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SÉTÁNYFELÚJÍTÁS.
Felújítja a Bujtosi-tó város
felõli részének sétányát a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A
társaság közel 500
méteres szakaszt borít
sportolásra alkalmas
salakkal.

IGAZSÁGOS RENDSZER.
Nyíregyházán 1,2 milliárd
forint értékû hulladékgazdálkodási eszközfejlesztés
zajlik. Ennek részeként
többek között rádiófrekvenciás chippel látják el a
hulladékgyûjtõ edényeket.
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EGYÉNI FELADAT

6
ÖT ÚJ ÉRTÉK.
Öt új érték került be a
Települési Értéktárba,
mely folyamatosan bõvül,
az újonnan bekerülõ
értékekrõl a városlakók
javaslata alapján bizottság
dönt.

8
OLGI NÉNI ÉLETE.
Szilágyi Istvánné Olgi
néni 45 éves vendéglátói
életpályáját a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség is elismerte és
Életmûdíjjal köszönte meg
neki.
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ABAÚJSZÁNTÓN A CSAPAT

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕI PONTOK
A nyíregyházi Közterület-felügyelet 2015. július 13-án, 14-én,
20-án és 21-én a belvárosban a Kossuth téren, a Polgármesteri
Hivatal mellett, 15-én és 22-én a Jósavárosban az Ungvár sétány 7. szám elõtt, 16-án és 23-án az Érkerti lakótelepen a
COOP ABC mellett, 17-én és 24-én Örökösföldön a Posta és
Otthon étterem közötti területen információs pontokat állít fel
9.00 és 15.30 között. Ezeken a pontokon az érdeklõdõk felvilágosítást kaphatnak a közterületek használatával kapcsolatos
tudnivalókról, a felelõs ebtartás szabályairól, a köztisztaságra
vonatkozó jogszabályokról, az éjszakai szórakozással összefüggõ jogsértésekrõl, a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, a szabálytalan várakozással összefüggõ szabálysértésekrõl, a közúti közlekedési törvény megsértésével összefüggõ
eljárásokról. Véleményeiket, javaslataikat, bejelentéseiket is fogadják a helyszínen. /8.
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TOMBOL A NYÁR

Fotó: Trifonov Éva

Rekordokat döntögetett a hét elsõ felében a hõmérõ higanyszála, így nem csoda, hogy Sóstóra helyezõdött a súlypont. Aki csak teheti, a vízben keres hûsölést, volt olyan nap, amikor 1500-an választották a játszótérrel is felékesített Tófürdõt, többen, mint valaha. Az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ pedig
tévéstábokat is a helyszínre csábított: egész héten innen jelentkezett reggelente a TV2 Mokkája (részletek a 6. oldalon), a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsora pedig a szakma által is elismert
poolbár mellõl sorolja a hétvégi programokat. (Vetítések: péntek 18.25 és szombat 8.00 és 18.25.)

TÖBB SZÁZ ÚJ HÛTÕ ADOMÁNYKÉNT A VÁROSI INTÉZMÉNYEKBE
Több mint 200 hûtõgépet adományozott az Electrolux
Lehel Kft. Nyíregyháza önkormányzatának. A berendezések óvodákba, bölcsõdékbe, szociális intézményekbe kerültek. Az adományokért cserébe kedden Nyíregyháza polgármestere díszoklevelet adott át a hûtõgépgyár igazgatójának a Családok Átmeneti Otthonában.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A Családok Átmeneti Otthona például négy, vadonatúj, energiatakarékos hûtõt kapott az Electroluxtól a polgármesteri hivatal közremûködésével. Dr. Kovács Ferenc
kedd délelõtt meg is mutatta a hûtõgépgyár igazgatójának, Alessio Bonfantinak, hová kerültek az ajándékok, akivel közös sajtótájékoztatót tartott a Tokaji úton. A svéd
multicég nyíregyházi igazgatója elmondta, 10 éve mûködnek a megyeszékhelyen. Ezer embernek adnak munkát,
és fontos a számukra a társadalmi felelõsségvállalás. –
Nyíregyházán az Electrolux hûtõszekrényeket gyárt, így

ezzel tudjuk segíteni a várost, s azokat, akiknek szüksége
van rá, a polgármesterrel egyeztetve – mondta Alessio
Bonfanti gyárigazgató.

SÉTÁNY, HÛTÕK, FUTÓVERSENY
Nyíregyháza polgármestere kiemelkedõnek tartja a gyár
és az önkormányzat együttmûködését. Hangsúlyozta, a
cégtõl összesen 228 hûtõgépet kapott most a város, értékük darabonként 90 ezer forint. – Mindenhol nagy szükség volt rá – mondta a polgármester. – A régi hûtõk eléggé
elavultak és energiafalók voltak. Ez a fenntartásban is
megjelenik majd, és nagyon sokat segít a városnak. A berendezések óvodákba, bölcsõdékbe, szociális intézményekbe kerültek, de jutott belõlük a színészházba és az
állatparkba is. Dr. Kovács Ferenc egyben emlékeztetett
arra, hogy tavaly a Jósavárosban finanszírozta egy sétány
kialakítását az Electrolux, egyben bejelentette, idén szeptemberben a VIDOR Fesztivál idején egy félmaraton futóversenyt is rendez a városlakóknak a cég, az egészségmegõrzés jegyében.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 3., PÉNTEK

PERMETEZTEK A VÁROSBAN

FIATALOKTÓL FIATALOKNAK

Kombinált vegyszeres permetezést
végzett a NYÍRVV a város turisztikai,
sport- és kulturális szempontból kiemelt
területein. A permetezés a növényi vegetáció védelmén túl hatékonyan riasztja és gyéríti a kellemetlen szúró-csípõ rovarokat, valamint a rovarkártevõket.

Elkészült az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium médiaorientáció tagozatos diákjainak drogmegelõzést célzó
kisfilmje. Az alkotás a fiatalok szemszögébõl mutatja be, milyen veszélyek leselkednek rájuk és milyen döntési helyzetbe kerülhetnek.

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 sportolásra egyaránt alkalmas
legyen a terület.
Szerzõ: Mikita Eszter

JÚLIUS 3., PÉNTEK

JÚLIUS 3., PÉNTEK

KATONAZENEKAR

FRANCIA DIVAT

A Francia Fegyveres Erõk zenekara
adott koncertet a Krúdy Vigadó elõtti
sétányon. A rendkívüli élményt nyújtó
együttes, a debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválról, Nyíregyháza
önkormányzatának támogatásával érkezett városunkba.

A különbözõ testalkatú hölgyek
mindegyikének kínált ruhákat a nyári
kollekcióját bemutató három francia
divatcég. A modellek mellett az elegáns
ruhákat a Móricz Zsigmond Színház
három mûvésznõje, Jenei Judit, Kuthy
Patrícia és Nyomtató Enikõ mutatta be.

JÚLIUS 4., SZOMBAT

JÚLIUS 6., HÉTFÕ

NAP-OS SÓSTÓ FESZT

VÍZOSZTÁS

Népi muzsika, zumba, gasztronómiai különlegességek, a Nap Együttes (képünkön), a Zenit Együttes, továbbá Horváth Tamás & Raul is várta a kikapcsolódni vágyókat szombaton. A mozgalmas és hangulatos Sóstó Fesztrõl az országos televíziók is beszámoltak.

A hét eleji kánikula miatt a város számos pontján osztattak vizet. Nyíregyháza önkormányzatának kezdeményezéséhez csatlakozott a NYÍRVV és a
Nyírségvíz is. Képünkön a vízosztást
elrendelõ dr. Kovács Ferenc is besegít a
Közterület-felügyelet munkatársainak.

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
nádat, lekaszálták a gazt, pótolták a hiányzó fákat és növényeket, valamint padokat
és hulladékgyûjtõ szelencéket telepítettek.
Emellett 4,8 millió forintból fejlesztették a
játszóteret és kialakítottak turkesztáni szilbõl egy 400 négyzetméteres labirintust. A
kondipark bõvítését idén tervezik. (A Nyírerdõ pedig tavaly egy filagóriát, szalonnasütõt és streetballpályát alakított ki.)
A rehabilitáció harmadik ütemére idén
júliusban kerül sor. A nádvágást és hulladékelszállítást követõen a tó körüli sétányt
alakítják ki a szakemberek. Ennek kerete-

in belül a tó körül közel 500 méteren, 950
négyzetméteren új tehertartó, alapozó réteget készítenek, amelyet vörös salakkal
borítanak, és kicserélik a tönkrement
szegélyköveket is.

A VÁROS FELÕL IS SZEBB
Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-fenntartási irodavezetõje azt
nyilatkozta, úgy 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 Városüzemeltetés
munkatársai, hogy ezt a területet is alkalmassá teszik a felüdülésre.
A tó mellett található átjárót sokáig nem
lehetett használni, de most ezt a problémát is megoldotta a társaság, hiszen egy
szivattyú gondoskodik a folyamatos víztelenítésrõl.
A beruházás 2 és fél millió forintba kerül, amelyet a NYÍRVV költségvetési keretébõl biztosít. Õsszel további parkosítást
tervez a társaság, akkor különleges növényeket telepítenek a területre. Az építési
munkálatok elõreláthatóan július végére
befejezõdnek.

ZARÁNDOKHÁZ ÉPÜL
Zarándokházat épít Nyírszõlõsön a
római katolikus egyház. Az épület azon
a több mint ezer kilométeres Máriaúton áll majd, mely a közép-európai
kegyhelyeket köti össze, az ausztriai
Mariazelltõl a romániai Csíksomlyóig.

mi lenne, ha egy újat építenénk – mondta
Kovácsné Kozák Mariann, a nyírszõlõsi
római katolikus egyházközség projektme-

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
JÚLIUS 6., HÉTFÕ

JÚLIUS 7., KEDD

JÁRDAÉPÍTÉS A KORÁNYIN

LOCSOLTAK

120 négyzetméteren állítja helyre a
járdát a Korányi Frigyes utcán, a temetõ
bejárata mellett a NYÍRVV. A járda a ’80as években alap nélkül épült, ami gyorsította elöregedését és rongálódását, ezért
az alapozást követõen csaknem 20 tonna aszfalttal állíthatták helyre.

A forróság miatt kétszer akkora zöldfelületet, csaknem 6 ezer négyzetmétert
locsol Nyíregyházán a NYÍRVV Nonprofit Kft. A virágágyások mellett a cserjéket és a füvet is folyamatosan öntözik.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Nyírszõlõsön 2010 óta fogadnak zarándokokat. A templommal szemben állt a
nyírszõlõsi római katolikus egyházközség
plébánia épülete, amely pap hiányában
lakatlan volt. Az épületet közösségi összejövetelekre, hittanórákra és többek között
– szobákban, matracokon – az érkezõ zarándokok elszállásolására is használták.
Mivel csak egy fürdõszoba volt, ezért a
tisztálkodás, a mosás nagyon sok idõt vett
igénybe. Az épület állaga megromlott, repedések keletkeztek a falakon. A képviselõ-testület felmérést végeztetett szakemberrel, aki szerint az épület felújítása kb.
annyiba került volna, mintha újat építettünk volna. Megjelent azonban egy uniós
pályázat, amire sikeres pályamûvet adtak
be. 113 millió forintot nyertek egy új zarándok- és közösségi ház építésére.
– Az épület felújításra szorult, amit a
területi elhelyezkedése miatt sem lehetett
megvalósítani, ezért gondoltuk úgy, hogy

nedzsere. – Adódott ez a pályázati lehetõség, amelynek segítségével esély nyílt új
épület kialakítására, mely 35 fõ befogadására lesz alkalmas, két nagyobb, illetve három 1 és egy 2 ágyas szobával.
A zarándokok többsége azért jön, hogy
a 40 kilométerre lévõ máriapócsi nemzeti
kegyhelyet keresse fel. A Pócsra vezetõ út
emellett része a Mariazelltõl Csíksomlyóig
vezetõ 1400 kilométeres Mária-útnak is, így
azt várják, hogy egyre többen szállnak majd
meg itt. A pályázat szerint az egyházközségnek négy hónapja van, hogy megépítse
a házat, a tervek szerint így október végén
már fogadhatja is a vendégeket.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

IGAZSÁGOS RENDSZERT TEREMT AZ OKOSKUKA
Ahogy arról már több alkalommal is hírt adtunk, Nyíregyházán 1,2 milliárd forint értékû hulladékgazdálkodási eszközfejlesztés zajlik. Ennek részeként többek
között rádiófrekvenciás chippel látják el a hulladékgyûjtõ edényeket. A rendszerrel egy átlátható, igazságos szolgáltatás valósul meg a szabolcsi megyeszékhelyen.
Szerzõ: Sipos Marianna
– Az ország nagyvárosai között is az élvonalban van
Nyíregyháza hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának
színvonala. Viszont ilyen horderejû beruházást, mely a
napokban folyik, még nem volt – kezdte a tájékoztatást
Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, aki azt is elmondta, a fejlesztésnek csak egyik eleme a sokat hallott jeladók felszerelése. A másik az új szelektív hulladékgyûjtõ edények kiosztása a családi házas övezetekben, amelyek a korábbi zsákos rendszert váltják fel. Ezzel a fejlesztéssel a szolgáltatás színvonala még magasabb szintre fog kerülni, és a lakosság kényelmét fogja szolgálni, amellett, hogy mérhetõ, igazságosabb rendszert teremt.

milyen méretû kukát használ, hanem az ürítések gyakorisága is mérhetõvé válik. Ez utóbbi igen fontos információ, hiszen ezáltal lehet majd optimalizálni a „kukásautók” járatait. Ez logisztikai szempontból nagyon fontos
tényezõ, hiszen a legnagyobb költség a szolgáltatás ellátásánál, az üzemanyag-felhasználás. Ha ezen lehet javítani, akkor a cég gazdálkodása is rentábilisabb lehet –
hangsúlyozta a cégvezetõ. De nemcsak a szolgáltató tud
majd gazdaságosabban mûködni az új rendszerrel, a lakosságnak is megéri.

Végezetül Petró Árpád csupán érdekességként említette: A társaság szolgáltatási területén évente 126 ezer tonna hulladék keletkezik a háztartásokban. Ezt gépjármûvekkel szállítják a város határában lévõ Regionális Hulladékkezelõ Központba. Itt az újrahasznosítható hulladékot
szétválogatják, melyek anyagfajtánként a megfelelõ hasz-

MINDENKINEK MEGÉRI
– A családi házas övezetekbe kihelyezett 240 literes,
merev falú szelektív hulladékgyûjtõk arra ösztönzik majd
a lakosságot, hogy környezettudatosan gyûjtse a hulladékot, hiszen ezzel pénzt spórol meg, ugyanis kisebb kommunális gyûjtõre lesz majd szüksége – mondta Petró Árpád. Hozzátette: amennyire okos ez a rendszer, annyira
igazságos is. Mindenki olyan edényt fog használni, amilyen díjat fizet. Nem lesznek visszásságok ezen a területen. A társasházak esetében sincs ez másképp. Itt is kiszûrhetõek lesznek az anomáliák, hiszen a közösen használt edényzetre kerül fel a matrica és a chip is, ezzel lesz
beazonosítva az ingatlan.

MATRICA, CHIP, OPTIMALIZÁLÁS

JANUÁRTÓL KISEBB IS LEHET

Ahogy minden újdonságnál, ennél is számos kérdés
merül fel a városlakókban, melyekre a cégvezetõ szívesen válaszolt lapunknak. Elmondta, hogy a lakosság részérõl a folyamat egy levéllel indult el. A lakóknak annyi
teendõjük volt, hogy a borítékban talált matricát ragasszák
rá a kommunális hulladékgyûjtõ edényükre. Ez az azonosító segíti elõ, hogy a szakemberek elláthassák az edényeket rádiófrekvenciás chippel. Ez a szerkezet nemcsak
arról ad majd tájékoztatást a szolgáltatónak, hogy ki és

Az edényzetekrõl szólva azt is megemlítette a cégvezetõ, hogy nemrégiben jelent meg a Magyar Közlönyben,
hogy július helyett 2016. január elsejével vezeti be a kormány annak a lehetõségét, hogy az egyedülállók 60 literes edényzetre is köthessenek közszolgáltatási szerzõdést
– jelenleg 80 literes a legkisebb gyûjtõ. Természetesen ennek a szolgáltatási díja is alacsonyabb lesz majd, mint a
korábbi. Ezek már mind „okoskukák”, valamennyi chippel
lesz ellátva.

nosítóhoz kerülnek. Az alkalmazott hulladékkezelési rendszerrel a keletkezõ hulladékok 43 százalékát újrahasznosítják, a fennmaradó részt ártalmatlanítják.

TÖBB MINT EZER EMBER KAP MUNKÁT
Többek között sepregetnek, erdõt takarítanak, virágot ültetnek, a szakmával rendelkezõk pedig akár
asztalos, lakatos vagy festõ feladatokat is ellátnak,
de olyanok is vannak, akik adminisztrációs területen dolgozhatnak. Jelenleg 974 közfoglalkoztatott
számára biztosít munkalehetõséget a Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft. Nyíregyházán
– tájékoztatta lapunkat Bocskai Péter, a NYÍRVV
ügyvezetõje.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Nyíregyházán az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást a Városüzemeltetõ cég menedzseli, akiknek kiemelt feladata a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk, és egyéb regisztrált álláskeresõk
munkába állítása. Programjaikon keresztül egész évben
aktív korú, szociálisan rászoruló emberek teljes munkaidõben kaphatnak munkalehetõséget.

TÖBB KÖZFOGLALKOZTATOTT
Bocskai Péter érdeklõdésünkre elmondta, tavaly júniusban 862 közfoglalkoztatott dolgozhatott a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-nél, jelenleg pedig közel 1000 fõ számára
biztosítanak munkalehetõséget, akik két részletben, március 16-ától és április 1-jétõl kapcsolódhattak be a programba. Hozzátette, a dolgozók többsége alacsony iskolai
végzettségû, ennek megfelelõen pedig elsõsorban kisegítõ, fizikai munkát végeznek, de a képzettebb, szakmával
rendelkezõ álláskeresõk számára is biztosítanak munkalehetõséget, adminisztrációs és szakipari területeken, melyhez az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak nyújtanak segítséget.

FOLYTATÓDIK A PROGRAM
A program nem ér véget, július közepén elõreláthatóan
további 770 fõ részvételével indulhat közfoglalkoztatás,
mely egészen október végéig tart. A nyíregyházi önkormányzat egyébként 2015-ben összesen csaknem 1,25

milliárd forintot fordít közfoglalkoztatásra, melyhez 380
millió saját forrást biztosít – tájékoztatta lapunkat a NYÍRVV
ügyvezetõje.

ELEKTRONIKUS ADÓZÁS NYÍREGYHÁZÁN
Ahogy arról korábban beszámoltunk, már elektronikus úton is teljesíthetik a helyi adókötelezettségeiket
az ügyfelek Nyíregyházán. Errõl a legutóbbi közgyûlés alkotott rendeletet. Ezzel csökkennek az adminisztratív terhek, az elektronikus úton benyújtott bevallások ellenõrzése, feldolgozása egyszerûbb és gyorsabb.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A rendelet megalkotását a magasabb szintû jogszabály
felhatalmazása, valamint a kormányzati törekvés indokolta. Ezzel lehetõség lesz az iparûzési adó, az építményadó, a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a gépjár-

mûadó, a helyi jövedéki adó és a termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallási, bejelentkezési,
változásbejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésére. Az új lehetõség környezetvédelmi szempontból, valamint költségcsökkentési
szempontból mind a benyújtónak, mind az önkormányzatnak elõnyös lesz.

ÜGYFÉLKAPU KELL HOZZÁ
Dr. Polgári András, a Polgármesteri Hivatal Adóosztályának vezetõje elmondta, aki már rendelkezik ügyfélkapuval, annak már semmilyen más regisztrációra nem lesz
szüksége. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek még nincs, a
járási hivatal okmányirodáján kell regisztrálniuk. Ezt kö-

vetõen automatikusan online láthatják adófolyószámláikat, illetve bevallásaikat, bejelentéseiket már elektronikusan tudják megtenni.

CSÖKKEN AZ ADMINISZTRÁCIÓ
Az elektronikus helyi adózásra június 29-étõl, hétfõtõl
már megvan a lehetõség.
A rendelet szabályai az adminisztratív terhekre is csökkentõ hatással van. Az elektronikus úton benyújtott bevallások ellenõrzése, feldolgozása egyszerûbb és gyorsabb,
valamint kevesebb a hibalehetõség.
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AKTUÁLIS

EGYÉNI FELADAT A DIPLOMA KAMATOZTATÁSA „BESZÉLNI NEHÉZ!”
Összesen 503 hallgató tett sikeres záróvizsgát a
Nyíregyházi Fõiskolán az idei tanévben. A szombati
diplomaosztón – nyelvvizsga hiányában – azonban
csak 315-en vehették át személyesen is az oklevelüket.

29. alkalommal rendezik meg a „Beszélni nehéz!”
Szakkörvezetõk Országos Anyanyelvi Táborát. Az idei
rendezvény helyszíne Nyíregyháza. A szabolcsi megyeszékhelyre 65 magyartanár érkezett Magyarországról és a határon túlról. A szakmai rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Városháza Krúdy-termében tartották meg, ahol Juhász Judit, az Anyanyelvápolók
Szövetségének elnöke és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a résztvevõket. A
szombatig tartó program során a szakkörvezetõ pedagógusok többek között „Magyar nyelv az Európai

Szerzõ: Piszár Tünde
A felsõoktatási intézményben a 2014/15-ös tanévben
183-an alap-, 181-en mesterképzésben, 93-an pedig
szakirányú továbbképzésben szereztek friss diplomát.
Az eseményen részt vett dr. Solti Péter miniszteri biztos
is, aki a végzõsökhöz szólva hangsúlyozta, a diploma
lehetõség, annak kamatoztatása már az egyének feladata. Az oktatási rendszert érintõ átalakítások kapcsán
pedig kiemelte, a Nyíregyházi Fõiskola bázisintézmény,
emellett fontos szerepet tölt be a régió oktatási rendszerében is.

EGYÜTTMÛKÖDNI ÉRDEMES
A Nyíregyházi Fõiskola általános rektorhelyettese, dr.
Kiss Ferenc ünnepi beszédében elmondta, az oktatási intézmények jövõje legalább annyira múlik a diákokon,
mint a tanárokon és a támogatói háttéren. Útravalóul hozzátette, a megszerzett tudással együttmûködni érdemes,
nem hatalmaskodni. A szenátusi üléssel egybekötött ünnepségen kitüntetéseket is átadtak: a fõiskola kiváló oktatói, dolgozói, hallgatói vehettek át elismeréseket.

Horváth Katalin és Késmárki Zoltán is boldogan mutatja
frissen szerzett oklevelét

REKTORI PÁLYÁZAT
Az ifjú diplomásokat dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes köszöntötte, hiszen újabb pályázati eljárás indul a Nyíregyházi Fõiskola rektori tisztségének betöltésére.
A pályázat július végén jelenik meg az Oktatási és Kulturális Közlönyben, benyújtásukra augusztus 31-éig lesz lehetõség, az új rektor pedig december 20-án kaphatja meg
megbízását. Dr. Jánosi Zoltán rektori megbízása június 30án lejárt, a fõiskola vezetõi teendõit az új rektor kinevezéséig az általános rektorhelyettes látja el.

Az Országos Anyanyelvi Tábor résztvevõinek egy
csoportja
Unióban”, „Összeomló kultúrák és nyelvek”, „Az ifjúság nyelvhasználata: a diákszleng” és „A közösségi
szolgálat az oktatásban” címmel hallhattak elõadásokat. A szakmai tábor résztvevõi Nyíregyházán városnézõ látogatásokon vesznek részt, de kirándulást tesznek a megye több településén is.

NYÍRSÉGVÍZ: NYUGODTAN CSAPOLHATUNK
Az esõs, kissé szeles idõjárás után mindig nagy élmény a tartós
meleg, aminek elsõ napjaiban még kellemes a forróság. Így volt ez az
elmúlt hétvégén is, amikor úgy érezhettük magunkat, mint akik egy
eltérõ klímájú országba csöppentek be.
– Köztudott, hogy a nyári melegben megemelkedik a folyadékigényünk, és a folyamatosan elvárt 2-3 liter vizet ilyenkor akarva akaratlanul, de mindenki bejuttatja szervezetébe. Annak ellenére, hogy érezhetõen nõ az ivóvízhasználat, Nyíregyházán és a kapcsolódó településeken is – a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 86 településen szolgáltat – biztosított az
ivóvízellátás – hangsúlyozta Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, Nyíregyháza a kótaji,
paszabi és a nyírtelki víztermelõ mûvekbõl kapja az ivóvizet, amelyek akár egymással helyettesíthetõek is lennének,
hiszen ha az egyiknél probléma merülne fel, a másik kettõ
akkor is megoldaná az ellátást, mivel tõlük huszonnégy városkörnyéki településre lehet ivóvizet eljuttatni.

NAGYOBB A KAPACITÁS, MINT AZ IGÉNY
– Sokkal nagyobb a víztermelõ mûvek kapacitása, mint a
jelenlegi ivóvízigény – folytatta a tájékoztatást a vezérigazgató. A cég szolgáltatásának teljes lefedettségét figyelembe
véve, a vízmûvek kapacitása csaknem 100 000 köbméter
napi szinten, Nyíregyháza és térsége esetében pedig 54 000
köbméter. Ennek pedig csak a felére, kétharmadára van igény
a felhasználók körében. A nyári idõszakban az eddigi csúcsot pont vasárnap mérték, amikor 71 000 köbméter felett
volt a kiadott vízmennyiség. Noha ehhez hozzátartozik az a
tény is, hogy hétvégente egyébként is több vizet használunk,
hiszen ilyenkor általában otthon vannak a családok.

Ám amikor munka- vagy a mindennapos ügyek intézése közben ki vagyunk téve a nagy melegnek, az enyhülést adó frissülést
keressük. Ennek pedig legegyszerûbb módja a bõséges folyadékfogyasztás.

szólítja a szolgáltató, és ha ennek sem lesz foganatja, a járási
hivatal kötelezi a tulajdonost a bekötésre.

KÖVETELÉSKEZELÉS
Noha az utóbbi idõben országosan csökkentek a lakossági vízdíjak, még így is sokan vannak, akik késnek a számlák befizetésével. A tájékoztatás során megtudtuk, jelenleg
az összes felhasználó kevesebb mint 80 százaléka fizet csak
határidõre, 20 százalékuk pedig késik a számlák befizetésével. Pozitívum, hogy kétharmaduk aztán önként befizeti
majd a tartozását. Ennek ellenére még így is tartósan 300
millió forint a cég határidõn túli követelésének összege, ami
egy folyamatosan meglévõ állomány. Mivel az összes lakossági felhasználó 138 ezer, így közülük 17 ezer adós,
azaz minden nyolcadik háztartás nem fizeti be a vízdíjat,
akikkel szemben felszólítással, peres eljárással, a szolgáltatás korlátozásával, esetleg szüneteltetésével szankcionálnak, de ahogy a vezérigazgató hangsúlyozta, ez a legvégsõ
eszközük. Kifejtette, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nél lehetõség van
részletfizetésre a védett felhasználók esetében. Õket idén
január elsejétõl kellett nyilvántartásba venni, és a július eleji
állás szerint, már több mint 800-an igényelték is. A cégnél
bíznak benne, hogy a jövõben egyre kevesebben lesznek
majd azok, akik határidõn túl fizetik be számláikat.
(x)

IDÉN BEFEJEZÕDIK A
CSATORNÁZÁSI PROGRAM
A végéhez érkeztek a nyíregyházi csatornafejlesztési munkálatok, amivel mind a 7766 megépült bekötésnek lehetõsége
nyílt a szennyvízhálózathoz való csatlakozásra. A több mint
13 milliárd forintos projekt alapvetõ célkitûzése a környezet
szennyezésének csökkentése és a megépült csatornahálózat
minél nagyobb kihasználtsága. A vezérigazgató elmondta, nyilvántartásuk szerint jelenleg közel 4000 bekötést jelentettek be
eddig, azonban még a jövõben is több ezret várnak. Annak a
városlakónak ugyanis, aki nem a közcsatornába vezeti el a
szennyvizet, el kell szállíttatnia, és még talajterhelési díjat is
kell fizetni. Folyamatban van a bekötések ellenõrzése, s a befejezést követõen a be nem kötött ingatlanok tulajdonosait fel4
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Egy átlagos lakossági számla – 2-3 fõs család esetében
– havi szinten 4500 forint. Mivel a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
kéthavonta számláz, így a csekken az esetek többségében 10 000 forint körüli összeg szokott szerepelni, ami
15 köbméter ivóvízfogyasztást és szennyvízelvezetést
jelent 2 hónapra levetítve.
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NEM MINDEGY, HOGY RÉGISÉG VAGY HASZNÁLT CIKK
A Nyíregyházi Napló múlt heti számában, „A
lomisok megszállták a régiségpiacot” címmel jelent
meg egy olvasói levél, mely azt sérelmezi, hogy a
Jósavárosi piacon, az antik holmik mellett egyre nagyobb arányban megjelennek a lomok is. A megszólítottak úgy gondolják, nekik is joguk van itt árulni. 160
aláírással juttatták el hozzánk a következõ levelet:

pedig 17-en vannak. A helypénzt, 5-600 forintot, mi is
fizetjük, vannak jogaink. Szeretnénk maradni a piacon,
azért járunk ki, hogy meg tudjunk élni, fizetéskiegészítésként, hogy gyermekeinknek enni tudjunk adni. Ne vegyék
el tõlünk ezt a lehetõséget is!”

„ Tisztelt Nyíregyházi Napló!
Ezúton szeretnénk reagálni a pénteken megjelent újságcikkre, mi, árusok és civil vásárlók! 17 régiségárus van
a piac területén, a többi használt cikkel és gyermekruhával foglalkozó szegény ember. Szeretnénk megkérni Önöket, illetve az illetékes hivatalt, hogy jöjjenek ki a piacra

A levelet eljuttattuk a piacot üzemeltetõ NYÍRVV
Nonprofit Kft. illetékeseihez, akik válaszukban azt emelték ki, hogy a városban minden termék árusításához megvan a megfelelõ vásárhely a városban.

MINDEN ÁRU A MEGFELELÕ HELYEN

„A nyíregyházi piacok üzemeltetõjeként a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-nek az a célja, hogy minden árus számára
a termékeiknek leginkább megfelelõ helyet biztosítson a
városi vásárhelyeken. Meggyõzõdésünk, hogy a régiségvásár évtizedek óta olyan értéke a megyeszékhelynek,
melyet meg kell õrizni a hagyományos, városlakók által
megszokott és megszeretett formájában. Az elmúlt idõ-

szakban sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Jósavárosi piacon
egyre nagyobb létszámban jelentek meg olyan kereskedõk, akik használt ruhákat és iparcikkeket árusítanak, miközben a régiségek lassan elveszni látszanak a teherautószámra kihordott holmik között. Társaságunk a vásárlók igényeinek megfelelõen szeretne egy tisztább profilú
piacot mûködtetni a Jósavárosban, melyre egyébként a
terület tulajdonosával kötött bérleti szerzõdés is kötelez.
A megegyezés zöldség-, gyümölcs-, virág- és régiségpiacok üzemeltetését teszi lehetõvé a NYÍRVV számára, melyet a piac házirendje is egyértelmûsít. Ugyanakkor a Vásártér (KGST piac) megfelelõ árusítási lehetõséget biztosít
a használt ruhanemûk számára, ahol a vásárlók kifejezetten keresik ezt a termékkört, másrészt a Tokaji úti piac
kevésbé zsúfolt, mint a jósavárosi terület. Biztosak
vagyunk abban, hogy sikerül mindenki számára megnyugtató megoldást találni, az árusok megfelelõ helyet kapnak
a Vásártéren, a régiségpiac pedig visszanyeri „békebeli”
hangulatát, és azokat a vásárlókat, akik a régi tárgyak miatt látogatták a piacot.”

TELT HÁZ A BÚZA TÉRI SZABADPIACON

vasárnap és kérdezzék meg az embereket, miért járnak
ki. Ugyanis minden vásárló azt felelte, miattunk jönnek
ki, nem a régiség miatt! A régiségesek közül sok a vidéki
eladó! 100 ember sorsáról van szó, a régiségkereskedõk

Rendkívül népszerû a Búza téri szabadpiac, szombaton például szinte egy tût sem lehetett leejteni a vásárhelyen. A fedett terület kényelmesebb vásárlási és
árusítási lehetõséget biztosít, a rekkenõ hõségben is árnyékot ad, így jóval hûvösebb van alatta, mint a korábbi szabadpiacon. Ez nemcsak az árusoknak felüdülés,
de a termékek is frissebbek maradnak. Jövõ héten képernyõre is kerül a piac – mely egyébként vasárnap is
nyitva tart –, hiszen onnan jelentkezik majd a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsora.
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MEGYÉNKET NÉPSZERÛSÍTETTE A MOKKA
A TV2 reggeli ébresztõje, a Mokka stábja egy teljes
hétre megyénkbe költözött. Hétfõ reggel Nyíregyházáról, az Aquarius Élményfürdõbõl jelentkezett az élõ
mûsor. A cél a megye bekapcsolása a turisztikai vérkeringésbe.
A TV2 Mokka címû mûsora a Magyar Turizmus Zrt. meghívására érkezett Nyíregyházára. – A cél a térség turisztikai attrakcióinak bemutatásával a megyei turizmus élén-

kítése – hangsúlyozta Katona Ilona, a Magyar Turizmus
Zrt. Észak-Alföldi RMI igazgatója.
A mûsor vendége volt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
város polgármestere is, aki interjújában kiemelte az európai viszonylatban is híres Nyíregyházi Állatpark, a Sóstói
Múzeumfalu és a gyógyhely minõsítéssel rendelkezõ Sóstógyógyfürdõ, valamint a gyógyvizes Aquarius Élményfürdõ és a Tófürdõ turistavonzó szerepét. Majd hozzátette, a
fürdõkomplexumban napokon belül megkezdõdik a
gyógyítótevékenység is, így nem csupán kikapcsolódási,
hanem egészségügyi szempontból is fontos lehetõségeket
biztosít Sóstó. A város vezetõje elmondta, a pihenõk kényelmét tó körüli futópálya és városszerte bõ ötven kilométernyi kerékpárút is szolgálja. Az elmúlt nyáron rengeteg turista kereste fel Nyíregyházát, ezért a város célja a
szálláskínálat bõvítése is.
A népszerû reggeli mûsorban, öt napon keresztül Nyíregyháza mellett a megye több ismert turisztikai attrakciója is bemutatkozott, úgy mint a szilvaút, a középkori templomok útja, de fókuszáltak a gasztronómiai, kulturális és
vallási turizmus értékeire is.

A HUSZÁR ÉS AZ ERDÕ IS ÉRTÉK
Öt új érték került be a Települési Értéktárba, mely
folyamatosan bõvül, az újonnan bekerülõ értékekrõl a
városlakók javaslata alapján bizottság dönt.
A magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról, illetve a gondozásukról szóló törvény és kormányrendelet
szerint 2013 végén alakult meg a Települési Értéktár Bizottság. Az egyéni kezdeményezések nyomán elõször 16
helyi kuriózumot vettek fel az értéktárba.
Nemzeti értékként bekerült a Bessenyei-szobor, a Bokortanyák, a Nyíregyházi Cantemus Kórus munkássága, a
Nyírség Táncegyüttes munkássága, Sóstógyógyfürdõ mint
gyógyhely, a Sóstói Múzeumfalu, a Sóstó Zoo, a Szabolcsi Néptáncegyüttes munkássága, a Tirpák népi építészet,
Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága, Szikora Tamás festõmûvész alkotásai, a 4 for Dance táncegyüttes
eredményei, koncepciója, a Hõsök temetõje, dr. Eisert
Árpád úttörõ szívsebészeti tevékenysége, a Nyíregyházi
Evangélikus Nagytemplom és Bárány Frigyes mûvészeti
tevékenysége. A nyíregyháziak számára fontos, büszkeséggel emlegetett, identitástudatot erõsítõ helyi értékek
képviselõi, illetve gondviselõi már át is vették az errõl szóló
emléklapot.
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Nyíregyházi Települési Értéktár elnöke elmondta: a Nemzeti Értéktár Bizottság dön-

tése alapján 5 új érték került be a korábbiak mellé. A Települési Értéktár része lett a nyíregyházi huszár, dr. Erdész
Sándor néprajzkutató, múzeumalapító szakmai munkássága, a nyíregyházi Sóstói-erdõ, dr. Korompay Klekner
Károly kórházszervezõ és sebészi tevékenysége, valamint
a Nyíregyházi Fõiskola Tuzson János Botanikus Kertje, mint
növényi ritkaságok gyûjtõhelye.
A helyi értékek képviselõi, illetve gondviselõi az emléklapot 2016-ban, a városnapon veszik majd át.

LOVAGOK NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyháza és Szatmárnémeti adott otthont a Szent
György Lovagrend 22. Nyári Egyetemének. Az idei rendezvény középpontjában Bereg, Szabolcs és Szatmár
vármegyék településföldrajza, néprajza, egyház- és mûvészettörténete állt.
A Szent György Lovagrend feladata a nemzeti összetartozás és a magyar identitás erõsítése. E küldetésbõl vállal
részt az 1993-ban alapított Középkori Akadémia, amely
2006-tól Nyári Egyetemként folytatja tevékenységét.

NEMZETI SZEMSZÖGBÕL
– 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, hogy ezt a hiányosságot a
határon túli magyarok körében próbáljuk pótolni.

A TISZTA TUDOMÁNY MEZEJÉN
– De azt is tudjuk, hogy az anyaországban sem volt a
történelemoktatás mindig nemzeti szempontú, ezért az
anyaországban élõ lovagjaink, az elcsatolt területeken
élõ magyarok és minden érdeklõdõ számára is próbálunk
olyan ismereteket nyújtani, amelyek a bulvártól és a politikától távol vannak. A tiszta tudomány mezején mozgunk.

A XXII. Nyári Egyetemen a Szent György Lovagrend
határon innen és túl élõ tagjai, várományosai és szimpatizánsai vettek részt, több mint százan. Érkeztek elõadók és
résztvevõk az anyaország mellett Erdélybõl, Kárpátaljáról, a Felvidékrõl és Délvidékrõl is.

A MÛVÉSZET MINDENKIÉ: SPECIÁLIS FESZTIVÁL
Véget ért a 11. Nemzetközi és 28. Országos Speciális Mûvészeti Fesztivál a Váci Mihály Kulturális Központban. A július 2-a és 6-a között megrendezett eseményen 40 hazai és 6 európai szervezet közel 800 tagja
bizonyította a fesztivál mottóját, mely szerint a mûvészet mindenkié.
Szerzõ: Mikita Eszter
Dallal és tánccal búcsúztak a Speciális Mûvészeti Fesztiváltól azok a résztvevõk, akik július 2-a és 6-a között
Nyíregyházán mutatták be tehetségüket. A Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület minden évben megrendezi azt a fesztivált, amely a különbözõ mûvészeti ágban
tevékenykedõ, értelmileg sérült alkotóknak biztosít bemutatkozási lehetõséget. Az összmûvészeti fesztiválon 40
magyarországi szociális és oktatási intézmény, alapítvány,
egyesület és 6 európai társszervezet közel 800 képviselõje lépett fel.

„A MÛVÉSZET MINDENKIÉ”
Asztalos Zsolt, a Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely
Egyesület elnöke azt mondta a záróünnepségen a Nyíregyházi Televízió Híradójának, a fesztivál elérte kitûzött
célját. A szervezõk azt szerették volna, ha minél többen
értesülnek arról, hogy a fogyatékos emberek magas szinten mûvészettel is foglalkoznak. Cél volt az is, hogy a tár6
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sadalom megtanulja elfogadni a sérült embereket, akik,
ha mûvészettel foglalkoznak, legalább olyan értékes alkotások létrehozására képesek, mint a többségi társadalom tagjai.

KÉPZÕMÛVÉSZET ÉS ZENE
Az ötnapos rendezvénynek a Kossuth téren felállított
színpad mellett a Váci Mihály Kulturális Központ adott
otthont.
Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igaz-

gatója a záróünnepségen arról számolt be, ilyen nagy,
nemzetközi fesztiválnak a felújított VMKK még nem volt
helyszíne. Az igazgató azt mondta, sikeresen helytálltak,
megoldottak minden olyan feladatot, amely a fesztivál
ideje alatt kihívást jelentett számukra.
Nyíregyháza már a kezdetektõl támogatta és befogadta
a fesztivált. A rendezvénysorozat ideje alatt a Váci Mihály
Kulturális Központban képzõmûvészeti alkotásokból nyílt
kiállítás, a Korzó Bevásárlóközpontban pedig portréfotótárlat várta az érdeklõdõket.

NYÍREGYHÁZA BEFOGADTA A RENDEZVÉNYT
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a Nyíregyházi Televízió Híradójának azt mondta, a város három
évvel ezelõtt a fogyatékosokat képviselõ érdekképviseleti szervezetektõl megkapta a „Hozzáférhetõ város” címet.
Azt mondta, ez egy elismerése annak a munkának, amely
a városban a fogyatékkal élõk érdekében zajlik, de ugyanakkor egy ösztönzés is lehet az emberek számára. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, örül, hogy ezt a fesztivált Nyíregyházán rendezték meg. A város támogatta is a fesztivált, hiszen az idei Városi Jótékonysági Bál teljes bevételét a rendezvény lebonyolításához ajánlották fel.
Az értelmileg akadályozott személyek 11. Nemzetközi
és 28. Országos Speciális Mûvészeti Fesztiválja hétfõn
zárta kapuit, a résztvevõk legközelebb egy év múlva találkoznak újra és mutatják meg ismét tehetségüket.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
Költségmegosztó készülékek átprogramozásáról
A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, hogy a 2016. évtõl hatályos
áfatörvény változása miatt – a korrekt, idõben történõ elszámolás érdekében – a
naptári éves elszámolásról a fûtési szezon elszámolására történõ átállás mellett
döntött.
Ennek egyik feltétele a költségosztókban tárolt adatok kiolvasási lehetõsége. Jelenleg a költségosztó készülékek az év végi adatokat tárolják, annak kiolvasása biztosítja a költségosztáshoz szükséges adatokat.
A fûtési idõszak szeptember 15-étõl május 15-éig tart, így az elszámoláshoz a május 15ei adatok szükségesek. Ahhoz, hogy a készülékbõl a május 15-ei adatot lehessen kiolvasni, úgy a távfûtéses lakások közel 55 000 darab költségosztójában a határnap, azaz
a fordulónap átprogramozása szükséges.
Ezúton is kérjük fogyasztóink megértését, közremûködését. Kérjük tegyék lehetõvé a lakásokba való bejutást és szíveskedjenek biztosítani a hozzáférést a költségosztó készülékekhez, munkatársaink részére.
Az átprogramozás lebonyolítását 2015. június 15-étõl szeptember 30-áig tervezzük
elvégezni, melyrõl az érintett fogyasztókat elõzetesen, idõben tájékoztatjuk.
A készülékek átprogramozásán túl, annak értékeit – a távhõtörvényben elõírtaknak
megfelelõen – ellenõrizzük, jegyzõkönyvben rögzítjük, illetve ezzel egy idõben a
melegvíz-mérõk ellenõrzését is elvégezzük.
Amennyiben a jelzett idõszak nem felel meg, úgy az értesítõn szereplõ telefonszámon új idõpont egyeztetésére van lehetõség.
Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy az átprogramozást végzõ munkatársaink
minden esetben megbízólevéllel, kitûzõvel rendelkeznek!
Együttmûködésüket és megértésüket elõre is köszönjük!

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FÓRUM A KÓRHÁZFEJLESZTÉSRÕL
Lakossági fórumot tartottak a Jósa András Oktatókórházban. A cél az volt, hogy megfelelõ tájékoztatást
nyújtsanak az érdeklõdõknek az új Rehabilitációs Centrum kivitelezési munkálatairól. Felújították a régi osztály épületét, jelenleg a nõgyógyászati tömbben dolgoznak, és mûszakilag már átadták a kórház részére
az új 1200 négyzetméteres épületet. Az új rehabilitációs egység közel 500 millió forintból valósult meg.
A Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban címû projekt keretében két év alatt hat
betegellátó intézményben összesen 4,3 milliárd forintos

beruházás valósul meg. Az uniós támogatású pályázat érinti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi Jósa András Oktatókórházának fejlesztését is. A projekt hamarosan lezárul, errõl
tartottak lakossági fórumot az érdeklõdõknek. A vezetõség kiemelten fontosnak tartja a kommunikációt a lakossággal. A résztvevõk kérdéseik mellett észrevételeiket is
elmondták a fejlesztésekkel kapcsolatban, az érdeklõdõk
szerint így születhet mindenki számára közös megoldás.

A PROJEKT IDÉN OKTÓBERBEN ZÁRUL
Korszerûsítették a meglévõ rehabilitációs hotelszárnyat,
valamint egy 1200 négyzetméteres új Központi Rehabilitációs Egységet is építettek. Emellett 90 millió forintot fordítanak eszközfejlesztésre és a személyi állományt is bõvítik. A beruházás során a kórház jelenleg meglévõ rehabilitációs osztályát fejlesztették 2–4 ágyas, külön vizesblokkal ellátott kórtermek kialakításával és a nõvér segélyhívó-rendszer modernizálásával. 1200 négyzetméteren
létrehoztak egy Központi Rehabilitációs Egységet, ahol a
földszinten többek között masszázshelyiség, szénsavas
fürdõkád és víz alatti vízsugármasszázs, az elsõ emeleten
gyógytornaterem és fizikoterápiás helyiségek kaptak helyet. A projekt 2015 októberére fejezõdik be. Addig is kérik a betegek és hozzátartozóik megértését és türelmét.

OLGI NÉNI ÉLETE MA SEM „SÓTLAN”
A jó húslevesnek nemcsak az a titka, hogy lassú tûzön, sokáig kell fõzni, hanem legalább ekkora szeretettel is kell tudni elkészíteni. Szilágyi Istvánné Olgi
néni pedig ennek nagy mestere. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy 45 éves vendéglátói életpályáját a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség is elismerte és a Honvédelmi Minisztérium Stefánia Palotájában Életmûdíjjal köszönte meg neki.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Olgi néni szinte egész eddigi életét a vendéglátásnak
szentelte. 1970-ben került a Korona Hotelbe, aminek most
is a szálloda- és étteremvezetõje. Kezdetben árkalkulátorként dolgozott, majd Pesten tanulta meg a vendéglátás
minden csínját-bínját. 1972-tõl a Korona Hotel étteremvezetõ-helyettese lett, 1976-tól pedig a vezetõje. Azóta
pedig õ mindenki Olgi nénije.
„Az „Olgi nénizés” már hosszú évtizedekre nyúlik
vissza. A Korona Hotel, felújítását követõen, új színpompával jelent meg a városban, és az akkor mesterszakácsként dolgozó Németh János – akitõl a szakmát
is tanultam – az étlapra feltette, hogy: „Töltött gombafejek Olgi néni módra. Juhtúróval töltötték, ma már
egyszerûen csak juhtúróval töltött gombafejeknek hívjuk, de én megmaradtam Olgi néninek.”

lakodalmi vacsorát inkább gyümölcslevessel kezdjük. Nagy
munkámba tellett, míg el tudtam érni, hogy a boldog ara
elfogadta a görög gyümölcslevest, a násznép pedig ehette
a finom tyúkhúslevest. Egy másik ilyen vicces történet volt,
amikor az autópálya még nem épült meg és hosszú volt az
út Nyíregyháza és Budapest között, az egyik külföldi vendégünk a hotelünkben felejtette az útlevelét és csak Pesten
vette észre. Gyorsan meg kellett oldani a problémát. Kivittem a vasútállomásra az útlevelet és odaadtam a gyorsvonat mozdonyvezetõjének. A vendéget pedig tájékoztattam,
hogy a keleti pályaudvaron átveheti az okmányát.

TÁVHÕ-REKONSTRUKCIÓ
Távfûtési vezetékhálózat-rekonstrukciót végez a
Nyírtávhõ Kft. a város több pontján, a távhõvel ellátott
területeken. A munkálatok a napokban kezdõdtek, melyek a gyalogos- és a gépjármûforgalmat is érintik helyenként.
A Vasgyár utca és a Bethlen Gábor utca sarkán a zöldterület felbontására is szükség van a hibaelhárítás miatt. Bár a munkálatok a gyalogosforgalmat nem érintik,
de a szakemberek július 23-áig dolgozni fognak a területen. Szintén a zöldterület felbontásával jár majd az
Õz köz 49–53. számú épület mellett történõ rekonstrukció, mely az útburkolatot is érinti. A munkálatok a
gyalogosforgalmat nem, a közúti forgalmat részlegesen
akadályozzák. Itt augusztus közepéig kell számítani
munkavégzésre. A Malom utca 32. számú épület elõtt,
a Toldi utcán a parkoló területének egy részét kell felbontani a javításhoz, mindez augusztus közepéig okoz
kellemetlenségeket.

LINE DANCE SIKER
A nyíregyházi Eastern Eagles Line Dance Club westerntáncosai óriási népszerûségnek örvendenek az ország minden rendezvényén. Ezúttal azonban Olaszországot hódította meg a csapat négy táncos lábú hölgye, akik az olasz
Country és Line Dance Fesztiválon képviselték hazánkat.
A csapat profi kategóriába került a dobogóra. A verseny
érdekessége az volt, hogy ezúttal olyan country zenére

MINDENT A VENDÉGEKÉRT
A közelmúltból is õrzök egy kellemes emléket. Szintén
lakodalom volt nálunk, és a házaspár csokiszökõkutat akart.
A võlegény azt mondta, minden kellék megvan hozzá, rendben van minden. A végén kiderült, csak egy dolog hiányzott, méghozzá a csokoládé. Gyorsan elszaladtunk és megvettük a csokit – idézte emlékeit Olgi néni.
Olgi néniben csak akkor kezdett el tudatosulni, hogy már
45 éve a pályán van, amikor meghallotta, hogy felterjesztették az Életmûdíjra. Ennek ellenére azt mondja, neki még mindig természetes a munka és fel sem tûnt, hogy így elrepültek
az évek. Megnyugtató azonban számára, hogy nõnek a következõ Olgi nénik és lesznek olyan lelkes séfek, akiknek
örömmel tovább tudja adni majd a stafétabotot.

kellett koreográfiát készítenie a csapatnak, amelyre még
nem készült korábban. Az osztrák, angol és olasz szakemberekbõl álló szakmai zsûri elismerõen szólt a Jónás
Tibor csoportvezetõ és a Dance Club westerntáncosai által megálmodott koreográfiáról. A csapat azonban nem
sokat pihenhet, hiszen hamarosan a Révfülöpi Nyári Fesztiválon táncoltatják meg a közönséget.

DIÁKOK SEGÍTENEK

– Emlékszem, amikor még 7 forint 50 fillér és 9 forint 50
fillér volt egy menü. Mikor oda kerültem, cserépkályhával
fûtöttek a vendégeknek. A 45 év alatt azóta már sok minden
változott. Felújították a hotelt és már gázzal fûtenek – mesélte Olgi néni, akit noha sok másik étterembe megpróbáltak
már elcsábítani, de õ mindig hûséges maradt a Koronához.
Olgi néni amellett, hogy kitûnõen vezeti az éttermet,
nagy gondot fordít arra is, hogy minden probléma esetén
a vendégek megsegítésére legyen.
– Volt már olyan menyasszonyunk, aki közölte, hogy õ
ugyan nem szereti a tyúkhúslevest és a 120 fõre megterített

Július 2-ától augusztus 31-éig diákmunkások is segítik a közterület-felügyelõk munkáját. Elsõsorban a közrend, köztisztaság, bûnmegelõzés érdekében együtt járõröznek a felügyelõkkel, de az információs pontokon is
segítik munkájukat. Feladatuk elsõsorban a tájékoztatás, ahol elsõsorban idegennyelv-tudásukkal a külföldiek tájékoztatásában segítenek. (Lásd még címlap.)

VÁCI MIHÁLY HAGYATÉKÁBÓL: „EMLÉKE ÕRIZETLEN NYÁJ”
A több mint tíz éve tevékenykedõ Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület az író-költõ születésének 90.
és halálának 45. emblematikus évfordulói megemlékezéseként könyvet jelentetett meg, „Emléke õrizetlen nyáj” címen a közelmúltban.
Értékét az növeli az összeállított anyagnak, hogy a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeumban a felesége (Juhász
Mária) által le-, illetve átadott Váci-hagyatékokból olyan
verseket sikerült összeválogatni, mely korábban a Váci által megjelent mûvekben nem lett még publikálva. A Váci
Mihály Társaság Kulturális Egyesület elsõdleges feladata8
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ként határozta meg, hogy a költõ halálának 45. évfordulója miatt is ébren tartsa írói-költõi tevékenységét, munkásságát.
Váci az 1960-70-80-as években meghatározója volt a
magyar irodalmi életnek, sõt neve országos szavalóversenyeket fémjelzett. Úgy gondolom, hogy nemcsak nyíregyházi születése miatt, de nekünk, nyíregyháziaknak mindent el kell követni annak érdekében, hogy Váci Mihály
emléke, munkássága fennmaradhasson az utókor számára – kaptuk a tájékoztatást Stick Gyulától, a Váci Mihály
Társaság Kulturális Egyesület alapító-elnökétõl.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Önkormányzata

T Á J É KO Z TAT Á S
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére
történô kézbesítésérôl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/A. § b) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzôje
annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk az Erzsébet-utalványok
jogosultak részére történô kézbesítését 2015. augusztus hónapban postai úton biztosítja.
A Magyar Posta Zrt. 2015. augusztus 31. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a
jogosultak címére.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítôt hagy
a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejérôl. A jogosultnak a
kézbesítés megkísérlését követô 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidô eredménytelen elteltét követôen az át nem vett küldemények az önkormányzat
részére visszaküldésre kerülnek.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítô levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérôl és az ügyfélfogadási idôrôl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2015. augusztus 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2015.
augusztus 31. napjáig nem kapnak, azt legkésôbb 2015. szeptember 3. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 26-os ablaknál.
További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetô.

2015. JÚLIUS 10.

9

EREDMÉNYEK

SPORT

RAMOS IS ABAÚJSZÁNTÓN
Tizenkilenc játékossal megkezdte edzõtáborozását
a Nyíregyháza Spartacus Abaújszántón.
A csapat az öt napig tartó edzõtábort Kassán egy edzõmeccsel zárja. Vasárnapra pihenõt kapnak a labdarúgók,
majd hétfõtõl ismét Abaújszántón folytatódik a felkészülés.
Játékosok: Ovszijenko Volodimir, Perger Bence, Zoran
Kostic, Mohamadou Abdouraman, Rezes László, Rubus Tamás, Szokol Zsolt, Törtei Tamás, Igor Zofcák, Jagodics Bence, Tóth Dániel, Pölöskey Péter, Luis Ramos, Kapacina Kevin,
Vámos Márk, Pálinkás Gergõ, Ötvös Bence, Lengyel Marcell, Ács Ádám.
Stáb: Brekk János szakmai igazgató, Mátyus János vezetõedzõ, Balogh László pályaedzõ, Szabó Attila kapusedzõ,
Márton István technikai vezetõ, Zákány László masszõr,
Zajcz István szertáros, Ferenc László gépjármûvezetõ.

A játékosok közül hatan akadémisták, a szülõkkel és a
Bozsik Akadémia vezetésével a jövõ héten egyeztet a klub.
A fiatalok a tervek szerint korosztályos csapataikban is
játszanak majd. Az új igazolások közül több labdarúgóval még tárgyalnak a vezetõk, és a jövõ héten írhatják alá
a papírokat. Luis Ramos is a csapatnál marad, a hét közepén õ is aláírta a megállapodást. Az is eldõlt, hogy a korábbi években kölcsönben szereplõ játékosok szerzõdését felbontja a klub, így Benkõ Balázs, Dajka László, Fabu
Márton, Lipcsei Márk, Lukács Bence, Reznek Donát, Sándor Dávid és Szathmári Sándor is szabadon igazolható. A
klub vezetése elõre tervez, és mivel az NB II-ben húsz év
alatti játékosoknak is szerepelniük kell, ezért a fiatalabbakra számítanak a keretnél.
Gengeliczki Gergõ sem tér vissza Nyíregyházára, õ is
csapatot keres. Bajzát Péter marad Mezõkövesden, a korábbi gólkirály elfogadta a kövesdiek ajánlatát.

PERELNEK
A Nyíregyháza Spartacus FC – korábbi nyilatkozatainak megfelelõen – a klub 2015/2016. licenckérelmét elutasító MLSZ határozatok hatályon kívül helyezése érdekében keresetet nyújtott be a jogszabály szerint illetékes bíróságon – áll a klub ügyvezetõjének közleményében. A csapat méltánytalannak tartja az élvonalból történõ kizárást, és jogi úton szeretné bebizonyítani igazát.

PÁRBAJTÕRSIKER
Sikerült a bravúr, Veres Amarilla idén is megnyerte a
junior paralimpiai világjátékokat kerekesszékes párbajtõr vívásban, ahol a 23 éven aluliak indulhatnak.

SIKERES SZEZON UTÁN AZ AQUA SE
Sikeres versenyszezont zárt az AQUA SE. A vízilabdacsapat két korosztályban bajnok lett, ezen kívül szereztek egy ezüst- és egy bronzérmet is.
Még májusban, a sóstói medencében nyerte meg az õsz
óta tartó vidékbajnokságot az AQUA SE serdülõcsapata,
de nem csak Nyíregyházán diadalmaskodtak a pólósok.
Idén tavasszal a vízilabdaklub visszakerült Sóstóra, így
hosszú idõ után újra Nyíregyházán edzhetnek a nyíregyházi fiatalok.
Kántor Gábor, az AQUA SE vezetõedzõje úgy értékelt:
hosszú versenyszezonban jól szerepeltek. A vidékbajnokságban és az észak-keleti területi bajnokságban szerepeltek az
AQUA SE játékosai az idén. Az egyesület öt csapata játszott
különbözõ korosztályban. Két korosztályban bajnoki címet,
egyben ezüst-, egyben pedig bronzérmet szereztek. A csapatban több tehetséges, fiatal pólós is játszik, gólkirályok is
kikerültek közülük. Az AQUA SE játékosai jelenleg nyári pihenõjüket töltik, majd augusztus 3-án kezdenek alapozni a
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játékosok. A 2001-es korosztályra az országos bajnokság küzdelmei várnak, az elsõ meccseket októberben játsszák majd.
Az AQUA SE pólósai a következõ szezonban a vidékbajnokságban is medencébe szállnak.
Amarilla (jobbról a második) következõ megmérettetése a varsói felnõtt kvalifikációs világkupa lesz június 8–12. között, ahol Tarjányi Istvánnal együtt erõsítik
a kerekesszékes magyar válogatottat.

2005-ÖS FRADI-VERÉS

A legkisebbek, a 2004-es korosztályú gyerekek pedig
idén kezdik meg az elsõ bajnoki szezont, Gazsovits Zoltán edzõ vezetésével.

Mutattunk már Fradi-verést a nyáron, most egy újabb
következik. 2005-ben újból az NB I-ben találkozott a
Nyíregyháza Spartacus és az FTC. Szûcs, Tõzsér, Lipcsei, Penksa az egyik oldalon, Szatke, Vasas, Némedi
és Nikolics a másikon. A Szpari ezúttal is meglepte a
fõvárosiakat. A 30 éves Nyíregyházi Televízió Meccses
múltidézõjében, a Lelátóban újból átélhetik a mérkõzések izgalmait, vasárnap 18.00 órától.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS

PROGRAMOK
A Burattinó Bábszínház elõadása: július 11-én 16.00
óra: Bumfordi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Anarcsi könyvajánló. A Magyar Nemzeti Levéltár SzSz-B Megyei Levéltára és Anarcs Község Önkormányzata
július 13-án 10.00 órától várja az érdeklõdõket a Bárókert. Az anarcsi Czóbel-kúria kertje címû kötet bemutatójára a kúria kertjébe (Anarcs, Kossuth u. 30.).
„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.

SZABADTÉRI NYÁR 2015
Júliusban még a Cabaret (15-én 20.30) és az Estére
szabad a kecó avagy a londoni szextett (24-én 20.30)
címû musicaleket tekinthetik meg az érdeklõdõk a Szabadtéri Színpadon.

BÁBELÕADÁS
A SZABADTÉRI SZÍNPADON
Dobronka cirkusz világszám – a Mesebolt Bábszínház és a Magamura Alkotómûhely közös produkciója
július 11-én 17.00 órától a Szabadtéri Színpadon.
Játsszák: Lehõcz Zsuzsa és Takács Dániel. Írta és rendezte: Boráros Milada.

NÉGYESI PÉTERREL ÉS
KÜRTÕSKALÁCCSAL
Az RTL Klub egyik kreatív fõszerkesztõje annak idején a Városi Televízió híradósaként tette le elõször a
névjegyét – ez is kiderül a nyíregyházi (még mindig...)
fiatal szakemberrel, az országos csatorna impozáns
épületében készült múltidézõ beszélgetésbõl. S az is,
milyen az élet a valóságshow-k környékén, nem felejtkezve el a szülõvárosról, Nyíregyházáról. Az adást olyan
régi bejátszások is színesítik, amelyben Péter nemcsak
szépen beszél, hanem kiválóan énekel is... Másrészt
két látványos, bensõséges riporttal kedveskedünk ezúttal a ’90-es évek második felébõl, a múltidézõ adás
második felében. Dankó László sportszerkesztõ akkoriban gyakrabban forgatott más témákat is, melybõl az
egyik húszperces kisfilm az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának (ÉNO) Õz közi épületében kamerával eltöltött napjának lenyomata. A másikban a Bencs
iskola néhai igazgatója, Bessenyei Jóska bácsi osztja
meg velünk a kürtõskalács készítésének titkait, egy kipróbált erdélyi recept közreadásával. Vetítések: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

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.

A 7. TÖRPE – FILMVETÍTÉS

A Bencs Villa programja: A villa júliusi tárlatán Varga
Gábor (Hajdúhadház) festményeit tekinthetik meg hétköznap 9 és 17 óra között. Információ: 42/402-004, 30/2520666.
Gyuka Ferenc, amatõr fotós „A világ, ahogy én látom”
címû fotókiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. Megtekinthetõ július 30-áig, naponta
8.00–20.00 óráig. Információ: 42/411-822.
Székelyföld – ahogy a sólymok látják. Dr. Fodor István,
csíkszeredai osztályvezetõ fõorvos Székelyföld madártávlatból 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:
42/491-295.

Két fiatal a letaposott fûben, faforgácsok, elvesztett
zebracsíkok, lócitromok és elhagyott selyemszalagok
között egy színes zsonglõrlabdát talált. A zsebükbe tették, hazavitték. És uram-teremtõm, mi történt másnapra! Otthonuk melegében a zsonglõrlabdából egy csibe
kelt ki! Hohó! És itt kezdõdik a mi elõadásunk: a csibébõl tyúk lesz, az emlékekbõl új játékok, a játékokból új
cirkusz! A hajdani vándormutatványosok által megalkotott és ápolt mûfaj – a marionett cirkusz bája és szépsége elõtt tisztelgünk, azt idézzük fel játékban: oroszlánordítással, légtornász bukfenceivel, papírrózsákkal,
szelídített hintalóval, élõmuzsikával és a világ valamennyi csodájával!

Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Nyíregyháza Város Tudományos Életéért” „Westsik Vilmos-díj” elnevezéssel kitüntetést alapított.
E kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedô tudományos kutatónak vagy munkatársnak
adományozható.
A kitüntetést kétévente a Tudomány Napját (november 3.)
megelôzô közgyûlésen egy tudományos kutató kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2015. július 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

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.

Július 10-én, pénteken 21 órától A 7. TÖRPE címû
színes, magyarul beszélõ, német animációs filmet tekinthetik meg a Szabadtéri Színpadon. A belépés ingyenes!
Csipkerózsikát egy gonosz átok évszázados álomba szenderíti, a kastély összes lakójával együtt. Csak
egy szerelmes csók segíthet. A hét törpe elindul, hogy
megtalálják a herceget, aki felébresztheti az alvó királyságot.

GAZDIKERESÕ
Bobi: Körülbelül 1,5 éves ivartalanított keverék kan. Barátságos, kedves természetû, aktív kutya. Nagyon jó jelzõtulajdonságokkal rendelkezik. 2015. július 15-étõl örökbe fogadható.
Lulu: 2015 áprilisában született keverék szuka kutya,
aki testvéreivel került Állatotthonunkba. Nyíregyházán, egy
dobozban, a legnagyobb kánikulában tették ki az ártatlan
kis apróságokat. Az ijedtségen kívül semmi bajuk nem
esett. Eleven, figyelmes, játékos kölyök, vélhetõen kis termetû lesz.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. JÚLIUS 10.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

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

„GYERÜNK A MOZIBA BE!”
EGY KIS MOZITÖRTÉNET 1.
Béke, Gorkij, Krúdy, Móricz – néhány név az egykori
nyíregyházi mozik palettájáról. Csak a legnagyobbak, legismertebbek, amelyeket a moziközönség a plázamozik hódításáig látogathatott. Kinek-kinek kedves emlékek, érdekes filmélmények juthatnak eszébe. De vajon melyik volt
az elsõ mozi városunkban?
Rövid hír a Nyírvidék 1908. márciusi elsõ számából:
„Nyíregyháza város társadalmi életében egy kis változást
fog elõidézni egy állandó szórakoztatóhely, a villanyszínház megnyitása. A mozi tehát, mely más vidéki városokban is, de fõleg a fõvárosban oly kitûnõen bevállott, nálunk is megkezdi mûködését a deákság, de különösen a
gyermeksereg örömére. Az elõadások szolidak, családiasak lesznek, úgy hogy azokat bárki kellemesen végig élvezheti.” Az Apolló Villanyszínház 1908. március 14-én
tartotta elsõ vetítését, majd innentõl kezdve minden szombaton, vasárnap és ünnepnapokon voltak az elõadások.
Délután 4-tõl este 7-ig voltak a gyermekeket hívogató
matinék, este 8-tól és 9-tõl pedig a rendes elõadások. Hamarosan bevezették a hétfõi, úgynevezett „elit” vetítéseket is, amelyeket a város intelligenciájának szántak és az
ismeretterjesztést tartották elsõrendûnek.
Az Apolló elsõnek az Otthon (késõbb Royal, a megyeház terének sarkán) szálloda nagytermében rendezkedett
be, bejárata a Kis tér (ma Mártírok tere) felõl volt, de a
mozi üzemeltetõi még a nyitás évében új épületet emeltek. Az építkezés ideje alatt a vetítéseket a városi színház-
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ban tartották. A Szuchy testvérek tervei alapján felépült
moziépület Margócsy József visszaemlékezése szerint
„nem volt más, mint egy nagy, téglalapalakú hodály, csak
éppen kellõen bevakolva, lefestve, «artisztikus« gipszdíszítésekkel ellátva (kergetõzõ angyalkák, stilizált elemek
sorozatában). Égrenyíló oldalkijáratokkal, amelyek eleve
lehetetlenné teszik a kellemes fûtést, viszont a bejárat annál díszesebb igyekszik lenni a pénztárral együtt”. Az új
mozgóképszínházat a régi közelében emelték, mai utcaszámozással a Mártírok tere 8. sz. alatti épület helyén állt
városunk elsõ mozija (képünkön). Az elsõ vetítést 1908.
november 7-én tartották benne.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft. Ügyvezetô: Zagyva Gyula. Fôszerkesztô: Tarczy
Gyula. Felelôs szerkesztô: Sipos Marianna 70/866-9402. Fotók: Kohut Árpád.
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Tel.: 70/933-9821,
fax: 42/411-826. E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu.
Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823. E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu.
Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme. Felelôs vezetô:
Balogh Zoltán vezérigazgató. ISSN: 1218-1080. Példányszám: 55 200.
Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft. Terjesztési reklamáció:
terjesztes@nyiregyhazitv.hu, telefonon: 42/411-883.
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu.
Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

