szavaztak, és ez nem
került napirendre. Dr. Kovács Ferenc polgármester a témát lezáró összegzésében így fogalmazott errõl:
– Nem a polgármesterváltás okán született a tulajdonos
jogkör gyakorlásának a polgármester kezébe adása, ezt a
cégek akkori, 2010-es állapota indokolta. Tele voltak hitellel, veszteséggel, zûrösnél zûrösebb ügyek jöttek elõ,
csontvázak hullottak ki a szekrénybõl: indokolatlan, kiszervezett szerzõdések, túlszámlázások.

GARÁZDÁLKODÁS UTÁN GAZDÁLKODÁS
– Egyszóval nem gazdálkodás, garázdálkodás folyt! –
folytatta dr. Kovács Ferenc. – A változásnak egy eleme a
polgármester hatásköre, fontosabb, hogy egy új szervezeti
struktúrába helyeztük, ténylegesen megteremtettük a fel-

DR. KOVÁCS FERENC:
BIZALOM A TELJESÍTMÉNYNEK

tételeit, a lehetõségét a tulajdonosi felügyeletnek, mert bár
2010-ig a közgyûlés gyakorolta, nyoma nem volt ennek.
Ezért alakult egy polgármesteri kabinet, melynek egy fontos eleme a portfóliókezelõ referatúra. Ugyanakkor továbbra is a közgyûlés kezében maradt minden stratégiai döntés, s a testület dönti el minden évben, hogy az egyes feladatokra mennyi pénzt kapnak az önkormányzati cégek,
milyen feladatokat írunk neki elõ, mit várunk tõle. A könyvvizsgálóktól is azt várjuk, hogy folyamatosan felügyeljék
és a tulajdonost tájékoztassák, konkrétan negyedéves, mérlegszintû beszámoló keretében. 2015 elõtt ennek nyoma
sem volt, nem is gondoltak rá. Azért volt ilyen állapotban
az egész önkormányzati cégrendszer, amiben volt, tulajdonképpen az egyes cégvezetõk jóindulatára volt bízva,
hogy hogy menedzselik a céget – mondta a polgármester.
A baloldali képviselõk felvetették a NYÍRVV képviselõjével kapcsolatban a sajtóból ismert tényt, mely szerint vádat emeltek az Orosz Zoltán feljelentése alapján indult nyomozásban az ügyvezetõ ellen. Bocskai Péter ügyvezetõ
válaszában azt mondta, megdöbbentette a vádemelés, aminek a részleteirõl õt még nem tájékoztatták, csak a sajtóból értesült róla. Áll a vizsgálat elé, ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy az ellenzék az elmúlt két évben lejárató sajtókampányával korruptnak próbálta õt beállítani.
Ezután hosszasan sorolta a NYÍRVV eredményeit, kiemelte, hogy a város útjai, terei, parkjai rendezettek és azt

TÖBBET KÉRNÉNEK A BUSZOKRA
Napirendre került a helyi közösségi közlekedés biztosítása idei évi ellentételezésének ütemezése. A Szabolcs Volán Zrt. általános jogutódja, az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. április 30-ai
keltezésû levelében a 2015. évre közel 765 millió
forintos prognosztizált önkormányzati ellentételezési igényérõl tájékoztatta a várost. Tekintettel arra,
hogy a társaság átalakulásával összefüggõ racionalizálási döntések, illetve ezek következményei nem
látszanak, a közgyûlés nem tartja elfogadhatónak a
közölt prognosztizált önkormányzati ellentételezési
igényt. Ugyanakkor a szolgáltatás biztonságos mûködtetésére tekintettel javasolja a költségvetési rendeletben jóváhagyott 430 millió forintot havi egyenlõ részletben, 35 millió 847 ezer forintos összegben
az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
részére átutalni.
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges pályázatot az önkormányzat június 11-én benyújtotta. A megítélésre kerülõ
támogatást – a pályázat feltételrendszerébõl adódóan – a helyi közszolgáltató részére a felmerülõ veszteségek csökkentésére kell fordítani. Természetesen
ezen összegrõl csak annak megítélését követõen tudnak rendelkezni.

DR. ADORJÁN GUSZTÁV, FRAKCIÓVEZETÕ
(FIDESZ-KDNP): NEM LÁTSZIK A FEJLÕDÉS
– Költségvetésünkben megvan a 430 millió forintos összeg a támogatásra, a Volán meglepõ módon
8
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majdnem kétszer ennyire számít a várostól. A frakció nem ért ezzel egyet, hiszen nem látunk fejlõdést
a tömegközlekedési szolgáltatásban, ezért csak az
eredeti ütemterv szerinti fizetést támogatjuk.

NAGY LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETÕ
(MSZP-DK-EGYÜTT-PM):
TÚLZOTT IGÉNYEK
– A Volán olyan igényeket támaszt a közösségi közlekedés költségkiegészítésében, amely az önkormányzat
számára vállalhatatlan feladat. Ezért a költségvetésbe betervezett 430 millió forintos támogatással egyetértünk,
viszont a fennmaradó több mint 300 millió forint kifizetését teljesíthetetlennek ítéljük meg.

BÉRES CSABA, KÉPVISELÕ (JOBBIK):
ENNÉL JOBB KELL!
– A Jobbik már régóta szorgalmazza egy helyi közösségi közlekedési szolgáltatás létrehozását Nyíregyházán,
most is látszik, hogy több város társulásában vagyunk
benne. Ez problémákat szül, mennek a huzavonák, látszik a buszok állapotán, ennél jobbat kell adni a nyíregyházi lakosoknak.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a vitát azzal zárta le,
hogy a városüzemeltetõ cég ügyvezetõje eredményesen
végzi a munkáját, az ártatlanság vélelme megilleti, a bíróság döntéséig élvezi a városvezetés bizalmát.
– 2010-tõl kezdve vért izzadtunk azért, hogy a várost és
annak cégeit a csõd szélérõl visszahozzuk – mondta dr.
Kovács Ferenc. – Az idei esztendõben például 2 milliárd
530 millió forintot kellett visszafizetnie Nyíregyházának,
melyet 10 éve az akkori vezetés tett a város nyakába. Sajnos még most is merülnek fel megoldatlan dolgok, például
a Mikó-ügy kapcsán. A bizalom a NYÍRVV teljesítményének, munkájának szól, amit Bocskai Péter vezetésével végzett, a konkrét ügyben várjuk meg a bíróság ítéletét, és ne
mossuk össze a dolgokat.

SZPARI: MÉLTÁNYOS DÖNTÉS
A közgyûlés módosította a Nyíregyháza Spartacus Kft.-vel
kötött szponzori szerzõdést. A 2014-2015-ös bajnoki évre a
város 150 millió forinttal támogatta a labdarúgócsapatot. A
szakmai célkitûzés az volt, hogy a csapat az NB I-ben az elsõ
12 között végezzen, és a hazai mérkõzések átlagos nézõszáma meghaladja a 3500 fõt. A focisták ugyan a 11. helyen
végeztek, viszont az átlagos nézõszám 22,6 százalékkal maradt el a tervezettõl. A szerzõdés arról is szólt, hogy amennyiben 10 százaléknál nagyobb az eltérés, a teljes szponzori
díjat vissza kell fizetni az önkormányzatnak. A Nyíregyháza
Spartacus Kft. méltányosságból kérte, hogy a nézõszámtól
tekintsen el a város. A közgyûlés arról döntött, hogy a klub a
nézõszám-elmaradás százalékos arányában fizessen vissza
a támogatásból, a szponzori szerzõdést pedig az NB III bajnoki rajtjának napján megszûntnek tekintik.

Települési Értéktár Bizottság elsõ félévben végzett tevékenységérõl. A bizottság az elmúlt év márciusában tartotta alakuló ülését, feladata megszervezni a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozni a településen
fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt
és megküldeni azt a megyei értéktárba. Emellett megõrzik
Nyíregyháza város természeti, épített, a néphagyományból eredõ, kulturális, gazdasági, gazdálkodási és történelmi értékeit, valamint az itt született, vagy életük során,
Nyíregyházán élt személyek szellemi örökségét is feltérképezik. A bõ egy év alatt 21 nemzeti érték került be a
Nyíregyházi Települési Értéktárba. (A legújabb öt: a nyíregyházi huszár, dr. Erdész Sándor néprajzkutató, múzeumalapító szakmai munkássága, dr. Korompay Klekner
Károly kórházszervezõ és sebészi tevékenysége, a nyíregyházi Sóstói-erdõ, a Nyíregyházi Fõiskola Tuzson János
Botanikus Kertje, mint növényi ritkaságok gyûjtõhelye.)

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Környezet és
Energia Operatív Program „Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címû pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a középületeket határoló- és nyílászáró szerkezeteinek hõtechnikai fejlesztése és kapcsolódó tevékenységek támogatása. A pályázat keretében 5
intézményt szeretnének korszerûsíteni, a beruházás bruttó értéke 150 millió forint.

FELÜLVIZSGÁLT PROGRAM
A képviselõk felülvizsgálták a város Helyi Esélyegyenlõségi Programját. Ezt az önkormányzat a 2013–2018-as idõszakra
készítette el. A program idõarányos megvalósulását, illetve a
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni,
és ennek alapján szükség esetén felül kell vizsgálni. A helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelõen kell módosítani. A felülvizsgálat kiterjed arra is, hogy
a lejárt határidejû intézkedések teljesültek-e, és milyen eredményeket hoztak. A helyzetelemzésben áttekintették a településen élõ hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élõk, romák, gyermekek, nõk,
idõsek és fogyatékkal élõk teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, esélyegyenlõtlenségi problémáit.

IGAZODOTT A SZABÁLYOZÁS
Az önkormányzat módosította a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletét. Erre azért volt
szükség, mert a város sikeresen pályázott a rendszer korszerûsítésére, ehhez kellett igazítani a szabályozást. Többek között megjelennek az okoskukák, amelyekbe jeladókat szerelnek fel, a szelektív hulladékgyûjtésben pedig a
zsákokat merev falú edények váltják fel. Az üzemeltetést a
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
végzi majd.

AUTÓMENTES NAP
A közgyûlés arról is döntött, hogy Nyíregyháza idén is
csatlakozik az Autómentes Naphoz, hiszen fontosnak tartják a tömegközlekedés és a kerékpározás népszerûsítését.
Az egész napos programot várhatóan szeptember végén
rendezik meg. A közgyûlést követõen közmeghallgatáson
vehettek részt a városlakók.

ELEKTRONIKUS ADÓÜGYINTÉZÉS
A képviselõk rendeletet alkottak arról, hogy az adókötelezettségeket elektronikus úton is teljesíthessék az ügyfelek. A rendelet megalkotását a magasabb szintû jogszabály felhatalmazása, valamint a kormányzati törekvés indokolja. Ezzel lehetõség lesz az iparûzési adó, építményadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, gépjármûadó,
helyi jövedéki adó és termõföld-bérbeadásból származó
jövedelemadó bevallási, bejelentkezési, változásbejelentési
és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítésére, mely környezetvédelmi, illetve költségcsökkentési szempontból mind a benyújtónak, mind az önkormányzatnak elõnyös lesz. A rendelet szabályai az adminisztratív
terhekre csökkentõ hatással vannak. Az elektronikus úton
benyújtott bevallások ellenõrzése, feldolgozása egyszerûbb
és gyorsabb, kevesebb a hibalehetõség.

FELTÉRKÉPEZIK AZ ÉRTÉKEKET
A közgyûlés beszámolót hallgatott meg a Nyíregyházi

A közgyûlés legközelebb augusztus végén ül össze. A
mostani ülés részletei és további interjúk a Nyíregyházi Televízió Közgyûlés után címû mûsorában láthatók, melyet hétfõn 18.25-kor és kedden 20.30-kor
sugároz az NYTV.

KÖZMEGHALLGATÁS A KÖZGYÛLÉS UTÁN
A csütörtöki közgyûlést követõen az elõre meghirdetett módon közmeghallgatást tartottak a városháza
dísztermében. Elsõ napirendként a jelenlévõk meghallgathatták Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának tájékoztatóját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos változásokról, különös tekintettel
az elkülönített hulladékgyûjtés igénybevételének új
rendjérõl. Ezután a Nyíregyházán élõk tehették fel kérdéseiket. Szó esett Kõlapos fejlesztéseirõl, Nyíregyházához tartozásáról, a Felhõ, valamint a Csemete utcán
élõk panaszkodtak a megnövekedett gépkocsiforgalomra. Többen kiemelték a már több éve zajló útfelújítási
program sikereit, néhány helyrõl pedig a járdák felületének javításában kérték a polgármester segítségét. Egy
nyugdíjas egyesület vezetõje a tagság nevében megköszönte, hogy a kondiparkok tervezésekor gondoltak erre
a korosztályra is, valamint üdvözölte az idén indult
„Szépkorúak akadémiája” programsorozatot is, egyben
kérte, vizsgálja meg a városvezetõ a folytatás lehetõségét. Volt, aki azt hangsúlyozta, mennyire szép lett a
város, virágos Nyíregyháza, s ez az idelátogatók véleménye is. Többen problémaként vetették fel a hétvégé-

Érdeklõdõk a közmeghallgatáson
ken felbukkanó, leginkább fiatal randalírozókat, fõként
a Búza tér és a Bethlen Gábor utca környékére panaszkodtak a városlakók. A város vezetõi jelezték, kiemelten foglalkoznak ezzel, minden hétvégén együtt razziáznak majd a rendõrök és a polgárõrök, de a város más
szervei is figyelnek azokra a helyekre, ahonnan a panaszok érkeznek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a
szülõk felelõssége is komoly ebben a témában – zárta
a közmeghallgatást a polgármester.

Szerzõk: Szoboszlai Tibor, Sipos Marianna. Fotók: Trifonov Éva
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

„MÉLTÓ KIHÍVÁS AZ ÉLETEMBEN” – SCHLANGER ANDRÁS A SZÍNHÁZ ÉLÉN
Így vagy úgy, de 1984 óta folyamatosan jelen van
Nyíregyházán Schlanger András, aki nemcsak a színház, de családja és barátai révén is kötõdik városunkhoz. Mint ismert: a közgyûlés döntése értelmében július 1-jétõl váltotta a Móricz Zsigmond Színház igazgatói székében dr. Tasnádi Csabát. Az új direktor a Nyíregyházi Televíziónak adott hosszabb interjút, melybõl
alább részleteket közlünk. (Teljes egészében pénteken
este 20.30-kor, valamint kedden 18.25-kor és szerdán
20.30-kor nézhetik meg a beszélgetést az NYTV-n, a
Híregyháza címû mûsorban.)
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Világéletemben a színház egésze izgatott – vallja
Schlanger András, aki már 11 évesen a deszkákon állt,
pontosabban táncolt a legendás Novák „Tata” kezei alatt,
majd elvégezve a színmûvészeti fõiskolát, nemet mondva
csábító felkérésekre, Nyíregyházát választotta. Mint emlékszik, Léner Péter ezekkel a szavakkal invitálta az akkor
még csak pár éves állandó társulattal rendelkezõ teátrumba: „ez a színház olyan lesz, amilyennek maguk csinálják”... A többes számban olyan kiváló osztálytársai is benne
voltak, mint Gados Béla, Varjú Olga vagy Juhász György
– valóban meghatározó nevek egy jelentõs idõszakból,
csakúgy, mint az övé. Igaz, mint késõbb kiderült, ez „csak”
az elsõ korszak volt, fiatal mûvészként.

FOLYAMATOSAN HAZATÉRT
Mûvészeti vezetõként – s persze aktív színészként, rendezõként következett a második (ki ne emlékezne például a Hegedûs a háztetõn címû elõadásra?), s noha három
év múltán újra búcsút intett a városnak, nem végleg. Számos elõadásban láthattuk újra – legutóbb a nagysikerû
Anconai szerelmesek második részében –, s persze az utcákon, tereken is. Felesége révén ugyanis még inkább
nyíregyházivá vált, ami negyedrészben egyébként is adott
volt: apai nagyszülei marhakereskedõk voltak akkoriban.
De vajon mi motiválhatta a „hazatérésre”?

MIKOR, HA NEM MOST?
– Arra gondoltam 54 évesen, hogy ha van még az életemben ilyen terv, akkor most kell belevágni, egy igazgatót ugyanis általában egy-két periódusra, 5–10 évre választanak. Ha nem most, akkor mikor? Az is segített, hogy
a társulatból is biztattak, s ezt a feladatot igazán méltó
kihívásként élem meg, köszönet a bizalomért. Igazából
egy hétig gondolkodtam, s a feleségem is bátorított, azt
mondta: sokkal „szerethetõbb” vagy, ha ugyan kevesebbet vagy itthon, de azt csinálod, amit szeretsz, mint, ha
többet, de olyanokat, amikhez igazából nincs kedved –
osztotta meg a családi „titkot” az igazgató, aki hozzátette: középiskolás gyermekei miatt most Budapestre fog hazajárni családjához.

A SZÍNHÁZ „EGYSZERÛSÉGE”
Schlanger András azt mondja: igazából „egyszerû”
dolog a színház, amihez három feltétel szükséges. Egyfelõl olyan színdarabok, amelyek aktuálisan hozzászólnak
ahhoz a világhoz, amelyben élünk és történetük eljut a
nézõk szívéhez. Másrészt egy olyan társulat, amely tagjai
ezeket a dolgokat jól el tudják mesélni, harmadrészt pedig a jó rendezõ, aki mindebben partner. Mert ne feledjük: egy vidéki színház felelõssége, hogy minden nézõ
számára érdekes legyen. – Mindennek kell apránként
összeállni egy „gépezetté”, színházzá, amely folyamatos
belsõ igénnyel minõséget tud produkálni, s amelyet érdekel az a világ, melyben dolgozik, van errõl gondolata és
azt közölni akarja – vallja a fõ feladatról.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Forrest Gump, A Da Vinci-kód, Apolló 13, Ryan közlegény megmentése... Ki ne tudná kapásból sorolni a világhírû amerikai színész filmjeit? Ám csak nagyon keveseknek adatott meg, hogy személyesen találkozhassanak vele.

TOM HANKS „NEKIK” JÁTSZOTT
– Gyermekkorom óta a hollywoodi színészek közül Tom
Hankset kultiválom, mert gazdag szakmai tudással rendelkezik. Pár kivételével valamennyi filmjét láttam – mesélte
még most is euforikus állapotban Domonkos. – Tõlünk néhány méterre ült a Thália Színházban, ahol a Filmalap meghívottjaként három órán át közel kétszáz magyar színésznek mesélt életérõl, szakmai tapasztalatairól. Különösen érdekessé tette mindezt, hogy az élete releváns pillanatait
szituációba téve prezentálta nekünk, így „szerepelni” is
láthattuk. Hihetetlen rokonszenves, közvetlen, joviális ember, aki pont úgy nézett ki, mint a mozivásznon.
Megtudták tõle, hogy a Kebelbarátok címû sorozattal vált
ismertté, amit õ is bugyutának tekint, hiszen nem különösebben fordulatos a cselekménye, de megtanulta ez alatt a
szakma csínját-bínját, s megismerhetett nagyszerû kollégákat. E sorozat egyik epizódjának forgatása közben találkozott a rendezõ Ron Howarddal, akivel most az Inferno címû
filmet forgatják Budapesten. Ez A Da Vinci-kód, valamint
az Angyalok és démonok címû regények szerzõjének, Dan
Brownnak a mûve nyomán készül.
– A Philadelphia címû film AIDS-es szerepét sem akarta korábban senki elvállalni, neki pedig Oscar-díjat hozott – folytatta Domonkos. – Sally Fieldtõl tanulta, hogy
egy színésznek a forgatás szünetében is folyamatosan gondolkodnia kell a figuráról, eggyé kell válnia a karakterrel,
amit úgy érzékeltetett, hogy Tom Hanks megdöbbenésére
10

2015. JÚLIUS 3.

ÍNYENCSÉGEK IS A PÓDIUMON
Akivel együttmûködve tervezték meg a már elkezdõdött szabadtéri színházi programot, melynek újdonsága,
hogy hat méterrel közelebb hozták a deszkákat a nézõkhöz egy fedéssel, így prózai darabok is megélnek majd,
neves fõvárosi mûvészekkel. S a nyárvégi VIDOR Fesztivál is közös munka még, mely most is tartja a szokott színvonalat, a kõszínházban és a Kossuth téren a színpadon, a
filmvásznon, valamint a számos megyei helyszínen egyaránt. S még két várható érdekesség a következõ évad terveibõl, amelyek még inkább kitárják a teátrum kapuját.
Pécsi Ildikó – Nyíregyháza díszpolgára – megyébõl elszármazott mûvészekkel beszélget majd a pódiumon, a Krúdy
Kamara pedig egy sokat sejtetõ címû, „Irodalom és bor”
estet is befogad majd, ahol nem csak a szem és fül dolgozhat, mint érzékszerv... A munkáról pedig azt ígéri: szenvedéllyel dolgozik egy olyan színházért, amely általános
értékeket képvisel, és azokat hitelesen fel is tudja mutatni.

HRABAL ÕSBEMUTATÓVAL
Az új évadot is a sokszínûség jegyében tervezte, melynek egyik érdekessége lesz a Dollárpapa címû zenés vígjáték, amely úgy szórakoztat, hogy közben érvényes társadalmi kérdéseket feszeget – kezdi lelkesen a felsorolást.
A fõszerepre Józsa Imrét kérte fel, aki nem „veszi el” senkinek a szerepét, hiszen pont ez a karakter hiányzik most,

PÁR LÉPÉSRE TOM HANKSTÕL
Még most is alig hiszi el Fellinger Domonkos és Varga Balázs, a Móricz Zsigmond Színház két színésze,
hogy Tom Hankstõl néhány méterre ülve hallgatták a
kétszeres Oscar-díjas mûvész elõadását.

s ez alkalom arra, hogy frissüljön a színészek csapata is és
másokat is lássanak a nyíregyházi nézõk. Örömmel jelzi,
hogy hívó szavára Szász János mellett újra városunkban
rendez majd Ivo Krobot, akit arra kért: hozzon valamit
speciálisan ennek a társulatnak, így õsbemutatóval kedveskednek. De lesz például Moliere-darab is, valamint egy
Molnár Ferenc-elõadás, Az ördög, melynek érdekessége,
hogy a régi igazgató rendezi, az új pedig játszik benne.
Mint Schlanger András hozzáteszi: ha nem is lehetett értelemszerûen teljesen zökkenõmentes az átmenet, ez is
egy jelzés arra, hogy jól együtt tudnak mûködni a bõ másfél évtizede elismert színházat csináló Tasnádi Csabával.

beleüvöltött a pulóverébe, hogy a kommunikációja ne tiszta, hanem kásás, rekedt legyen, ugyanis egy haldokló
embert játszott. Hanksnek a szerephez nagyon le kellett
fogynia, ami pont megfelelõ volt a Forrest Gump-beli figurához. Beleszólhatott az alkotás folyamatába is, s a közös munka a rendezõ Zemeckisszel barátsággá vált. Több
mint húsz éve él együtt a feleségével, nem volt semmilyen párkapcsolati kilengése. Barátként felnéz Robin
Wrightra, aki a Forrest Gumpban a szerelmét alakította,
és a mai napig barátságban vannak Meg Ryannel, aki például A szerelem hálójában címû filmben a partnere volt.
Tom Hanks szerint egy színész számára három fontos alapelv létezik: a biztos szövegtudás, a szakmai pontosság és
az eredetiség, vagyis saját gondolat a játszott figuráról.

EGY ÉLETRE SZÓLÓ EMLÉK

MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
Idén Nyíregyháza ad otthont július 2. és 6. között
az értelmileg akadályozott személyek Speciális Mûvészeti Fesztiváljának. Az ötnapos rendezvénysorozat
részeként sérült és a többségi társadalom mûvészei
mutatkoznak be színházi elõadásokkal, performanszokkal és kiállításokkal. Közel 800 fellépõ délelõttõl
egészen az esti órákig kínál programokat a városlakóknak.
A program nyitórendezvényeként Perspektív címmel
nyílt festménykiállítás a Váci Mihály Kulturális Központ
emeleti galériájában. A képek azt szemléltetik, a sérült
emberek mûvészileg olyan alkotások létrehozására képesek, mint a többségi társadalom tagjai.

– Öt méterre Tom Hankstõl furán érzi az ember magát,
már-már sokkoló – vette át a szót Varga Balázs. – Miután
ezen túlléptem, próbáltam leszûrni a hallottakból, hogy egy
ekkora sztár hogyan építi fel önmagát. Ha valaki ennyire
fanatikusan és szerelemmel csinálja a munkáját, ahogyan
õ, akkor a siker bizonyára nem marad el. A három alapelvébõl az eredetiségen gondolkodtam el a leghosszabban,
hogy hogyan teszi bele egyes szerepeibe azt, amitõl egyedi
lesz. Nagyon fontosnak tartom, hogy akkor se keseredjünk
el, ha évekig nem jön el a siker, hiszen hosszú pálya ez, õ
38 évesen kapta az elsõ Oscarját. Az is veszélyforrás, ha
„elszállunk” magunktól. Hihetetlen, hogy hollywoodi sztárként mennyire közvetlen, természetes tud lenni! Ez a háromórás csoda életre szóló tanulságot adott számunkra.
Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke azt mondta, fontos feladata és küldetése a városnak, hogy ilyen esemény mögé álljon. Az
elnök asszony hozzátette, fesztiválok, kulturális és sportrendezvények, amelyek vonzzák az embereket, mindig
ünnep a városnak és a nyíregyháziaknak, de akkor, amikor sérült embertársaiknak tudnak segíteni, az öröm mellett küldetés és fontos feladat is.
(Programajánló a 15. oldalon.)

KÖZLEMÉNYEK

LEMONDJÁK A TUNÉZIAI UTAKAT
A tunéziai nyaralásokat visszamondják az utasok a múlt
heti tengerparti terrortámadás után és újakat nem is foglalnak. Az utazási irodák igény szerint más utat biztosítanak, de akár a befizetett pénzt is visszaadják. A görög
pénzügyi válság híre is sok turistát elbizonytalanít, de a
szakemberek azt mondják, ha készpénzzel utaznak, a
helyzet a nyaralásukat nem befolyásolja.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Az utazási irodák tapasztalatai alapján a múlt heti, 37
áldozatot követelõ tunéziai tengerparti terrortámadás megpecsételte az afrikai ország turizmusának idei szezonját.
Az európai uniós állásponttal összhangban Magyarország

nem változtatott Tunézia biztonsági besorolásán, az továbbra is a második kategóriába tartozik. Ez a fokozott
biztonsági kockázatú beutazást jelzi. Ennek ellenére az
európai turisták tömegesen mondják vissza tunéziai foglalásaikat, és hazánkból sem akar már senki oda utazni.

ÁTFOGLALNAK VAGY VISSZAADJÁK A PÉNZT
Bicsérdy Rita turisztikai szakértõ elmondta, miután a
külügyminisztérium nem sorolta a turisztikailag nem utazható országok sorába Tunéziát, az utazási irodáknak a jogszabály szerint nem lenne kötelezõ átfoglalni az utakat,
de ezt ennek ellenére igény szerint minden iroda megteszi. Akik pedig máshová sem szeretnének utazni, azoknak visszaadják a befizetett összeget. A görög helyzet az
teljesen más, ott egy gazdasági válság jelei mutatkoznak,
ez viszont a nyaralásokat nem érinti.

TÖBB KÉSZPÉNZT VIGYENEK GÖRÖGORSZÁGBA
A görögországi nyaralások esetében a külügyminisztérium és az utazási irodák is felhívják a turisták figyelmét
arra, hogy a bankautomaták esetében a pénzfelvételi korlátozás csak a helyi lakosokat érinti, külföldi bankkártyákat nem. Ettõl függetlenül a gépekbõl elfogyhat a pénz,
ezért a tervezettnél több készpénzt vigyenek magukkal.
Egyébként a szakemberek szerint a görög nyaralóhelyek
minden más szempontból biztonságosak, az életkörülmények nem változtak, tehát Görögország továbbra is szép
élményeket nyújthat a családi vakáción.

SZÜNIDÕBEN IS BIZTONSÁGBAN!
Nyáron mindenki a lehetõ legtöbb idõt tölti strandolással. A víz segít elviselni a hõséget, és remekül lehet szórakozni is. Azonban – akár folyóvíz, akár tó
mellett, akár egy fürdõ medencéiben strandolunk – a
fürdõzés is komoly veszélyeket rejt. Sajnos a meggondolatlanság, az alapvetõ szabályok figyelmen kívül
hagyása minden évben halálos balesetekkel jár – hívja
fel a figyelmet Fülöp Gergely, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje.
Kifejtette, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és
a strandok jelentik. A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes,
fürdésre alkalmatlan helyeket „FÜRÖDNI TILOS!” táblával jelzik. A folyóvizekben (folyók, vízfolyások, holtágak)
és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak) úszni

csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó
rendelkezés alá, illetve kijelölt fürdõhelyek. Ezeket a helyeket szakemberek választják és jelölik ki. Ügyelni kell

NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
– Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek!
– Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral!
– Szeszesitaltól befolyásolt, gyógyszer vagy kábító hatású más szer miatti bódult állapotban tartózkodjon a fürdõzéstõl!
– Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hûtse le, felhevült testtel soha ne menjen a vízbe!
– Lehetõség szerint ismerje meg a fürdésre igénybe
venni kívánt vízterület sajátosságait, mederviszonyait, tájékozódjon a várható idõjárásról és a segélykérés módjairól!
– Szív- és érrendszeri, légzõ-, továbbá mozgásszervi
betegségben szenvedõk egyedül soha ne fürödjenek!
– Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdõeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetõleg ne aludjon el!

azonban arra, hogy a fürdõhelyet kijelölõ bóják között
történjen a fürdõzés.
A sajtószóvivõ hozzátette, tiltott helyeken különösen veszélyes a fürdõzés, ilyenek például a bányatavak, melyek
hirtelen mélyülnek, veszélyes hulladékok lehetnek az alján, ráadásul csak a víz felszíne meleg, az alja rendkívül
hideg, ami a gyenge egészségi állapotban lévõkre lehet
rossz hatással. Továbbá az ilyen helyeken nincsenek sem
higiéniai, sem elsõsegélynyújtó egészségügyi helyiségek
sem. A tiltott helyen való fürdõzés szabálysértésnek minõsül, amely cselekmény 5 ezertõl 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Vizek mellé akkor megyünk, ha jó az idõ. Ez azonban
könnyen el is romolhat, sokszor nagyon gyorsan. Különösen a Balaton hírhedt arról, hogy ott hirtelen vihar alakulhat ki. Fülöp Gergely hangsúlyozta, nagyon fontos figyelni a viharjelzéseket, és kijönni a vízbõl az elsõ jelzésre (a
figyelmeztetést figyelmen kívül hagyók, vagy a már említett matracon elalvók is sokszor kerülnek veszélybe).
Hozzátette, mivel legtöbbször gépkocsival közelítjük
meg az enyhülés érdekében a vízpartot, illetve a zárt területen lévõ fürdõhelyeket, ezért már a gépkocsi elhagyása elõtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az ablakok fel
vannak-e húzva, az utastérben nem hagytunk-e olyan
dolgot (pl. digitális fényképezõgép, videokamera, táska
stb.), amely felkeltheti az elkövetõk érdeklõdését. Továbbá bizonyosodjunk meg arról, hogy gépkocsinkat lezártuk! Részesítsük elõnyben a zárt, õrzött parkolókat!

MEGJELENNEK A ZSEBTOLVAJOK
A zsebtolvajok egyik kedvelt munkaterületei a tömegközlekedési eszközök (autóbuszok, vonatok). A zsúfoltságot, a nagy tömeget kihasználva, fõleg fel- és leszálláskor
lökdösõdni kezdenek, melynek során kihasználják a szoros érintkezést, így könnyen elemelik a pénztárcákat és
egyéb értékeket.
– A tömegközlekedési eszközökön táskánkat mindig zárt
állapotban és testünkhöz szorítva tartsuk! (Többször ellenõrizzük, míg utazunk.)
– Pénztárcánkat, iratainkat, bankkártyánkat és telefonunkat mások által nehezen hozzáférhetõ és lehetõleg ne
ugyanazon helyen tároljuk (PIN kód)!
– Ezeken a helyeken fokozottan figyeljük környezetünket, és ha mégis megtörténne a baj, akkor kérjünk segítséget, illetve értesítsük a Rendõrséget!
(A cikk teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu
oldalon olvasható.)

UTAZÁS

KÜLFÖLDI VENDÉGEK
Június elején Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn látták vendégül a TDM munkatársai a közkedvelt Elle
Ukraine és a Natali magazintól érkezett újságírókat, illetve az ukrán Maxxi TV stábját, akik az ÉszakAlföldet és Észak-Magyarországot bemutató „Magyarország? Egészségére!” tanulmányút részeként
érkeztek városunkba. A hónap második felében pedig a cseh DAEN International utazási iroda képviselõje és Lengyelország két legnagyobb internetes
portáljának, illetve a két legjelentõsebb küldõ régiójának az újságírói kalandoztak Sóstógyógyfürdõn.
A nyíregyházi szakemberek minden esetben rendkívül tartalmas programmal várták a vendégeket, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy mindhárom ország olvasóinak, nézõinek, illetve utasainak a lehetõ legszabatosabb
és legérdekesebb információkkal tudjanak szolgálni a tanulmányút során szerzett élményekrõl. A study tourok
résztvevõi nagy érdeklõdést mutattak a prevenciós,
egészségmegõrzési, wellness-szolgáltatások iránt, melyeket az Aquarius Élményfürdõben személyesen is kipróbálhattak. A sóstói program elmaradhatatlan része volt
az ország legizgalmasabb állatkertjében, a Nyíregyházi
Állatparkban tett séta, illetve a Sóstói Múzeumfalu bemutatása. A kitûnõ vendéglátás és a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. munkatársainak segítségével a külföldi szakemberek átfogó képet kaptak a desztináció színes kínálatáról, melyet igazi meglepetésként értékeltek.
A résztvevõk hazatérve az élményeiket a saját médiumaik felületein osztják meg a célközönséggel, akik a
nyíregyházi szakemberek várakozásai szerint kedvet kapnak majd a sóstói pihenéshez.

TOURIST POLICE

Az idegenforgalmi szezonban a rendõrök mellett önkéntes közösségi szolgálatukat teljesítõ középiskolás diákok segítik információval a Nyíregyházára látogatókat. A
Tourist Police szolgálattal elsõsorban a belvárosban és
Sóstófürdõn találkozhatnak.

IFJÚ RENDÕRTISZTEK
Frissen kinevezett rendõrtiszteket fogadott Farkas
József r. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje 2015. július 1jén Nyíregyházán.
A megyei rendõrfõkapitány köszöntõjében hangsúlyozta, hogy a rendõri munka nemcsak szakma, hanem hivatás,
melynek célja a közrend és közbiztonság fenntartása, a
bûncselekmények megelõzése és felderítése, az országhatár õrzése, a határforgalom ellenõrzése, valamint segítõ rendõri jelenléttel hozzájárulni a lakosság biztonságérzetének

növeléséhez. A fiatal rendõrtisztek elsõ munkanapjukon a
fõkapitányság tevékenységének irányításába is betekintést
nyertek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végzett nyolc rendõr közül öten a Nyíregyházi Rendõrkapitányságon, ketten a Záhonyi Határrendészeti
Kirendeltségen, egyikõjük pedig a Csengeri Határrendészeti
Kirendeltségen kezdi meg szolgálatát.
2015. JÚLIUS 3.
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SZEPESSY BÉLA KÖNYVBEN IS
A közelmúltban mutatták be Szepessy Béla grafikusmûvész Grafikák címû könyvét Nyíregyházán. A kötetben megjelent alkotásokat kiállítás is bemutatja. A
grafikákból nyílt tárlat a Nyíregyházi Városi Galéria
földszintjén július 4-éig látható. Interjú a mûvésszel.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
– Grafikák címmel megjelent egy kötet, amely a munkáit tartalmazza. Hogyan jött a könyv ötlete?
– Már évek óta fontolgattam, hogy el kellene készíteni
egy kötetet. Az ösztönzést a nemrég elhunyt Antall István
barátomtól kaptam. Valójában ezt a könyvet õ írta volna,
de erre, sajnos, már nem kerülhetett sor. A megjelent könyv
az õ útmutatásai és cikkei alapján készült el, és képet,
tükröt ad a grafikáim világából.
– Egy grafikusmûvész hogyan lát egy könyv tervezéséhez?
– Ha a másét csinálom, akkor nagyon egyszerûen, ha a
sajátomat, akkor halogatom, húzom az idõt, nehezen kezdem el a munkát. Úgyhogy azt mondhatom, nagyon sokat segítettek azok a barátok, akik támogattak abban, hogy
tudjam rendszerezni az alkotásaimat, tudjam azokat szelektálni. Elég nehéz feladat az embernek a mûvein keresztül saját magával szembesülnie, azt is mondhatnám,
hogy néha már nagyon unom magamat.
– Az elmúlt években, évtizedekben rengeteg alkotása
született. Hogyan lehet ezekbõl összeválogatni egy kötet
anyagát?
– Ez csak úgy megy, ha az ember kitûz bizonyos rendezõ elveket. Tematikusan próbáltam rendszerezni, hogy mi
az, ami engem alapjában véve érdekel. Van egy erõteljes
történelmi érdeklõdésem, van egy olyan vonal, ami a kereszténységgel kapcsolatos, vannak munkáim, amik a varázsláshoz, mágiához, sámánizmushoz köthetõk, ezek
mentén próbáltam csoportosítani az alkotásaimat. A
legidõigényesebb az volt, amíg elkészítettem egy leltárt.
Próbáltam összeszámolni, hány alkotásom van, de nem
sikerült, bevallom, összezavarodtam. Végül csak összeállt
egy leltár, s miközben kialakítottam a kötet nyers változatát, kezdtem ráérezni, melyek azok a képek, amelyek erõsítik és melyek azok, amelyek gyengítik egymást. Folyamatosan kialakult hát, hogy a könyvben melyik alkotás

melyiket követeli magának szomszédjának. A kötetben
végül öt fejezet kapott helyet, amelyekhez egy-egy rövid
szöveg is tartozik. A szövegeket kiváló kortárs költõk, irodalmárok írták, köztük Antall István irodalmár, Vitéz Ferenc és Antal Attila költõk, és helyet kapott a kötetben dr.
Jankáné dr. Puskás Bernadett tanulmánya is.
– Tematikát vagy mûvészi korszakokat is megmutat ez
a kötet? Már ha voltak, vannak korszakai.
– Biztos, hogy vannak, bár én ezeket inkább periódusoknak nevezném. Szerintem ezt majd késõbb, mások ítélik
meg. De az alkotások válogatása közben például felfedeztem olyan idõszakomat, amikor a szokásosnál több
rajzom született. Ezek szerint volt olyan periódusom, amikor egymás után buggyantak ki a kezeim közül a rajzok.
De van, amikor elkezdek festeni, aztán visszatérek a linómetszetekhez, utána pedig készítek néhány fametszetet.
De ezek a mûvek szorosan összefüggnek egymással.
– Válogatás közben talált olyan alkotásokat, amelyeket már régen elfeledett? Érték meglepetések?
– Igen, értek meglepetések. Azt mondhatom, pozitív és
negatív értelemben egyaránt. Bizonyos munkákra, amelyeket egykor csak úgy papírra vetettem, rácsodálkoztam,
hogy milyen jók, és ez elindított egy folyamatot. Volt olyan
kép, amit korábban elkezdtem, és most fejeztem be. Pedig két éve, három éve, nem is tudom, mikor rajzoltam.
Az embert meglepi néha saját maga is.
– A Grafikák címû kötetbõl mennyire ismerhetõ meg
Szepessy Béla?
– Erre nehéz válaszolni. Az ember egy kicsikét olyan,
mint a fraktál jelenség, hogy egy egészen picike részében
is benne van az egész, úgyhogy biztosan kirajzolódik az
énemnek egy oldala, de biztos, hogy a teljesség igénye
nélkül. Azt hiszem, ez a kötet inkább egy szeletet mutat
be az emberbõl, mintsem az egészet.

SÉTÁNYFELÚJÍTÁS A BUJTOSON
Felújítja a Bujtosi-tó város felõli részének sétányát a NYÍRVV Nonprofit
Kft. A társaság közel 500 méteres szakaszt borít salakkal azért, hogy pihenésre és sportolása egyaránt alkalmas legyen a terület.
Szerzõ: Mikita Eszter
Még 2013-ban indult a Bujtosi-tó város
felõli részének rehabilitációja, amikor a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték az elhanyagolt terület rendbetételét. A partvonalrendezés után kitakarították
a tavat és annak környezetét, kivágták a

dékelszállítást követõen a tó körüli sétányt
alakítják ki a szakemberek. Ennek részeként a tó körül közel 500 méteren, 950
négyzetméteren új tehertartó, alapozó réteget készítenek, amelyet vörös salakkal
borítanak és kicserélik a tönkrement szegélyköveket is. Keczkó János, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-fenntartási irodavezetõje a munkálatok helyszínén elmondta, azt tapasztalták, hogy a tónak a város
felõli oldalán is egyre többen sétálnak.
Mivel a város szívében lévõ vízfelület nagyon elhanyagolt volt éveken keresztül,
úgy gondolták a NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársai, hogy ezt a területet is méltó
rangra emelik.

ÚJRA HASZNÁLHATÓ AZ ÁTJÁRÓ

nádat, lekaszálták a gazt, pótolták a hiányzó fákat és növényeket, valamint padokat
és hulladékgyûjtõ szelencéket telepítettek.

A HARMADIK ÜTEM
A rehabilitáció harmadik ütemére idén
júliusban kerül sor. A nádvágást és hulla12
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A tó mellett található átjárót sokáig nem
lehetett használni, de most ezt a problémát is megoldotta a társaság. Egy szivattyú
gondoskodik a folyamatos víztelenítésrõl,
és arról, hogy az átjáró akár csapadék esetén is használható legyen.
A beruházás 2 és fél millió forintba kerül, amelyet a NYÍRVV Nonprofit Kft. költségvetési keretébõl biztosít. Õsszel további parkosítást tervez a társaság, akkor különleges növényeket telepítenek a területre. A sétányépítési munkálatok elõreláthatóan július végére befejezõdnek, akkor már
birtokukba vehetik a megújult tó körüli
sétányt a kikapcsolódni vágyók.

XXII. NYÁRI EGYETEM
Nyíregyháza és Szatmárnémeti ad otthont a Szent
György Lovagrend XXII. Nyári Egyetemének. Az idei
rendezvény középpontjában Bereg, Szabolcs és
Szatmár vármegyék településföldrajza, néprajza, egyház- és mûvészettörténete áll. Az esemény megnyitóját hétfõn tartották a Luther Márton Kollégiumban, és
egészen július 4-éig várja az érdeklõdõket.
– Ez már a huszonkettedik Nyári Egyetem, és kezdetektõl fogva az a célja, hogy a szellemi egységet megalapozza a lovagrend tagjai körében – mondta dr. Bárdos István
helyettes kincstartó, a XXII. Nyári Egyetem fõszervezõje.
– Köztudott, hogy az elszakított területeken Trianon óta
nem folyik magyar szempontú történelemoktatás, ezért mi
azt a célt tûztük ki magunk elé, és azt a feladatot adtuk
magunknak, hogy ezt a hiányosságot a határon túli magyarok körében próbáljuk pótolni.

A Nyári Egyetem megnyitóján dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntõjében elmondta:
– Nagyon fontos, hogy az 1920 utáni valóságot figyelembe
véve átjárjunk egymáshoz, és mindenhol megemlékezzünk
arról a kulturális örökségrõl, ami évezredek óta jellemzi a Kárpát-medencei világot, a történelmet, néprajzot, mûvészettörténetet. Ebben pedig segítenek a Nyári Egyetem elõadásai.
A XXII. Nyári Egyetemre az anyaország mellett Erdélybõl,
Kárpátaljáról, a Felvidékrõl és Délvidékrõl is érkeztek elõadók,
valamint résztvevõk. A rendezvényen több mint 100-an vesznek részt. A programsorozat nyitott, az elõadásokra július 4éig várják az érdeklõdõket a Luther Márton Kollégiumba.
(Részletes program a nyiregyhaza.hu-n.)

ESEMÉNYEK

NE IJEDJEN MEG, NEM LOPTÁK EL!
Szerdától megváltozott a digitális tévészolgáltatások mûsorkiosztása. Az elsõ helyekre a közszolgálati
mûsorok kerültek. A tévékészülékekkel alapvetõen
nincs tennivaló, a szolgáltatók mindent automatikusan elvégeznek, érdemes azonban átnézni az új kiosztást, és ha kell, újraprogramozni az adásokat.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A Ferenc körúton élõ Lukács Andrásné ott jártunkkor
érdeklõdve kapcsolgatta televíziója távirányítóját, kíváncsi volt, milyen változás történt a mûsorkiosztásban. A 86
éves hölgy sokat tévézik, így érdekelte, hol találja kedvenc csatornáit.

zás a csatornakiosztásban. A szerdától érvényes, jogszabályban meghatározott csatornakiosztás alapvetõen a digitális televíziózásban jelent változást.

KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK AZ ELEJÉN
Akik set-top boksszal, CI-kártyával, digitális mûholdvevõvel vagy bármilyen más digitális eszközzel néztek tévét, azok a készüléküket bekapcsolva azt vehetik észre,
hogy a közszolgálati csatornák, tehát az M1, M2, M3,
Duna és a Duna World került az elsõ helyekre, már ha ezt
eddig a szolgáltató nem így rendezte volna.

FELIRAT FIGYELMEZTETETT

– Ha hûvös vagy esõs idõ van, akkor inkább tévézek,
de ha sürgõs dolgom akad, mint például piac, bevásárlás,
posta és egyéb intéznivalók, akkor elmegyek, elintézem
azokat és aztán hazajövök, kicsit fõzök, majd jön a tévé –
mondta Lukács Andrásné.
Mivel Irénke néninél analóg kábeltévés adás található,
így nála és a többi hasonló háztartásban nem lesz válto-

NÉVRE VÁRVA
Június 19-én megszületett a Nyíregyházi Állatpark
második afrikai elefántborja, akinek egy hónapos korában szeretnének nevet adni. A névadásnál szabad a
gazda, bár szeretnék, ha K betûvel kezdõdne a kicsi
neve, mint az édesanyjáé, Kwanzáé. A legjobb ötletekbõl az elefánt gondozóit illeti a választás joga, így a
javaslatokból õk választhatják ki a kicsire leginkább illõt. Az ötleteket július 15-éig várják a http://www.sostozoo.hu/kis-elefant-nevado honlapon.

HÁROMMILLIÓ HÁZTARTÁSBAN
A változás azonban nemcsak azt jelenti, hogy a közszolgálati adókat találjuk majd meg az elsõ helyen, hanem természetesen azt is, hogy a legnézettebb kereskedelmi csatornákat magasabb sorszámú programhelyen
találjuk majd meg. A változás a televíziónézõk 70 százalékát érinti, mert 3 millió háztartásban van ma Magyarországon digitális tévészolgáltatás.

Irénke néninél nem lett változás a csatornakiosztásban

AKTUÁLIS

Június 30-án megszûnt a közmédia csatornáinak hagyományos SD felbontású mûholdas sugárzása is. Ha valaki
egyéni mûholdvevõvel rendelkezik és ingyen tévézik, akkor át kell állnia a már évek óta elérhetõ, nagy felbontású
HD adásra. Erre napok óta felirat figyelmeztette a nézõket. A HD adáshoz azonban a mûholdvevõnek a nagy
felbontás vételére alkalmasnak kell lennie. Ha nem alkalmas a készülék, akkor bizony ki kell cserélni. Érdemes azt
is tudni, hogy a Magyar Televízió idén bõvíti csatornáinak
számát. Július 4-én például elindul az M4 Sport csatorna.
Ez a digitális szolgáltatóknál a 4-es programhelyen jelenik majd meg a kínálatban.

HANGKARBANTARTÁS
Pénteken útnak indul Dél-Franciaország felé a
Cantemus Kórus.
Július 3-án közel 50 vegyeskari tag készülõdhet, hogy
az egész évben erõsen igénybe vett hangszalagjaikat egy
kis regeneráló kúrának vessék alá. Szabó Soma, a kórus
vezetõje nem bízta a véletlenre a gyógyulást és igazi doktort is rendelt, Francis Steele – a Gabrieli Consort, a
Sixteen és a Tallis Scholars világhírû angol együttesek
egykori basszusának személyében. A kórus énekesei mindennap aktív részesei lesznek mûhelymunkájának, melyrõl a végén kis házi koncert részeként számot is adnak
majd. A vegyeskarnak a franciaországi tartózkodása alatt
két kisebb koncertje is lesz. A kórus július 10-én érkezik
vissza Budapestre, ahol még aznap este fellépnek.
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SPORT

A LEGJOBB KAPUS
Ismét megrendezték Szegeden a Kapusháborút, ahol
több korosztályban mérhették össze erejüket az ország
legjobb hálóõrei. A 35 év felettieknél nyíregyházi sikernek örülhettünk, Szabó Attila, a Bozsik Akadémia
és a Szpari kapusedzõje nyerte a versenyt. A díjakat
Király Gábor, a válogatott kapusa adta át.

BAJNOK A BETHLEN

ÚJ HELYEN, ÚJ STÁBBAL A KOSARASOK
Új tulajdonosi szerkezetben, új szakmai stábbal,
új helyen játszhatnak a férfi kosarasok. A csapat a
tervek szerint a Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása
alatt a Bem iskolában vívja mérkõzéseit.
Nagy tervekkel vág neki a következõ szezonnak az
NYKK, és a cél elérése érdekében a szakmai stáb is változik. Sitku Ernõ szakmai igazgató munkáját a következõ
szezonban nemcsak Siska János segíti majd edzõként,
hanem Gombkötõ Norbert is az együttes mellett dolgozik. Utóbbi utánpótlás-edzõ is, így segítheti a fiatal tehetségek felnõtt együtteshez kerülését. Jelenleg csak a fiúknál négyszázan kosaraznak a különbözõ egyesületekben,
kadett korosztálytól pedig a legtehetségesebbek a Nyíregyházi Sportcentrumhoz kerülnek. A szakemberek abban bíznak, ez a létszám rövidesen megduplázódhat.

zõ korosztályos válogatottakba. Kósa Tamásnak jó esélye van arra, hogy az U20-as csapattal részt vegyen az
Európa-bajnokságon, Fazekas Csaba pedig a 16 évesek
együttesével készülhet. Õket már most elkezdik beépíteni a felnõtt csapatba, így egyre több lehetõséget kaphatnak az NYKK-ban, mely 15. szezonját kezdi az élvonalban, de már új tulajdonosi rendszerben.

Új felállásban vág neki a szezonnak az NYKK

Június 22–25-éig Békéscsabán rendezték a 200 fõnél kisebb általános iskolák diákolimpiai országos döntõjét. 18 megye és Budapest több mint 900 tanulója 3
sportágban – atlétika, kézilabda, labdarúgás – mérte
össze erejét. A megyénket képviselõ csapatok eredményesen szerepeltek. Kiemelkedõ eredményt a nyíregyházi Bethlen Gábor Általános Iskola atlétikai többpróba és svédváltó csapata ért el. Az atlétikai többpróba
csapat több mint 100 pontos elõnnyel országos bajnok
lett, a svédváltó csapat pedig 3. helyezést ért el, és ezzel a legeredményesebb iskola lett a Bethlen.

STRANDRÖPI

Oláh István – a Nyíregyházi Televíziónak nyilatkozva –
a nyolc közé várja a csapatot
– A célunk az, hogy rövidesen 500 fõre emelkedjen a
létszám, néhány éven belül pedig szeretnénk, hogy ezren kosarazzanak. A legjobbakat kiválasztva egy elit csapat létrehozása is megvalósult, így egy 35 fõs kerettel
külön is dolgozunk – mondta Gombkötõ Norbert, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõedzõje.
A játékosok közül hatan meghívást kaptak a különbö-

– A legfontosabb változás, hogy a város a Nyíregyházi
Sportcentrumon keresztül 60 százalékos részben többségi tulajdonosa a nonprofit kft.-nek, az NYKK Egyesület
indulási joga pedig lehetõséget ad a bajnoki nevezésre.
Helyi szakemberekkel, nyíregyházi kötõdésû játékosokkal képzeljük el a jövõt, és bízunk abban, hogy már rövid távon az elsõ nyolcba kerülhetünk. Azt reméljük, a
jó eredmények több szponzort hozhatnak, egy városi
csapat pedig vonzóbb lehet a játékosok számára is –
mondta Oláh István, a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit
Kft. ügyvezetõje. (További részletek a 3. oldalon.)
A vezetés már megkezdte a tárgyalásokat játékosok
ügyében, az pedig valószínûnek tûnik, hogy a Bujtosi
Szabadidõ Csarnok felújítása alatt a Bem iskolában játszik majd a csapat. Itt komoly fejlesztések várhatók,
melyet pályázati forrásból szeretnének finanszírozni.

AKIRE EMLÉKEZÜNK, AZ ÖRÖKKÉ ÉL...

Negyedik alkalommal rendezték meg a Kossuth téren épített pályán a Hübner Strandröplabda Fesztivált.
32 csapat nevezett az amatõr bajnokságra, a tornát pedig számos kiegészítõ program színesítette. A nyitómeccset ezúttal is a Városháza és a Hübner Hungary
Kft. együttese vívta. A város cégei is összecsaptak a
gálamérkõzéseken, és a THG Kft. megvédte tavalyi címét, ismét gyõzött. A sportolók között a Piremon SE, a
média kategóriában a Retro Rádió diadalmaskodott. A
Város-Kép együttese bronzérmes lett.

MECCSES MÚLTIDÉZÕ
Vasárnap ismét nosztalgiázunk. Egymást érték
Nyíregyházán a küzdõsport címmérkõzések 2003ban. Kótai Mihály, Miló Viktória, Tiszai Mihály
vagy éppen Tóth István is nemzetközi meccsen lépett szorítóba. Utóbbi a Matadorok éjszakáján az
Európa-bajnoki övért harcolhatott. A Lelátóban
újból átélhetik a mérkõzések izgalmait, vasárnap
18.00 órától.
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2011 februárját írtunk. Átlagos napnak tûnt, ám a Szekér család élete teljesen megváltozott. A családapa, a társ
váratlanul rosszul lett autójában, fának ütközött, és a helyszínen életét vesztette. Nemcsak a nyíregyházi, a magyar
röplabda sport is egy kiváló szakemberrel, egy kiváló
emberrel lett szegényebb...
2012. IV. korcsoportos Diákolimpiai döntõ. A fináléba
a Bem iskola játékosai is bejutottak. Azok a gyerekek, akik
Laci bácsival együtt készülhettek, a csapat kispadján pedig Szekér László felesége ült. A lányok a döntõ elõtt fekete karszalagot kötöttek karjukra, jelképezve, hogy most
nemcsak a csapatért, magukért, hanem Laci bácsiért és
Böbe néniért is küzdenek majd. Nyertek! Az ünneplés viszont elmaradt...
2015. június. Javában zajlott a IV. Hübner Strandröplabda Fesztivál Nyíregyháza belvárosában. Jó hangulat,
jó meccsek, remek programok. Közben érkezik egy jó hír,
a Bem iskola leány röplabdacsapata – azok után, hogy
ismét megnyerték a diákolimpiát és a Móriczcal közösen
az Országos Gyermek Bajnokságot is – strandröplabdában is az elsõ helyen végzett, néhány kilométerre Nyíregyházától. Késõ este már a teljes csapat a Kossuth téren
felállított pálya szélén állt, négyen közülük mindhárom
versenyen részt vettek, és aranyérmesek lettek. Ilyenre még
az edzõk sem nagyon emlékeznek! Aztán feltûntek a 2012es bajnokcsapat tagjai is. Összeölelkezve léptek pályára

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

korábbi edzõjükkel, most jött el annak az ideje, hogy pótolják azt, ami akkor a gyász miatt elmaradt. Közösen ünnepeltek a friss bajnokokkal, közben pedig könnyes szem-

Szekér Lászlóra is emlékeztek a diákolimpiai bajnokok
mel mindenki Laci bácsira gondolt. Istenem, ha õ is láthatná! Látta. Mert akire emlékezünk, az örökké él! A fekete karszalagok pedig másnap már Szekér László sírját
díszítették...

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: július 3-án 18.00 óra: Varga
Gábor (Hajdúhadház) festménykiállításának megnyitása.
Megtekinthetõ: júliusban, hétköznap 9 és 17 óra között.
18.30-tól: Francia divatbemutató és sanzonest a Milord zenekarral és a Móricz Zsigmond Színház mûvésznõivel a villa
parkjában. 9-én 19.00 óra: Versben bujdosó – Torma Mária,
Latinovits- és Radnóti-díjas elõadómûvész pódiummûsora
Nagy László emlékére. Az egyórás mûsor ingyenes. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

SPECIÁLIS MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
A Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület július 2–6. között Nyíregyházán rendezi meg az iskolás
és felnõtt korú értelmi fogyatékos emberek XXVIII. Országos és XI. Nemzetközi Speciális Mûvészeti Fesztiválját, ahol mûvészeti bemutatókkal, szakmai értékelésekkel, koncertekkel várják az érdeklõdõket. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
Orosz István, Kossuth-díjas grafikusmûvész „Tér-Játékok”
címû kiállítása a Mustárházban (Szent István u 20.).
Gyuka Ferenc, amatõr fotós „A világ, ahogy én látom”
címû fotókiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti
galériájában. Megnyitó: július 8-án 15.00 óra. Köszöntõt
mond Halkóné dr. Rudolf Éva, Nyíregyháza MJV önkormányzati képviselõje, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke. A kiállítást Erdélyi Tamás fõszerkesztõ nyitja meg.
Megtekinthetõ július 30-áig, naponta 8.00–20.00 óráig. Információ: 42/411-822.

FRANCIA KATONAZENEKAR KONCERTJE
A Musique de L’Arme Blindee Cavalerie France – francia katonazenekar koncertjére várja az érdeklõdõket
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, a MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyõrség Dandár és a MH 5. Bocskai
István Lövészdandár július 3-án 20.00 órától Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn, a Krúdy Vigadó elõtti téren.
„Ahova a király is gyalog jár...” – idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban, mely szokatlan témát, az illemhelyek
kultúrtörténetét dolgozza fel. A Jármi kiállítóházban megtekinthetõ darabok a magyar, a cseh, az osztrák és német, illetve az angol éjjeliedények ornamentikáját, forma- és színvilágát mutatják be. Megtekinthetõ: július 17-éig.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. számú vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. július 6., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Mussó László (12. számú vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78.
sz. szavazókör (Semmelweis u. páratlan oldala, az
Orosi út és a Keleti M. utcák által határolt terület).
Idõpont: 2015. július 6., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Idõpont: 2015. július 6., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola,
Koszorú u. 10.
ból c. fotókiállítása július végéig tekinthetõ meg a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében.
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) újból indulnak a jógafoglalkozások Sasvári Erzsébet vezetésével, csütörtöki napokon este fél 6-tól. Információ: 42/491295.
A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja az
érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû kiállításra a Jósa András Múzeumba, mely megtekinthetõ az év
végéig.
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan
várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.
„Játsszunk együtt!” babás-mamás játszófoglalkozás, ismerkedés a babajelekkel, éneklés, mondókázás, ölbeli játékok
minden kedden 10.00 órától Örökösföldön, a Human-Net
Közösségi Házban. Információ: 20/436-4770.
A Napfény Életmód és Közmûvelõdési Egyesület a jógát
szeretõ hölgyeket és urakat várja az április 29-én indult Jógatanfolyamra, amely 10 alkalomból áll, szerdánként 17.30-tól
a Herman Ottó utcán lévõ jógateremben. A vezetõ: dr.
Margittay Tamás.

Székelyföld – ahogy a sólymok látják. Dr. Fodor István,
csíkszeredai osztályvezetõ fõorvos Székelyföld madártávlat-

„ÍRJUNK EGYÜTT!”
Küldje be a könyvtárba saját írását, versét, novelláját,
meséjét. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
publikálási lehetõséget kínál a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye településein és a megyeszékhelyen élõ alkotók
számára. A beküldött írásokból októberben két példányban elkészítik Nyíregyháza könyvét.
A szerzõk egy, eddig még nem publikált alkotást küldhetnek be augusztus 31-éig az alábbi címre: laszlo.gezane@mzsk.hu. Formátuma: Word (Times New Roman betûtípus, 12 betûméret, 1,5 sortávolság), terjedelme: maximum 10 oldal. Az e-mailben tüntesse fel a nevét, elérhetõségét, továbbá kérik, mutatkozzon be néhány mondatban. A kiadványba bekerülõ írásokról szakmai zsûri
dönt. Nyíregyháza Könyvét 2015 októberében az Országos Könyvtári Napok keretében mutatják be és a
könyvtár gyûjteményében megõrzik az utókor számára.

PROGRAMOK

KISVASÚT ÉS CIRKUSZ
A sínek még megvannak, a kocsik részben, az emlékek azonban mindenképp. A Nyírvidéki Kisvasút hozzátartozott Nyíregyháza hangulatához és a megye közlekedéséhez, ám 2009-ben leállították rajta a forgalmat. Szomorú sorsát mintha már a ’90-es évek felé lehetett volna érezni, amikor Zajácz D. Zoltán „Keskeny
nyomtávon 2000 felé” címmel készítette róla riportját,
melyet Miló Mihály valóban látványos felvételei díszítenek. Az adás második felében pedig aktuális témát
láthatnak: cirkuszt. A napokban jár Nyíregyházán az
Eötvös Cirkusz, ám mi egy korábbi világszámról emlékezünk meg benne. Ki ne ismerné Eötvös Gábort, és
azt az egyedi, hamisítatlan mondatot, mely szerint: „van
mááásik...”. Egy jóval korábbi vendégszereplésük kapcsán szólította meg Zajácz D. Zoltán a legendás mûvészt. Vetítések: szombat 19.30 és vasárnap 8.30, a
Nyíregyházi Televízióban.

KÉZMÛVES TÁBOR
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.)
napközis jellegû kézmûves tábort szerveznek 5–10 éves
korú gyerekek részére július 27–31. és augusztus 3–7.
között. A tábor keretében a kézmûves foglalkozások
mellett egyéb szabadidõs tevékenységek (néptánc,
zumba stb.) is várják a gyerekeket. Jelentkezési határidõ: július 20. Információ: 20/350-9186, 42/491-295.

MEGGYES MÚZEUMFALU
A Sóstói Múzeumfalu az éves állandó rendezvényei
mellett újabb programokkal szeretné bõvíteni kínálatát.
A múzeum a fenntartható fejlõdés, a biogazdálkodás, esetünkben a hagyományos agrárkultúra lehetõségeire mutathat példákat az érdeklõdõk számára és az ehhez kapcsolódó tudás közvetítésének a színtere. Ennek a gondolati alapja a Meggyes-napnak, melynek idõpontja: 2015.
július 11. Jövõ szombaton a meggynek, mint gyümölcsnek a sokoldalú felhasználhatóságát kívánják bemutatni
a gasztronómia, a gyógyászat, a bor-, a sör- és pálinkakultúra területein keresztül. A gyermekprogramok mellett kirakodóvásár, elõadások, zenés produkciók is várják a kilátogatókat. A sztárvendég Tabáni István lesz. A
rendezvény kiemelt programja egy fotókiállítás, mely a
nyíregyházi bokortanyák világát mutatja be. A kiállítás
megnyitóját 16 órakor tartják, a múzeumfalu közösségi
épületében (az új magtárban).

GAZDIKERESÕ
Lili: Körülbelül 7 éves ivartalanított beagle szuka. Barátságos, nyugodt természetû kutyus. Ideális idõsek mellé, társnak.
Betyár: Körülbelül 6 éves keverék kan kutya, aki gazdája halálát követõen maradt teljesen egyedül. Aktív, játékos, jó természetû kutyus, nagyon jó jelzõ tulajdonságokkal. Elsõsorban kertes házba ajánljuk.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„A MÉLA TÁJON FELHANGZIK AZ ELSÕ
RÖPÜLÕGÉP ÉGBÕL FÖLDRE HANGZÓ BÚGÁSA”
A 85 évvel ezelõtt átadott nyíregyházi repülõtérre 1931.
június 15-én érkezett meg az elsõ utasszállító repülõgép.
A Nyírvidék tudósítója úgy harangozta be a gépet, mint
„Nyíregyháza diadalmas jövõjének nagyszerû szimbóluma”. A város vezetése nagyon várta már ezt az eseményt,
hiszen sok áldozatot hozott a reptér megvalósítása érdekében. Meg is adták a módját a fogadásnak: a ragyogó
napsütésben a megyei és városi notabilitások mellett az
érdeklõdõk sokasága várta a gép érkezését, amely 10 óra
40 perckor sikeresen landolt is. „Egyszerre felzendül a
Rákóczi-induló diadalmas zenéje. A hangárok nemzetiszínû zászlói gyõzelmesen lengenek, éljen riad fel: a sötétbarna, ezüstfehér propelleres, gyönyörû Fokker-gép
megérkezett és hatalmas zengõ madárként ereszkedik a
pázsitra.” A gép ajtajában utasai közül elsõként Hohenlohe
herceg, a MALÉRT igazgatója jelent meg. A büszke elsõ
utasok között ott volt a szülõvárosába hazatérõ Krúdy
Gyula is, aki így idézte fel élményeit: „Kétkerekû talyigán,
szilaj hámos lóval, a ló farkán ülõ kocsislegénnyel mentem el egykor Nyíregyházáról, amikor vagy harminc esztendõ elõtt elmaradoztak a láthatáron a császárszállási
vadvizek. Most az elsõ röpülõgéppel térek vissza a Nyírségbe, mint akár egy másik Szent Antal, aki Páduából a
lisszaboni toronyra röpült.”
Szohor Pál városi fõjegyzõ ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy „Nyíregyháza történelme új fordulóponthoz
érkezett. Az igénytelen mezõvárosnak ezelõtt 73 eszten-
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dõvel az elsõ vasút adott lendületet s azóta gyors ütemben elhagyta régi versenytársait. Most az elsõ repülõgép
megérkeztével új lehetõségek bontakoztak ki. Bekerültünk
egyszerre Európa forgalmába.” Az utasok elõbb 35, késõbb 22 pengõért vehették igénybe a Nyíregyháza–Budapest közötti járatot. A 22 pengõ olcsóbb volt a gyorsvonat
II. osztályú jegyénél is. Augusztus 11-éig a járat 50 üzemnapot teljesített és 417 utast szállított. Ez az utasszám azonban nem volt elegendõ a járat életben tartásához, így azt
szeptember 15-én meg is szüntették.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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