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ÚJ KILÁTÓ.
Lebontották a sóstói
kilátót, helyette új épül. A
Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. fontosnak tartja
az állami erdõ közjóléti
funkcióinak további
bõvítését.
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ÚJ NEVELÉSI ÉV.
Szeptemberben az
óvodákban is megkezdõdik
az új nevelési év. Egy
törvényi változás szerint
minden gyermek óvodaköteles lett, aki augusztus 31éig betölti a 3. életévét.

4

INGYENES SZAKKÉPESÍTÉS
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KÖZGYÛLÉS.
A nyári szünet utáni elsõ
közgyûlését tartotta a
nyíregyházi önkormányzat. A képviselõk többek
között áttekintették az
elsõ félév költségvetési
gazdálkodását.

SIKERES A TELEPÍTÉS.
Már több mint 12,5
hektárnyi területet
beültettek õshonos
növényfajokkal a tavaly
tavasszal átadott nyíregyházi LEGO gyár
körül.

„SZÍNEZD ÁT!”

MA: MAGYAR–ROMÁN A VIDOR-SZIGETEN
Akinek van kedve közösségben, kiváló körülmények között
végigszurkolni az évtized leginkább várt futballmérkõzését, máris
írja be a naptárába a helyszínt: Szabadság tér, a Váci Mihály
Kulturális Központ elõtti terület (azaz, még néhány napig használt nevén): a VIDOR-Sziget. A szervezõk gondoskodnak arról,
hogy látható legyen nagy méretben a sorsdöntõ EB-selejtezõ,
amit a héten már megszokott szolgáltatások remekül kiegészítenek. Cseh sörkülönlegességek csapolva, borok frissítõ buborékkal (azaz fröccs, minden formában és mennyiségben), Zsindelyes pálinka, s persze a Nyírségi Ízkirályok finomságai, hogy
csak a sikerre legyünk éhesek. Egyébként nem koroghat a gyomor... Az idõpont jól ismert: péntek 20.45, de már a meccs
felvezetõje is látható lesz óriásiban.
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DERÛS
HETÜNK
VAN
Fotó: Városháza Sajtószolgálat

Jellemzõ kép a VIDOR Fesztiválról: ellepte a belvárost a
szórakozni vágyó városlakók sokasága a késõ nyári
kánikulában, itt épp az Ocho Macho zenél. Új elemként
folyamatosan benépesült a Váci Mihály Kulturális Központ
elõtti VIDOR-Sziget, ahol péntek éjjel nagyban kivetítve
látható a magyar–román EB-selejtezõ focimeccs. A két
utolsó nap is tartogat még ragyogó eseményeket: a
Kossuth téren péntek este héttõl a Supernem, fél kilenctõl
a Hanggai koncertezik, szombaton napközben az
Electrolux VIDOR futást a Kaláka elõadása színesíti, a
minõségi programsorozatot szombaton este a Budapest
Térszínház és a Budapest Klezmer Band zárja. (Részletek
a 8-9. és a 11. oldalon.)

AJÁNDÉK TANSZERCSOMAG AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL
Megkezdõdött a 2015-2016-os tanév. Szeptember elsején a nyíregyházi önkormányzat a város valamennyi
általános iskolájába, közel 5 ezer alsó tagozatos diáknak 1500 forint értékû tanszercsomagot juttatott el.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Jókai Mór Református Általános Iskola 4/b osztályának tanulói közül sokan várták már az új tanévet a nyári
vakáció után, jó volt újra találkozni az osztálytársakkal. A
gyerekek vendégeket is vártak, hiszen dr. Kovács Ferenc
polgármester, dr. Adorján Gusztáv és Tormássi Géza önkormányzati képviselõk (képünkön) személyesen vitték el
az önkormányzat ajándék tanszercsomagját.

ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNY IS
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az elmúlt
évben adtak elõször tanszercsomagot valamennyi állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkezõ alsó tagozatos gyereknek a város minden általános iskolájában. Ez a támogatás idén 4790 kisdiákot érint, a csomag 1500 forint ér-

tékû. A város ezzel szeretné segíteni a családok iskolakezdését, szociális rászorultságtól függetlenül. Az önkormányzat természetesen más támogatásokat is nyújt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk már
megkapták az 5800 forint értékû Erzsébet utalványt. Továbbra is mûködik a 30 és 80 százalékos utazási kedvezmény, valamint az étkezési kedvezmény. Utóbbi Nyíregyházán már 4755 gyermeket illet meg, ez az összes tanuló
47 százalékát jelenti.

JÓKEDVÛ TANÉVKEZDÉS
A kisdiákok kibontották a csomagokat, amelyben rajztáblát, vonalzót, füzeteket, rajzlapokat, ragasztót és több
más hasznos iskolai eszközt találtak. Az egyházi fenntartású iskola jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal. Sipos
Kund Kötönyné, a Jókai Mór Református Általános Iskola
igazgatója kiemelte, közoktatási feladatot látnak el az egyházi fenntartású iskolák is, ezért az önkormányzat odafigyel arra, hogy a támogatások eljussanak hozzájuk is. Az
iskola kisdiákjai egy rövid mûsorral köszönték meg a nyíregyházi önkormányzat segítségét az iskolakezdéshez.

Dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen adta át a
közel ötezer csomag némely darabját dr. Adorján
Gusztáv és Tormássi Géza önkormányzati képviselõk
társaságában az iskolásoknak

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK

GALLYAZTAK

KULTURÁLIS KAVALKÁD

Fát gallyaztak a NYÍRVV Kft. munkatársai a belvárosban. A fák a házakra és
vezetékekre nõttek a Rákóczi utcán,
ezért el kellett távolítani a balesetveszélyessé vált ágakat.

A nyíregyházi székhelyû „Romano
Trajo” Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület pályázati programot kezd
„Indiai/cigány kulturális kavalkád” elnevezéssel Tiszadobon és NyíregyházaNyírszõlõsön, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával.

DIÁKMUNKA A KÖZSZFÉRÁBAN
Több mint 300 diákot foglalkoztatott
idén nyáron a nyíregyházi önkormányzat. A tanulók 6 órában dolgoztak. Elsõsorban adminisztrációs munkát és
szervezõi feladatokat láttak el, vagy fizikai munkát végeztek.
Július elsején indult a kormány két hónapos diákmunka programja. A nappali tagozatos diákok a települési önkormányzatoknál, illetve azok cégeinél dolgozhattak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén
több mint 250 millió forint állt rendelkezésre, hogy közel 3 ezer fiatal szerezhessen jövedelmet és munkatapasztalatot.

NYÍREGYHÁZA: 323 DIÁK
AUGUSZTUS 31., HÉTFÕ

AUGUSZTUS 31., HÉTFÕ

JÁRDAFELÚJÍTÁS

BOLÍVIAI MÓKUSMAJOM

Munkálatokat végez a NYÍRVV a Család utca Szegfû és Szalag utca közötti
805 méter hosszú szakaszán. A felújítás
elõreláthatóan szeptember közepére fejezõdik be. Ezzel egy idõben zajlik az
Árpád utca Széchenyi és Kiss Ernõ utca
közötti járdaszakaszának felújítása is.

Különleges apróságot láthatnak a Nyíregyházi Állatpark vendégei, ha elsétálnak a Dél-Amerika világát bemutató Viktória házba. A bizarr külsejû sörényes
hangyászokkal társbérletben élõ mókusmajmoknál ugyanis utód született.

AUGUSZTUS 31., HÉTFÕ

AUGUSZTUS 31., HÉTFÕ

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

KAMPÁNY NÉGY KERÉKEN

Bajnay Kornél, a nyíregyházi közgyûlés tagja és Bodzás Sándorné, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa
személyesen adta át a kormány és Nyíregyháza város jókívánságait a 90. születésnapját ünneplõ Magyar Jánosnak.

Kampányt indított a Szemem Fénye
Alapítvány a gyermekhospice ügyének támogatásáért. A projekt megvalósulását
egy országos roadshow-val támogatják,
melynek legutóbbi állomása Nyíregyháza
volt. A VIDOR Fesztivál keretében érkezett az adománygyûjtõ Pillangó Járat.

Nyíregyháza önkormányzata idén 323
diák nyári foglalkoztatására kapott lehetõséget. Júliusban 150, augusztusban pedig
173 tanuló dolgozhatott Nyíregyházán.

Lebontották a sóstói kilátót, helyette új épül. A Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. a hagyományos erdõgazdálkodás mellett fontosnak tartja az állami erdõ közjóléti funkcióinak további
bõvítését. Nyíregyházi székhelyû társaságként kiemelten kezeli a város tüdejeként számon tartott Sóstói-erdõt.

SZEPTEMBER 1., KEDD

SZEPTEMBER 1., KEDD

LIMERICK BAJNOKSÁG

KILENC ÉVTIZED

25 MÉTER MAGAS LESZ

Rövid, humoros versekkel versenyeztek a tollforgatók Nyíregyházán, a MÛvész Stúdióban. A VIDOR Fesztiválon
rendezték meg az Elsõ Nyírségi Limerick
Bajnokság döntõjét. A limerick kötött
formájú ötsoros vers, jellemzõen humoros vagy obszcén elemekkel.

90 éves születésnapja alkalmából köszöntötte Somogyi Imrénét családja és
Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ, aki Simai Istvánnéval, a Szociális
Köznevelési Osztály munkatársával
adta át Magyarország Kormánya és
Nyíregyháza város jókívánságait.
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VALÓDI SEGÍTSÉG
Ezek olyan feladatok, amelyek szervesen hozzátartoznak a muzeológus munkájához, ugyan nem látványosak, de ha nem
valósulnak meg, a szakemberek nem tudnak tovább lépni. Ilyen például a cserépmosás. Hatalmas ásatások voltak a közelmúltban, így sok olyan tárgy került elõ,
amelyet tisztítani kell, a Kállay Gyûjteményben pedig a dokumentumokat digitalizálják. Ez számunkra nagy segítség.

ÚJ KILÁTÓ ÉPÜL SÓSTÓN

A Nyírerdõ Zrt. vállalta, hogy az önkormányzattal egyeztetve felújítja a közel 40
éves, elöregedett sóstói kilátót, de miután
statikusok és tervezõk megvizsgálták, kiderült, hogy ez már nem lehetséges. A tartószerkezete ugyanis túlzottan elkorhadt,
a teteje pedig majdnem teljesen megsemmisült, így a kilátót életveszélyesnek minõsítették. A régi építményt ezért lebontották, s a helyére újat építenek.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

Majdnem 100 diáknak adtak nyári munkát a polgármesteri hivatalban, emellett
dolgoztak a tanulók oktatási és kulturális
intézményekben is. Bene János, a Jósa
András Múzeum igazgatója a Nyíregyházi Televíziónak elmondta: nagyon sok
olyan munka van a múzeumban, amit el
kellene végezni, de sokszor nincs rá kapacitása az ott dolgozóknak.

Az új kilátó nemcsak korszerûbb, de
küllemében is más lesz. A régi építménynél magasabbra tervezték, mert a Sóstóierdõben annyira megnõttek a fák, hogy a
korábbi kilátó funkcióját már nem töltötte
be. Az új, 25 méter magas kilátóról jobban belátható majd a sóstói terület.
– Az új kilátó megépítését közjóléti beruházásként a Nyírerdõ Zrt. finanszírozza,
melynek értéke 40–50 millió forint –
mondta Hidas Tibor, a Nyírerdõ Zrt. erdõgazdálkodási osztályának vezetõje. Továbbá elmondta: a bontás után a régi beton
alap helyett egy újat készítenek. Az építést a tervek szerint szeptember közepén
kezdik el, és elõre láthatólag még az idén
elkészülhet az új létesítmény.
Az új kilátó megépítése miatt néhány,

egyébként zömében elöregedett fát kivágnak, de a beruházás befejezése után ezeket pótolják. Ez a látványosság jól illeszkedik a nemrégiben felújított sóstói buszmegállóhoz is. A szakemberek remélik, hogy a
kilátó igazi turisztikai látványosság lesz, a
városlakók pedig épp úgy fogják szeretni,
mint a megszokott, régi építményt.

KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEK
A Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. vezetése fontosnak tartja az erdõgazdálkodás mellett Nyíregyháza közcélú funkcióinak továbbfejlesztését.
Az idei évben a Nyírerdõ Zrt. 8 millió
forintot fordított a városban lévõ játszóterek korszerûsítésére. A Tímár és a Törpe
utcán, valamint Nyírszõlõsön fából készült
játszóvárakat alakítottak ki, Sóstóhegyen
filagóriát építettek, Nyírjestanyán pedig fa
asztal és pad garnitúra kapott helyet. Sajnos az erdõgazdaságnak minden évben
szembesülnie kell az erdõben a vandálok
pusztításával is, idén 15 millió forintba került a károk helyreállítása. A cégvezetés a
most épülõ kilátó mellett további fejlesztéseket is tervez.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÚJ NEVELÉSI ÉV ÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉS AZ ÓVODÁKBAN
Szeptemberben az óvodákban is megkezdõdik az új
nevelési év. Egy törvényi változás szerint minden gyermek óvodaköteles lett, aki augusztus 31-éig betölti a 3.
életévét. Jó hír a kisgyerekes szülõknek, hogy bõvült az
ingyenes étkeztetésre jogosult gyerekek köre. Ebben az
oktatási évben tovább folytatódik az önkormányzat égisze alatt az óvodarekonstrukciós program is.
A nyári szünet után, augusztus 24-étõl újra várja a gyerekeket Nyíregyháza mind a 34 önkormányzati fenntartású óvodája. A szeptembertõl induló új nevelési évre már
tavasszal megtörténtek a beiratkozások. Idén újdonság volt,
hogy az a gyermek, aki augusztus 31-éig betölti a 3. életévét, a Köznevelési Törvény értelmében óvodaköteles és
legalább napi négy órában részt kell vennie az óvodai
foglalkozásokon. A szülõknek ebben az évben elõször
lehetõségük volt arra is, hogy nem egy, hanem három
nevelési intézményt jelöljenek meg a jelentkezési lapon.
A beiratkozások után minden gyermeket el tudtak helyezni az óvodai ellátásban. Az elmúlt években azok a gyerekek jogosultak az ingyenes óvodai étkeztetésre, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, akiket
nevelésbe vettek, akik tartósan betegek, illetve ahol három vagy több gyereket nevel a család. Szeptember elsejétõl változott a törvényi szabályozás, szélesedett az ingyenes étkezésre jogosultak köre.

TÖBB GYERMEK ÉTKEZHET INGYENESEN
Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje elmondta, akiknek a családjában az egy fõre

Bõvült a kedvezményezettek köre az ingyenes
étkeztetésben
jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 89 ezer 408 forintot, szeptembertõl ingyen étkezhetnek. A jogosultsághoz egy nyilatkozatot kell kitölteni a szülõknek, majd leadni az intézményvezetõnek. Az óvodák augusztus 24-ei
nyitása óta az óvodapedagógusok minden szülõnek átadják a szükséges nyilatkozatot, és tájékoztatják õket a törvényi változás adta új lehetõségrõl. Az óvodás korú gye-

Az óvodákban is megkezdõdött az új tanév
rekek szülei a nyilatkozati lapot a nyiregyhaza.hu
weboldalról is letölthetik.

150 MILLIÓ FORINTOS FELÚJÍTÁS
Kerítéssel elzárt terület fogadja a gyermekeket, a szülõket és az óvoda dolgozóit a Sóstói úti gyermeknevelési
intézményben. A kerítésen tábla, amely betûvel és képpel arra figyelmeztet, a munkaterületen illetéktelenek
nem tartózkodhatnak. A lezárt részen szeptember elsõ
napjaiban a munkások a Kerekerdõ Óvoda szigetelésén
dolgoztak, hiszen a Sóstói úti intézmény is részese annak a projektnek, amelynek eredményeként három nyíregyházi intézmény energetikai korszerûsítése valósul meg
az önkormányzat segítségével. A munkálatok az
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményében,
a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézményében, valamint a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézményében valósulhatnak meg. Az épületenergetikai fejlesztés során a gyermeknevelési intézményekben
hõszigetelik a homlokzatot, a lapos tetõt, kicserélik a
nyílászárókat, színezik a falakat, valamint elvégzik az
ezekhez kapcsolódó járulékos munkákat is.

NYÁRON BENT, ÕSSZEL KINT
A nyári szünidõ alatt a kisebb, benti munkákkal végeztek az óvodákban a szakemberek, azért, hogy az új nevelési év zavartalanul kezdõdhessen, így a foglalkozásokat a megszokott környezetben tarthatják az óvodapeda-

gógusok. A kinti feladatok nem nehezítik az óvodai életet, a munkások elkerített területen végzik a felújítást, odafigyelve a kicsik biztonságára.

KIEMELT FIGYELEM A GYEREKEKNEK
Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje azt mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, a munkálatokat tervszerûen ütemezték. A vezetõnõ
kifejtette, odafigyeltek arra, hogy az óvodai élet zavartalanul mûködjön, ezért a felújítási munkálatokat összeegyeztették a nevelési intézmény mindennapjaival. A szülõket
tájékoztatták a fejlesztésrõl, így egyetlen gyerek sem marad a korszerûsítés miatt otthon. Az óvodában kiemelten
figyelnek a kicsik biztonságára, a játszórészeken teljesen
elkülönítve élvezhetik a szabadban töltött perceket, a munkálatok nem veszélyeztetik biztonságukat.

IDÕSZERÛ FEJLESZTÉSEK
Az épületeken idõszerû volt a felújítás, hiszen az 1970es, 1980-as években épült intézmények már jelentõsen
energiapazarlókká váltak. A fejlesztések eredményeként
a jövõben csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása,
de fontos szempont az is, hogy az óvodai nevelésben részt
vevõ gyermekek megújult, környezetbarát, szép helyen
tölthetik mindennapjaikat. A munkálatok várhatóan november végére fejezõdnek be.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás
bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja.
További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon
(42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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INGYENES A MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS FEJLESZTENEK A CÉGEK
Ingyenes a második szakképesítés megszerzése a felnõttoktatásban. A Nemzeti köznevelési törvény módosításának köszönhetõen, korhatár nélkül ingyen szerezhet bárki új, versenyképes szakmát.

zési formában tanulószerzõdés is köthetõ. Szakiskolát végzettek számára lehetõség van nappali, esti, levelezõ, valamint távoktatás keretében az érettségi megszerzésére is,
a képzési idõ 2 év.

Szerzõ: Piszár Tünde
Hegesztõ, gépi forgácsoló, szerszámkészítõ, nõi szabó.
Néhány az utóbbi évek hiányszakmái közül. Az ország
44 szakképzõ központjának koordinálásával ezen szakmák várhatóan néhány éven belül már lekerülhetnek a
listáról. A Nemzeti köznevelési törvény döntése értelmében ugyanis a cél versenyképes szakmai képzés biztosítása a tanulni vágyók számára.

TÍZ INTÉZMÉNYBEN 88 KÉPZÉS
Mint ismert, 2015. július 1-jétõl – csakúgy, mint az országban számos helyen – Nyíregyházán megalakult a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az intézmény a korábbi
önálló nyíregyházi és tiszavasvári szakképzõ iskolák összeolvadásával kezdte meg mûködését.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum országosan is egyedülálló módon tíz tagintézményt foglal magába. Oktatási
intézményeiben 88 szakmát sajátíthatnak el a nyíregyházi, tiszavasvári és tiszalöki tagiskolákban a tanulni vágyó
fiatalok.
A központ felnõttképzési tevékenységet is végez a szakmai képzésbe bekapcsolódó álláskeresõ, szakmát váltani
kívánó, valamint új szakmát szerezni vágyó felnõttek, illetve azok számára, akik egyetlen felsõoktatási intézménybe se nyertek felvételt. Ennek keretében idén szeptembertõl mindenki ingyenesen szerezheti meg elsõ és második
szakmáját is esti, valamint levelezõ tanrendben, hangsúlyozta Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum fõigazgatója.
Aki még nem töltötte be a 25. életévét, nappali munkarendben is jelentkezhet képzésre, továbbá ebben a kép-
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A Nyíregyházi Szakképzési Centrum egyik tagintézménye
a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium is
A hiányszakmák esetében szakiskolai ösztöndíjra is lehet jelentkezni, azon diákoknak, akik nappali képzésben
tanulnak és az elsõ szakképesítésüket szerzik meg valamelyik hiányszakmában. Az ösztöndíjat akkor kaphatja meg a
tanuló, ha az elõzõ félévben legalább 2,51 volt a tanulmányi átlaga. Nem jár a támogatás, ha évet ismétel, ha az
igazolatlan órák száma a tanévben meghaladta a 10-et. A
szakképzési centrum weblapján (www.nyiregyhaziszc.hu)
valamennyi szakképesítés, illetve azok az oktatási intézmények is megtalálhatók, ahol a képzések zajlanak. Jelentkezni szeptember 4-éig személyesen az érintett intézményekben, vagy a szakképzési centrumban lehet, ahol regisztrációt követõen vagy telefonon, vagy e-mailben tájékoztatják majd az érintetteket. Azok, akik a szeptemberi
kezdéssel nem jutottak be egyetlen képzésre sem, februárban újra benyújthatják jelentkezési kérelmüket.

Két, Nyíregyházán is fontos stratégiai szerepet betöltõ multinacionális cég is magyarországi fejlesztést
hajt végre a közeljövõben.
Az Electrolux 2013 végén jelentette be, hogy Olaszországból, a suseganai gyárból Magyarországra helyezi át
a hûtõszekrénygyártása egy részét. Az olaszországi termelésáthelyezés a jászberényi hûtõgépgyárat érinti, mert
beépíthetõ készülékekrõl van szó. Az eredeti terveknek
megfelelõen, Jászberényben a termelés 2015 második
felében kezdõdött el, és várhatóan 2016 év elején zárul
le, mivel új fejlesztésû, beépíthetõ hûtõk gyártásáról van
szó – mondta dr. Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel
Kft. vezérigazgatója. Az Electrolux Lehel Kft. jászberényi és nyíregyházi hûtõgépgyárai az Electrolux legnagyobb
európai hûtõkészülék gyártóbázisa. 2014-ben 268 milliárd forint bevételt könyvelt el, fõ profilját a hûtõ- és fagyasztószekrény, valamint a fagyasztóláda és porszívó
gyártása adja. Az Electrolux jelenleg több mint 3000 alkalmazottat foglalkoztat Magyarországon és a beszállítókon keresztül további 2500 fõnek biztosít munkalehetõséget. Az Electrolux 1991 és 2014 között 130,9 milliárd
forintot fordított beruházásokra Magyarországon.

ÖTMILLIÁRD A CONTITECH-NEK
Mintegy ötmilliárd forintos beruházással bõvíti termelési
kapacitását a Continental csoporthoz tartozó ContiTech Fluid Automotive Kft. Makón és Nyíregyházán, amihez a magyar állam 1 milliárd 50 millió forint készpénztámogatást
biztosít – jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón nemrégiben, Budapesten. A
beruházással 216 új munkahely jön létre, valamint Makón
4000 négyzetméterrel bõvítik a termelési területet és 5000
négyzetméteres új logisztikai csarnokot alakítanak ki. Nagy
Mihály, a ContiTech Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta: a
cég fõ profilja a hûtõ-fûtõ csõrendszerek gyártása autókba,
amelyeknek dinamikusan bõvült a piaca az elmúlt években,
és további növekedésre számítanak.
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HÍREK

A RENDÕRSÉG IS TANÉVET KEZD
A 2015/2016-os tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 137 települése 211 iskolájában 198 rendõr kezdi
meg iskolarendõri szolgálatát.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság, valamint a megyei baleset-megelõzési bizottság a
gyermekek védelmét, a közlekedési nevelõmunkában való
aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti.
Ennek egyik eleme a 2008. szeptember 1-jén megkezdett
„Az iskola rendõre” program is, ami az idei évben is folytatódik – tájékoztatta szerkesztõségünket Fedor Rita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense.

rán a megyében 13 oktató tanítja majd a biztonságos életvitelre az általános iskolás fiatalokat.

BIZTONSÁGOS ÉLETVITEL
Mindemellett a középiskolai tematikus program, az ELLEN-SZER is folytatódik, ami az elmúlt tanévben felfrissült, mind módszertanában, mind témaköreiben. A tizen-

A POLGÁRÕRÖK IS SEGÍTENEK

KIEMELT JELENLÉT ÉS OKTATÁS
Hozzátette, szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének idõszakában – továbbra is kiemelt
rendõri jelenlétet biztosít a rendõrség és a polgárõrség azon
általános iskolák környékén, ahol ez indokolt. Különös figyelmet fordítanak a gyermekek biztonságos közlekedésére, és a gépjármûvezetõk jogkövetõ magatartására. Mindemellett folytatják a „SuliMoped” programot, valamint a
felmenõ rendszerû közlekedésbiztonsági vetélkedõket. A
program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning
képzés formájában valósul majd meg. Megyénkben a
2015/2016-os tanévben 50 diák vehet részt benne.
A sajtóreferens arról is tájékoztatta szerkesztõségünket,
hogy a több mint 20 éve mûködõ D.A.D.A. program is
várja a gyerekeket az idei tanévben. A foglalkozások so-

zépiskolába járó fiatalok bûncselekményekkel szembeni
fokozott védelme mind elkövetõi, mind a sértetti oldalon,
kiemelt figyelemmel az internet veszélyeire, a családon
belüli erõszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bûncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az óvodások sem
maradnak ki a prevenciós programokból, 90 óvodában
mûködik az „Ovizsaru” program.

Kiemelt rendõri jelenlétet biztosít a rendõrség
az általános iskolák környékén
éves korosztály igényeinek kiszolgálására – korszerû kompetencia alapú pedagógiai módszerek felhasználásával –
a biztonságos internetezés és az új típusú pszichoaktív
anyagok veszélyei kerülnek majd elõterébe.
Folytatja mûködését a 2013 szeptemberében indult „iskolai bûnmegelõzési tanácsadói hálózat” is. A bûnmegelõzési tanácsadók feladata a szakiskolába vagy szakkö-

Az Országos Polgárõr Szövetség az elmúlt évekhez
hasonlóan az idei tanévben is meghirdette a „Polgárõrök
a tanévkezdés biztonságáért” akciót a 2015. augusztus 29étõl október 12-éig tartó idõszakra. A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárõrök
önállóan, vagy a rendõrség állományával szoros együttmûködésben, elsõsorban bûnmegelõzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. Az
akció kiemelt célja a gyermekbalesetek megelõzése az
óvodák és iskolák környékén, valamint a gyermekek sérelmére irányuló jogsértõ cselekmények megakadályozása a rendõrség munkatársaival, a pedagógusokkal és a
szülõi munkaközösségek tagjaival együttmûködve. A jogszabályoknak megfelelõen a közbiztonság védelme, valamint a bûnmegelõzésben való közremûködés érdekében a polgárõrök közterületi járõrszolgálatot, figyelõszolgálatot, bölcsõde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhában jelzõõri tevékenységet látnak el.
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KÖZGYÛLÉS

ÚJABB PÁLYÁZATOK A FEJLÕDÉSÉRT
A nyári szünet utáni elsõ közgyûlését tartotta a nyíregyházi önkormányzat. A képviselõk többek között áttekintették az elsõ félév költségvetési gazdálkodását,
új szponzori szerzõdést kötöttek a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, valamint támogatták az újabb pályázat
benyújtását a város kerékpárút-hálózatának további fejlesztésére.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A napirendek tárgyalása elõtt az egészségügyi alapellátásban több mint 20 éve dolgozó dr. Csémy Erika fogorvosnak és dr. Csapó Géza háziorvosnak címzetes fõorvosi oklevelet adott át dr. Kovács Ferenc polgármester.

azt az összefogást, ami most jellemzi a várost a csapat
kapcsán. A játékosok nevében ígérem, hogy megháláljuk
a bizalmat.

TORNACSARNOKOK (IS) ÚJULHATNAK
Arról is döntöttek, hogy a GOMBI Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület részére a látvány csapatsportágak
fejlesztése program keretében benyújtásra kerülõ pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat biztosítják. Nyertes pályázat esetén megújulhatna a Zelk Zoltán és a Bem József
Általános Iskola tornacsarnoka.
A NYÍRTÁVHÕ Kft.-vel pedig meghosszabbították a
közszolgáltatási szerzõdést, ezzel is segítve a távhõszektor energetikai korszerûsítési pályázatainak sikerét, melyeket szintén beadnak a közeljövõben.

VIGYÁZUNK A SÓSTÓ-KÉPRE
Az önkormányzat az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján Sóstógyógyfürdõ fejlesztési stratégiájának kidolgozásáig a Berenát utcától északra esõ, meghatározott ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el a területre vonatkozó
szabályozási terv készítésének idõszakára.

TÁMOGATÁS UKRAJNÁNAK
Dr. Csapó Géza háziorvos, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Csémy Erika fogorvos

A TERVEKNEK MEGFELELÕEN
A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg az elsõ félév
költségvetési gazdálkodásáról. A bevételek a módosított
elõirányzat 57,2 százalékában, a kiadások 49,0 százalékban teljesültek. Mint elhangzott, a 2015. évi költségvetés
idõarányos végrehajtása kapcsán megállapítható, hogy a
közgyûlés által elfogadott tervszámok megalapozottak
voltak, lehetõvé tették a jó színvonalú feladatellátást az
intézményi mûködtetés, a köznevelés, a kultúra, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés és a
városfejlesztés területén egyaránt. A város és intézményei
mûködõképességét megõrizték, ugyanakkor továbbra is
fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetõképesség megõrzése, a beruházások, a jövõben elindítandó projektek tervszerû megvalósítása érdekében.

A képviselõ-testület jóváhagyta az ukrajnai események
kapcsán a kárpátaljai magyarok részére a Megyei Jogú
Városok Szövetségének közremûködésével juttatandó támogatásról szóló elõterjesztést. Nyíregyháza a tartalékkeret terhére 5 millió forint összegû vissza nem térítendõ
támogatást biztosít annak érdekében, hogy az ukrajnai
válsághelyzetben érintett kárpátaljai magyar családokat
segítse.

A VÁROS IS SEGÍT A SZPARINAK
Az önkormányzat új szponzori szerzõdést kötött az NB
III-ba került Nyíregyháza Spartacus FC-vel a 2015-2016os bajnoki évre. Mint ismert, a Szpari hiába harcolta ki a
pályán a bennmaradást, nem kapta meg az MLSZ-tõl az
élvonalbeli indulási jogot. Így a klub ebben a szezonban
az NB III-ban indulhatott csak, ott jelenleg száz százalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot. A város vezetõi
közül többen megjegyezték, az NB I-bõl történõ kizárás
után példátlan összefogás alakult ki. A klub tulajdonosa
jelezte, a jövõben is a csapat mögött áll, és az elmúlt
meccsek bizonyították, a szurkolók is kitartanak a Szpari
mellett. Nyíregyháza önkormányzata is úgy döntött, 30
millió forintról szóló szponzori szerzõdést köt a csapattal,
az összeget pedig tíz egyenlõ részben, havonta kapja majd
meg a klub.

CÉL A FELJUTÁS
Az önkormányzat ebben a szezonban is célhoz köti a szponzori támogatást: az elvárás, hogy a csapat a lehetõ legrövidebb
idõn belül jusson vissza az elsõ osztályba. Amennyiben megnyeri az NB III-as bajnokságot a Szpari, további 35 millió forintot kap. – Utóbbi összeget akkor kapja meg a Spartacus, ha
bajnok lesz az idei szezon végén. Támogatjuk a csapatot, hogy
visszajusson a legjobbak közé – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
Brekk János szakmai igazgató megköszönte az önkormányzati segítséget, és bízik abban, hogy a következõ
szezont már egy osztállyal feljebb kezdheti a klub. – Példátlan volt az egyetértés a közgyûlésen, illetve érezzük
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Közgyûlési pillanatkép

ÚSZHATNAK A HATODIKOSOK
A képviselõk elfogadták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete fenntartásában
levõ nyíregyházi székhelyû általános iskolák 6. osztályos tanulói úszásoktatásának támogatásáról szóló elõterjesztést. Az új tanévre több mint 8,6 millió forintos
támogatást nyújtanak, amely biztosítja a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által üzemeltetett Júlia fürdõ használatát, valamint az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Mûködtetõ Központ (ALIM) által szervezett szállítást.
Miután augusztus 31-étõl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került a Nyíregyházi
Fõiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, a tanulók étkeztetésérõl a továbbiakban a város gondoskodik.

NEM LESZ KEGSZI
A közgyûlés megszüntette a tavasszal a pénzügyigazdasági feladatellátásra létrehozott Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézményt. Az eltelt rövid idõszak alatt számos probléma vetõdött fel, mely
alapján szükségessé vált a szervezet áttekintése, és a
feladatellátás jelenleginél racionálisabb alapokon történõ újraszervezése. Arról született döntés, hogy a jövõben a Középfokú Köznevelési Intézményeket Mûködtetõ Központ lássa el a 100 fõ alatti intézmények gazdasági feladatait.

KÖNYVTÁRIGAZGATÓI PÁLYÁZAT
Az önkormányzat pályázatot írt ki a fenntartásában
mûködõ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
igazgatói posztjának betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje október 3.

KERÉKPÁROS PÁLYÁZATOK
Napirendre kerültek Nyíregyháza elbírálás alatt lévõ,
megvalósítandó és lezárás alatt álló pályázatai is. Mint
elhangzott, az önkormányzat az elmúlt idõszakban is
igyekezett megragadni és lekötni mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetõségeket. Így több pályázat
benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott projekt pozitív elbírálásban részesült.
A város most a Közlekedés Operatív Program, Kerékpárút-hálózat fejlesztése címû konstrukcióra kíván
pályázni. Ezzel további hét útszakaszon tudnák megvalósítani a járdák egyesített járda gyalog-kerékpárúttá
történõ fejlesztését. Ezek szerepelnek a tervekben:
– Kállói út (A Kállói út DNY-i oldalában a Lujza utcától a Tünde utcáig),
– Kemecsei út (A Kemecsei út ÉNY-i oldalában a Vénusz u.–Fürdõ u. között),
– Fácán utca (A Fácán utca K-i oldalában az Úttörõ u.
–Igrice u. között),
– Kossuth utca (A Kossuth utca NY-i oldalában a Rákóczi u.–Dob u. között),
– Sarkantyú utca (A Sarkantyú utca É-ÉNY-i oldalában a Kossuth u.–Dózsa Gy. u. között),
– Dózsa György utca (A Dózsa György utca NY-i oldalában a Vay Ádám körúttól a Nyár utcáig, ezt követõen a gyalogos-átkelõhelyen átvezetve a K-i oldalon
folytatódik a Pazonyi térig, ahol visszavezetésre kerül
a NY-i oldalba és a Sarkantyú utcán létesítendõ kerékpárútba csatlakozik, valamint átvezetésre kerül a
Pazonyi téren már meglévõ kerékpárúthoz),
– Ószõlõ utca (Az Ószõlõ utca K-i oldalában a Garibaldi u.–Eperjes u. között).
Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):
Bringás város
„Nyíregyházáról már el lehet
mondani, hogy bringás város,
az elmúlt években több mint 50
kilométernyi kerékpárút épült.
Ez a pályázat 200 millió forintos forrást jelentene, ráadásul 100 százalékos támogatással, amelynek segítségével a meglévõ hálózatot szeretnék
összekötni, illetve bõvíteni.”
Nagy László, frakcióvezetõ
(MSZP-EGYÜTT-DK): Folytatni
kell
„A lehetõség újabb 3,5 kilométeres bõvítést jelenthet, a pályázatot természetesen támogatjuk.
Az elmúlt 15 évben az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett
a kerékpárút-hálózat fejlesztésére, ezt folytatni kell. Ám
emellett most már érdemes lenne a kerékpárosok közlekedési kultúrájával is foglalkozni.”
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ (JOBBIK): Az utak
is fontosak
„Konstruktív ellenzékként támogatjuk azokat a beruházásokat, amelyek a város fejlõdését
szolgálják, így a kerékpárút-hálózat bõvítését is. Emellett arra hívnám fel a figyelmet, hogy
a város több területén még szilárd burkolatú utak sincsenek, ezeket a fejlesztéseket is folytatni kellene.”

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. szeptember 18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. szeptember 18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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KULTÚRA

KULTÚRA

VIDOR

MINDEN SZABOLCSI BÜSZKE A VIDOR-RA
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma képviseletében
Szedlacsek Emília mondott ünnepi beszédet. A fõosztályvezetõ dicsérte a VIDOR Fesztivált, úgy fogalmazott, jelentõs hatással bír az emberek lelki életére és hangulatára: – A
fesztivál szellemiségével olyan életszemléletet mutat be és
sarkall arra, hogy meg is fogadjuk, melyet jó lenne mindennap követnünk. „Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!” –
mondja a költõ, mert akkor rendben az életünk, rendben
van minden körülöttünk, és persze a jó mellett, a nevetés
mellett, a közösségekre is figyelnünk kell, ahol jól érezhetjük magunkat, mint ezen a fesztiválon.
A kormány képviseletében dr. Seszták Miklós is köszöntötte a
VIDOR nézõit. A nemzeti fejlesztési miniszter úgy fogalmazott,
a VIDOR Fesztiválra minden megyében élõ büszke.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
– Ez a fesztivál az, ami Nyíregyházát nemzetközi rangra emeli – mondta egy véletlenszerûen
megszólított járókelõ, Dudás László, aki
azt is hozzátette, soha egyetlen VIDOR
Fesztivált ki nem hagyna. Feleségével
együtt jöttek el a megnyitóra. Hasonlóan
vélekedtek a fiatalok is, miközben egyre többen gyûltek a római katolikus templom elé.
Torma Kata azt mondta, ilyenkor megpezsdül
az élet és mindenhol történik valami.

Pontban fél hétkor Schlanger András köszöntötte a nézõket. A Móricz Zsigmond Színház igazgatója
azt mondta, a VIDOR Nyíregyháza
egyik sláger terméke, amit határon

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Az Abigail bulija, a Bagoly és Cica címû vígjátékok
mellett a Dumapárbaj címû filmben, valamint az Ed Is On
zenekar énekeseként is jókedvre derítette a nézõket az
S.O.S. szerelem!, a 9 és 1/2 randi, a Megdönteni Hajnal
Tímeát és más nagysikerû filmekbõl is jól ismert színész,
aki kedves közvetlenséggel válaszolt kérdéseimre az elsõ
bejárópróbájuk elõtt.

Sok mosolyt csaltak a vállalkozó kedvûek arcára a
karikaturisták által készített humoros portrék

KONCERTEKKEL KEZDÕDÖTT
A megnyitón dr. Seszták Miklós miniszter, Schlanger András színházigazgató, Szedlacsek Emília fõosztályvezetõ
és dr. Kovács Ferenc polgármester
innen és túl is ismernek már. Azt ígérte, az idei fesztivál
is emlékezetes lesz azok számára, akik figyelemmel kísérik a programokat. Dr. Kovács Ferenc polgármester arra
emlékeztetett, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen már
Krúdy korában is nagy hagyománya volt a nyár végi, õsz
eleji mulatozásoknak. Éppen ezért a város bõvítette is a

JORDÁN ADÉL NAGY NÉGYESE
A Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán két elõadásban, a Kossuth tér hatalmas kivetítõ vásznán egy új magyar filmben, ráadásként egy együttesben is szerepelt
az idei VIDOR Fesztiválon Jordán Adél, a budapesti
Katona József Színház tehetséges mûvésze.

VIDOR-PILLANATOK

„JÓKEDVET ADJ, ÉS SEMMI MÁST, URAM!”

Lufik, jazz, afrikai dallamok – megtelt a Kossuth tér
múlt pénteken este a 14. VIDOR Fesztivál ünnepélyes
megnyitójára, a Római Katolikus Társszékesegyház elõtt
felállított világzenei színpad környékén.

„EBBEN MI VAGYUNK A
LEGJOBBAK!”

VIDOR

fesztivál kínálatát: – Most újítottunk, mert ugyan a Kossuth téren zajlik a fõ mûsorszám, viszont a VIDOR-Kert
hagyományosan üzemel, és a felújított mûvelõdési házunk elõtt egy VIDOR-Szigetet hoztunk létre, ahol nemcsak kulturális, zenei programok lesznek, hanem gasztronómia is.

Az ünnepi köszöntõk után a politikusok és a színházigazgató, valamint egy nyíregyházi kislány közösen eresztették az égnek a VIDOR Fesztivál lufikból formázott betûit. A megnyitó után elsõként a Borbély Mihály Balkán
Jazz Project lépett a közönség elé, akik magyaros virtussal
játszottak jazz dallamokat. Õket a Maliból származó
Bassekou Kouyate & Ngoni Ba követte. Az afrikai csapat
egzotikus dallamokkal szórakoztatta a közönséget.
Ugrókötelesek kápráztatták el a sétálókat

VIDOR-PILLANATOK

– Az Abigail bulijában Angie-t játszom, egy fiatal házaspár egyik tagját. A „férjem” Ötvös András. Én ápolónõ
vagyok, a párom pedig adatrögzítõ. Meghívnak bennünket vendégségbe az anyagilag sokkal jobban álló Beverlyék.
Számtalan komikus helyzet adódik abból, hogy õk módosabbak, s ráadásul a nõnek még a férjem is kellene. Próbálok errõl tudomást se venni, de egyre világosabbá válik,
hogy egyik párkapcsolat sem mûködik jól... A Bagoly és
Cicát Orlai Produkcióban ketten játsszuk Szabó Kimmel
Tamással. Igazi üdítõ darab, ami kellemes szórakozást ígér.
Egy író és egy leány találkozásáról szól, a „meccseikrõl”
másfél órában. Minden szükséges dolgot hozunk magunkkal az elõadásokra, még a fodrász, sminkes, kellékes is
ugyanaz, mint Pesten.

„MACSÓK” IS MUZSIKÁLTAK

A VMKK színpadán telt ház elõtt lépett a közönség elé
három „nagydumás”. Litkai Gergely, Hadházi László és
Kovács András Péter fergeteges poénokkal bombázta
a közönséget.

A VIDOR-Sziget programokkal, eszem-iszommal és
hajnalig tartó nosztalgiadiszkóval várta a vendégeket

KONCERTEN IS FELLÉP
– Többször jártam már a VIDOR-on. Az egri színházzal
léptem itt fel elõször az Othelló Gyulaházán címû darabban, de szerepeltem a TÁP Színházzal is, ami egészen szokatlan próbatétel elé állította a közönséget, ám nagyon szépen vették az akadályokat. A Katona József Színházzal két
éve mutattuk be Goldoni A nyaralás címû darabját. Az ebben való alakításomért Pálos Hannával megosztva a legjobb mellékszereplõnek járó Smeraldina-díjat kaptam itt.
Nagyon örültem az elismerésnek. Remek a nyíregyházi közönség, sokat nevetnek; kiválóak a szereplések utáni bulik
a büfében... Néhány éve meghívott a kollégám, Tasnádi
Bence az Ed Is On nevû zenekarának koncertjére. Ettõl kezdve többször felléptünk a VIDOR keretein belül, ami szintén
nagyszerû élmény. Más koncertjén is voltam már itt, így
igazi fesztiválhangulatot teremt számomra Nyíregyháza.

MOZIVÁSZNON A DUMAPÁRBAJ
Mint megtudtuk, nagyon örült, hogy megismerhette a
Dumapárbaj rendezõjét, Paczolay Bélát. Kiváló a hangulat a forgatásain, semmi idegesség, jóllehet azt is keményen megmondja, ha valami nem tetszik neki. Egy kissé
törtetõ menedzsernõt játszik benne, aki még maga sem
tudja, milyen is õ valójában, így minden jelenetben más
parókában, más sminkkel szerepel. Nagyon erõsnek akar
látszani, pedig nagyon gyenge. Keresi önmagát, s palástolni próbálja sérülékenységét. Amikor szakítani akarnak
vele, akkor paróka nélkül zokog, s talán magára is talál
kicsit.
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Jordán Adél – középen –
Az Abigail bulija címû darabban

Csányi Sándor és Schell Judit a színpadon

Szerzõ: Sipos Tamás

A FÉRJE SZEREPELT A VIDOR-ON
Szombaton beszélgettünk, de kedd estig itt maradnak a
férjével, Keresztes Tamással Nyíregyházán. (Õt A két Korea újraegyesítésében láthatták a szerencsések, illetve az
Isteni mûszak, az Aglaja vagy a Mancs címû filmekben.)
Egy kis pihenésre is jut idejük, ami nagyon rájuk fért az
elõzõ, sûrû évad után. Nagyon tartalmas nyaruk volt, amihez hozzájárult, hogy Kisorosziban van egy telkük, a
környékén egy bányató, jártak lovagolni, együtt volt a
család... Kisfiuk, Andor sem unatkozik, míg õk Nyíregyházán játszanak: beszélgetésünk idején éppen a pesti
állatkertben barangolt a nagymamájával, Lázár Kati színésznõvel. (Bõvebben a nyiregyhaza.hu oldalon.)

Hétfõn este az Ocho Macho lépett a VIDOR Fesztivál nagyszínpadára. A népszerû zenész csapatnak
nem ez volt az elsõ fellépése Nyíregyházán, és a közönség visszhangjából ítélve nem is az utolsó.

Mindenki VIDOR-gott

– Az Ocho Macho Kõszeg-Szombathely központtal
körülbelül tíz éve létezik és járjuk az országot, a fesztiválokat és külföldi koncerthelyszíneket – mesélte
Kirchknopf Gergõ, a zenekar frontembere.
Eddig három nagylemezt jelentettek meg, amibõl
kettõ arany-, valamint platinalemez lett. Az idei évben
pedig a Nagy-Szín-Pad! gyõztesei lettek, ennek kapcsán játszottak a Volt, a Sziget és a Strand Fesztivál
nagyszínpadán, a Szigeten, mint kiemelkedõ fesztiválon pedig Robbie Williams elõtt léphettek fel.

MACIMELEGÍTÕBEN A JÁTSZÓTÉRRE
– Mivel nyolctagú zenekarról beszélünk, elég széles
hangszerpark áll a rendelkezésünkre, ebbõl kifolyólag a
kezdetekkor eldöntöttük, hogy nem határoljuk be magunkat semmiféle zenei irányzatnak, hanem hagyjuk magunkat a stílusok között kirándultatni és kihasználni ezeket a hangszereket. Igazából a közel álló irányzatok a
reggae, a ska és a punk, de mi ezt „hupogós” zenének
neveztük el – fogalmaz Gergõ a zenekar stílusát illetõen. – Ennek az életérzése az lenne, mint amikor a gyerekek lemennek a játszótérre macimelegítõben és jól összekoszolják magukat, abszolút felszabadítva minden energiájukat, jól érzik magukat. Ezen filozófia nyomán próbáltuk a zenei stílusunkat összeállítani, igényes muzsikával próbáljuk az emberekkel elfeledtetni a sárga csekkes idõszakjaikat és a célunk, hogy antidepresszáns legyen minden koncertünk – teszi még hozzá.

Jelmezesek szórakoztatták a járókelõket

A tûzzsonglõrök fényt hoztak az éjszakába

Fotók: Trifonov Éva, Kohut Árpád. További fotók: www.nyiregyhaza.hu
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AKTUÁLIS

ÚJABB TÍZMILLIÁRDOK NYÍREGYHÁZÁNAK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 114 milliárd forint áll rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Errõl tájékoztatott Lipõk Sándor miniszteri biztos a megyeházán. Ebbõl 24,6 milliárddal Nyíregyháza gazdálkodhat. A program a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja,
és a városok saját fejlesztéseihez biztosít forrásokat.

ható 8 200 milliárd forintból a mai napig 7 987 milliárd
jutott el a pályázókhoz. A 2014 és 2020 közötti új támogatási ciklusban a kormány felgyorsítja a pályáztatást,
2017. június végéig a teljes támogatási keretösszeget meghirdetik a vállalkozások és önkormányzatok részére. Egy
szabályzat szerint az elõzõ, 2007 és 2013 közötti uniós
támogatási ciklus forrásait idén december végéig lehet felhasználni.

A miniszteri biztos arról is tájékoztatott, hogy az Európai
Bizottság elfogadta Magyarország 2014-tõl 2020-ig tartó Vidékfejlesztési Programját. Brüsszel azzal is egyetértett, hogy
a kormány a nagybirtokok helyett a kis- és közepes birtokokat támogassa. A program összforrása 1 300 milliárd forint, a célja pedig a mezõgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének növelése, a vidéki munkahelyek megõrzése, valamint új munkahelyek teremtése. Az elsõ pályázatok szeptemberben jelennek majd meg.

Uniós támogatásból fejlesztették a Parkfürdõt is

SIKERES A TELEPÍTÉS A LEGO ÖKOPARKJÁBAN
Már több mint 12,5 hektárnyi területet beültettek
õshonos növényfajokkal a tavaly tavasszal átadott
nyíregyházi LEGO gyár körül. A kezdeményezés célja a térség egyedülálló, veszélyeztetett élõvilágának
a megõrzése.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai dolgozták ki azt a koncepciót,
amely kivételes lehetõség az ipari fejlesztés és a természetvédelem szempontjainak összehangolására. Ennek
részeként tavaly õsszel a nyíregyházi LEGO gyárban nagyszabású ökológiai projektbe kezdtek: õshonos növényfajokkal telepítenek be egy 26 hektáros területet. A kezdeményezés tudományos, természetvédelmi és gyakorlati
jelentõsége is kivételes. Török Katalin, az MTA Ökológiai
Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Restaurációs Ökológiai csoport vezetõje azt mondta, nem-

Az ökopark bemutatókertje
csak a telepítést végzik, hanem közben regisztrálják, hogy
mi történik, mik nõttek ki, mik nem, az egész folyamatot
kutatási szinten rögzítik, illetve próbálják összehasonlítani egyéb területekkel. A zöld-projekt különlegessége, hogy

Hello, goodbye címmel, közel 4 órás koncertet
rendeznek a nemrég elhunyt Farkas „Shulcz” Tibor, a legendás lemezlovas és könnyûzenei szakíró
emlékére vasárnap este a Kossuth téren. 15 helyi
zenekar és 6 szólista önként jelezte fellépését, a
város és a színház pedig a VIDOR Fesztivál nagyszínpadát a technikai berendezésekkel együtt ajánlotta fel a méltó megemlékezéshez.
Augusztus 7-én hosszan tartó, súlyos betegségben
hunyt el Farkas „Shulcz” Tibor, a legendás nyíregyházi
lemezlovas és könnyûzenei szakíró. Õ volt az, aki
Korock címû könyvében összefoglalta a helyi könnyûzenei élet történetét az 1988-as évig. Ismertsége és népszerûsége okán halála sokakat megérintett és megrendített. A legnagyobb közösségi portálon In memoriam
Shulcz néven napokon belül létrehoztak egy csoportot, és itt gyûltek az ötletek a méltó megemlékezés mikéntjérõl. A helyi zenésztársak végül úgy döntöttek, egy
nagyszabású koncerttel tisztelegnek az emléke elõtt.

GYORSABB PÁLYÁZTATÁS
Jó ütemben haladnak a korábbi uniós költségvetési ciklus forrásainak kifizetései hazánkban. Az év végéig lehív-

SHULCZ EMLÉKKONCERT

ilyen gyárterületen belüli önkéntes vegetációrekonstrukcióra még soha nem volt példa sem Magyarországon, sem
a világ más pontján.
Ez lehet az oka annak, hogy Manchesterben, a múlt
héten megrendezett restaurációs világkonferencián is nagy
érdeklõdést váltott ki a nyíregyházi projekt, ami egyébként itteni kezdeményezés, hiszen a LEGO csoporton belül egyelõre csak a szabolcsi megyeszékhelyen van ilyen
élõhely-megõrzési projekt.
Siket Lóránt, a LEGO kommunikációs konzultánsa hangsúlyozta, a projekt szervesen illeszkedik a gyár életébe.
Ahogy a LEGO csoport stratégiájában is megfogalmazódik, arra törekednek, hogy azt a környezeti hatást, amit a
gyártással kiváltanak, a lehetõ legnagyobb mértékben kiegyensúlyozzák, de ezen kívül is több törekvésük van a
környezetbarát mûködést érintõen.

KÖRNYEZETTUDATOS MÛKÖDÉS
A gyártóbázis amellett, hogy modern technikát használ, nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos mûködésre
is. Az épületeknél alkalmazott zöld mûszaki megoldások
mellett arra törekednek, hogy nyersanyagot és energiát
takarítsanak meg.
Tavaly például a LEGO dobozok méretét is csökkentették, így kevesebb csomagolóanyagot használnak fel, kevesebb szemét keletkezik, és a kisebb dobozok miatt kevesebb kamionra is van szükség a szállításhoz.
Siket Lóránt elmondta, további tervük, hogy 2030-ig
megtalálják azt az alternatív nyersanyagot, amely a jelenlegi mûanyag, az abs helyett egy fenntartható megújuló
forrásból származó anyag lesz.
Az ökoparkot is folyamatosan fejlesztik majd, amelyet
a LEGO gyár dolgozóival és látogatóival is szeretnének
megismertetni. Ennek érdekében a gyár területén szabadtéri bemutató és tanösvény kialakítását tervezik a késõbbiekben.

SOKAN TÁMOGATJÁK
Császár Zoltán zenész és Racskó Tibor, a koncert
szervezõi elmondták, lenyûgözõ volt az a nemes szándék, ahogyan az emlékezés tervét támogatták. A város
és a színház a VIDOR Fesztivál nagyszínpadát a technikai berendezésekkel együtt ajánlotta fel, a zenekarok
és szólisták megkeresés nélkül jelentkeztek a fellépésre, minden közremûködõ önként vesz részt a megemlékezésen.
Eddig 15 helyi zenekar és 6 szólista jelezte fellépését
a közel 4 órás emlékkoncertre, Farkas Tibor gazdag életmûvének köszönhetõen sokan szeretnének tisztelegni
munkássága elõtt. A helyi zenésztársak összefogása a
koncert érdekében egy sajátos lokálpatriotizmust is sugall. A zenekarok fellépésének sorrendjét a Farkas Tiborral való kapcsolatuk határozza majd meg, a koncertet azok zárják, akik a legközelebb álltak hozzá. A koncerten régi fotók és videobejátszások is megjelennek a
kivetítõn, hogy személyesebbé tegyék az emlékezést. A
Hello, goodbye címû emlékkoncert szeptember 6-án,
vasárnap este fél hatkor kezdõdik, Farkas Tibor ezen a
napon lett volna 69 éves.

SZELEKTÍV SZOMBAT
Nyolcadik alkalommal rendezi meg Nyíregyházán a
Szelektív Szombatot a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és Nyíregyháza önkormányzata szeptember 12-én 9.00–20.00 óra között a Kossuth téren. A
rendezvény idén is a környezetvédelem fontosságára hívja fel a lakosság figyelmét.
A korábbi évekhez hasonlóan, felnõttek és gyerekek is
megmutathatják környezettel kapcsolatos tudásukat a vetélkedõkön, miközben a tapasztalatok mellett ajándékokkal is gazdagodhatnak. A rendezvény célja, hogy játékos

ISMÉT JÁRNAK A VONATOK
Módosult hétfõtõl a menetrend a miskolci fõvonalon és
mellékvonalain. A legfontosabb változás, hogy a
Mezõzombor–Nyíregyháza szakasz felújítása befejezõdött,
így már nem kell vonatpótló autóbuszra ülni Szerencs és
Nyíregyháza között.
A hatóságok csak a megfelelõ úti okmánnyal és szükség esetén vízummal rendelkezõket engedik felszállni a
Nyugat-Európába közlekedõ vonatokra a Keleti pályaudvaron. A MÁV-START a rendõrséggel történt egyeztetések
után elrendelte, hogy az utasok kizárólag a továbbutazásra jogosító igazolványok birtokában vásárolhatnak menetjegyet ezekre a vonatokra. A jogosultságot az adott országban kiállított személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell igazolni.
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Tavaly is népszerû volt a „Szelektív Szombat”
formában hívják fel a résztvevõk figyelmét a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára, valamint annak helyes gyakorlatára. A Szelektív Szombaton a játékok mellett kulturális
rendezvények is szórakoztatják az érkezõket. Színpadra
lép többek között az Alma zenekar, és számos tánccsoport. A rendezvény sztárvendége este hét órától az Edda
Mûvek zenekar.
A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestõ és kukás konténeres autó bemutató is várja a
belvárosba érkezõket.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A FÉLMARATON NAPJÁN
Szeptember 5-én ismét megrendezik Nyíregyházán az Electrolux VIDOR
Jótékonysági Félmaratont, valamint a családi VIDOR-ka Futást a Vidám Gyermekekért.
A verseny szombaton reggel Nyíregyháza fõterérõl, a Kossuth térrõl indul. A
félmaratont futóknak több mint 21 kilométeres távot, a VIDOR-ka futamra nevezõknek 3 kilométert kell megtenniük.
A verseny ideje alatt a közlekedõknek az alábbi útvonalon kell átmeneti forgalomkorlátozásra számítaniuk:
Vay Ádám krt. – teljes útzár 8.45–9.30, 9.40–9.55, 10.45–12.30 között.
Kossuth u. – teljes útzár 8.45–12.30 között.
Sóstói út – kerékpárút – forgalom- és sebességkorlátozás, a futók a kerékpárúton
haladnak, a keresztezõ forgalom korlátozására lehet számítani.
Sóstói út városból kivezetõ szakasza Sóstógyógyfürdõ postáig – félpályás útzár
egy sávban 9.45–12.00 között.
Berenát u.–Erdõalja u.–Erdész u.–Venyige u.–Orsolya u.–Vidra u.–Szivárvány
u.–Csónak u.–Merkur u.–Fürdõ u.–Parkfürdõ–Fürdõház–Blaha Lujza stny. – forgalom- és sebességkorlátozásra kell számítani, a keresztezõ és átmenõ forgalmat korlátozhatják 10.15–11.30 között.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

„SZÍNEZD ÁT!” NYÍREGYHÁZÁN IS
Ulrich Attila. – Szívesen álltunk a kezdeményezés mellé,
mert az önkormányzat számára is kiemelten fontos az
esélyegyenlõség biztosítása az élet minden területén. Erre
az egyik legjobb példa a közelmúltban a LIKE tehetségkutató verseny volt.

Nyíregyházára érkezett a „Színezd át!” országos
rendezvénysorozata. A szabolcsi megyeszékhelyen
családi napot tartottak az együtt és egymásért gondolkodás jegyében.
A „Színezd át!” címet viselõ kilencállomásos rendezvénysorozat részeként egy családi nap keretében játékos
feladatokkal és színes színpadi programokkal várták a látogatókat a belvárosban, a Korzó elõtt felállított színpadon és a Nagy Imre téren.
A rendezvényen részt vett Langerné Victor Katalin, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózásért felelõs helyettes államtitkára, aki hangsúlyozta: fontos a tolerancia és az esélyegyenlõség. Magyarországon
13 nemzetiség él, köztük legnagyobb számban a roma
nemzetiség.

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS EREJÉVEL

A közös játék jó móka volt
– Nagyon fontos, hogy elõítélettõl mentesen, a kultúrán keresztül megismerjük ezt a nemzetiséget, a szokásait, a hagyományait – mondta Langerné Victor Katalin. –
De a legfontosabb talán az, hogy a gyerekek már kicsi
korban megismerjék egymást, s mi, felnõttek arra neveljük õket, hogy nyitottak legyenek arra, hogy Magyarország egy színes ország, õk tudják átszínezni, ha látják bennük a színeket, a nemzetiségeket, és megismerik a másikat.

A „Színezd át!” napon a gyermekek játékállomásokon
párokban vagy csapatokban próbálhatták meg, hogyan tudják teljesíteni a feladatokat, miközben megtapasztalhatták az együttmûködés erejét. A kicsik közösen készítettek
játékokat, gyõztek le akadályokat, s a játék végén egy nagy,
közös mesekönyvben örökítették meg az együtt átélt élményeket. De emellett futóversenyen is megmérettethették magukat.

KULCSSZÓ AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG

Sokan a futóversenyen is megmérettették magukat

Az eseményen dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
és Nyíregyházán sok roma nemzetiségû lakos van.
– Az esélyegyenlõség a kulcsszó, nemcsak itt, Magyarországon, hanem az Európai Unióban is – mondta dr.

HAPPY BIRTHDAY

„Sunshine születésnap” – nincs olyan
nyíregyházi, aki ne tudná mit is takar ez a
szóösszetétel. A megyeszékhely egyik kereskedelmi rádiója 14 éve a legismertebb
hazai sztárok és több ezer helyi lakos részvételével rendezi meg a rádió születésnapját. A rendezvény keretében idén a második alkalommal tartották meg a Miss
Summer Sunshine szépségversenyt, amelyen a régió legszebb 12 hölgye mutatta
meg bájait.
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A szülinapi bulin a látogatókkal ünnepeltek a megyeszékhely kedvencei, az öt
kontinens 40 országát megjárt sikercsapat,
a 4 for Dance. Fellépett a Rising Star tehetségkutató gyõztese, Várhegyi Lucas Palmira
és ezüstérmese, Czibi Norbert; Dér Heni,
Radics Gigi, a magyar popzene egyik legszerényebb és legszimpatikusabb énekese,
Caramel. Szombaton este élõ koncertet
adott Majka is. A buli fergeteges tûzijátékkal zárult.

Az egész napos programsorozat a Váci Mihály Kulturális
Központban, a Somnakaj címû roma musicallel zárult

A HÉT TÉMÁJA

ÚJ CSÓNAKHÁZBÓL A MEGSZÉPÜLT SZIGET FELÉ
Õsszel befejezõdnek a Sóstó-fejlesztési projekt kiegészítõ beruházásai. Ebben a látványos fázisban már térköveznek és látszik a rekortánpálya folytatása is. Az
új játszótér is hamarosan benépesülhet, emellett felújították a szigetet, és szeptember közepére elkészül
az új csónakház is.
A 2,1 milliárd forintos Sóstó-fejlesztési projekt részeként nyáron is folytatódtak azok a kiegészítõ beruházások, amelyek az elmaradt katlanépítés forrásának
terhére valósulhatnak meg. Az Igrice sétányon már a
térkövezési munkálatok zajlanak, és rövidesen megkezdik a futók rekortánpályáján a gumiburkolatok elhelyezését. A Blaha Lujza sétány csomópontjában pedig egy napozóteraszt alakítanak ki. A következõ hetekben a sétányon a helyükre kerülnek az utcabútorok, a kandeláberek és a szemetesszelencék. A Csónak és a Szódaház utca találkozásánál lévõ kiserdõben megálmodott játszótér elemei már a helyükön
vannak, ott az ütéscsillapító burkolatok építése kezdõdik. Hasonlóképpen a burkolat készül a futball- és
a kosárlabdapályákon.

FOLYAMATOSAN NÕ A
CUKORBETEGEK SZÁMA
Az elmúlt évekhez képest nõtt a cukorbetegek száma
Magyarországon. Becslések szerint több mint 700 ezren élnek együtt a betegséggel, de további százezerre
tehetõ azok száma, akik nem tudják, hogy érintettek.

A megújuló csónakház

FRISSEN ÉPÍTETT TÉRKÖVEK
A projekt részeként megújul a sziget is. Dr. Podlovics
Roland projektvezetõ elmondta, a szigetre már egy új hídon mehetünk be, frissen épített térkõvel elkészültek a
sétányok, felújították az elkorhadt stégeket, már csak az
utcabútorok elhelyezése van hátra. A fejlesztés során a
tóparton a régi csónakházat lebontották, az új épület már
áll, most a stég szerkezetét erõsítik meg, szeptember közepére ez a beruházás is elkészül.

SZEMREVÉTELEZTÉK A VIRÁGOS NYÍREGYHÁZÁT
1994 óta rendez a Virágos Magyarországért Mozgalom versenyt a hazai településeknek, hogy kiderüljön, hol a leggondozottabbak az utcák, a terek,
az intézmények és a házak közterület felõli udvarai.
Nyíregyháza nem elõször vesz részt a megmérettetésben, korábban az Arany Rózsa-díjat kapta meg színpompás virágoskertjeiért. Idén a mozgalom szervezõi
júliusban látogattak el elõször a városba és csodálták
meg az ültetett környezetet. Szeptember másodikán
pedig a „régiós legjobbakat”, vagyis azokat a településeket keresték fel újra, amelyek az elsõ körben jól szerepeltek és esélyesek a dobogóra. Prutkay János, a Virágos Magyarországért Szervezõbizottságának elnöke
azt mondta, a második fordulóban arra is figyelnek, hogy

AKTUÁLIS

mennyire felel meg a város a nemzetközi szempontoknak. Az országos verseny eredményhirdetése október
végén lesz Budapesten.

A '70-es évek elején még 3 százalék alatt volt a cukorbetegek becsült száma Magyarországon. Néhány évtized alatt ez a szám megduplázódott, sõt ma már elmondható, hogy minden családban legalább egy ember
küzd a diabétesz valamely formájával. A helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a genetikai hajlam,
valamint a stressz mind az okok közé sorolandó.

MILLIÓNYI ÉRINTETT
– A becslések szerint Magyarországon 700 ezerre tehetõ a cukorbetegek száma, továbbá több százezren érintettek a betegségben. További százezrek pedig az anyagcserezavart megelõzõ állapotban vannak. A cukorbetegség hazánkban is járványméreteket kezd ölteni – hangsúlyozta kérdésünkre dr. Gaál Zsolt, a nyíregyházi Jósa
András Oktatókórház belgyógyász fõorvosa.

SZÛRÕVIZSGÁLAT ÉS MEGELÕZÉS
A világ leggyakoribb anyagcsere-betegségének mintegy ötven fajtája létezik. Közülük a legveszélyesebb az
úgynevezett 2-es típusú, amelyet észrevétlensége miatt
alattomos kórnak is hív a népnyelv. A jellemzõen felnõttkorban kialakuló betegség panaszt nem okoz, a
betegek rendszerint túlsúlyosak, elhízottak, valamint
magas vérnyomással küzdenek. Gyanakvásra ad azonban okot az állandó szomjúság, a megnövekedett vizeletmennyiség, a fáradékonyság, valamint az állandó
éhségérzet. De figyelmeztetõ jel lehet még a súlyvesztés, a viszketõ bõr, a látásromlás, az éjszakai lábikragörcs, a kéz- és lábzsibbadás, továbbá a hajlatokban
megjelenõ bõrkimaródás is. A rendszeres szûrõvizsgálat a betegség korai felismerésében nagy segítség lehet.
A megelõzés érdekében pedig életmódváltást sürgetnek a szakemberek. Bár a cukorbetegség ma még nem
gyógyítható, de a megfelelõ kezelésekkel, diétával,
rendszeres mozgással a betegek életkilátásai jelentõsen javíthatók. (További részletek a Nyíregyházi Televízió Vizit címû mûsorában, hétfõn 18.25-kor, kedden
20.30-kor és szerdán 19.30-kor.)

Hulladékért
virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2015. szeptember 7-e és szeptember 19-e között, ismét megszervezi a
Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-, fém-, csomagolási
hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy
növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidô Csarnok, Bujtos utca
felôli parkolójában adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodáján és központi telephelyén,
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, a Fürdôházban, valamint az Aquarius Élményfürdôben,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u.
49.),
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben) Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz üzletében, (Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A sz.),
– a Móricz Zsigmond Színházban (itt kizárólag 500 és 1000
forint értékû utalvány váltható be).
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu
oldalon tájékozódhatnak.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; Fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu; Web: www.thgkft.hu
2015. SZEPTEMBER 4.
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EREDMÉNYEK

SPORT

ATLÉTIKASIKEREK
Nem kímélte az idõjárás a Sportcentrum atlétáit, akik
a nagy meleg ellenére is hõsiesen helytálltak a Budapest
Bajnokságon. Aranyérmet szerzett Vígvári Szabolcs 200
méteres síkfutásban, Buzga Zoltán hármasugrásban és
Tóth Balázs, utóbbi két számban is az élen végzett. A
további mérleg: 4 ezüst- és 1 bronzérem. Ezzel a versennyel lezárult a Liga versenysorozat, összesítésben a
juniorok korosztályában Vígvári Szabolcs 200 méteren,
Tasi T. Dávid pedig 400 méteren végzett az elsõ helyen.

ERDÕSNÉ ÚJRA
Hazatért a görögországi edzõtáborból a Fatum-Nyíregyháza. A nõi röplabdások a következõ szezonra készülnek,
ahol nemzetközi meccsek is várnak az együttesre. Az is
eldõlt, hogy Erdõsné Balogh Erika ismét pályára lép, a center pótolja majd a visszavonuló Roma Flórát. A keret még
nem végleges, egy trinidadi válogatott játékos szerdán érkezett Nyíregyházára, és kapcsolódott be a munkába.

SPORTPROGRAM
Szeptember 5., szombat 9.00 óra Kossuth tér,
Electrolux-VIDOR félmaratoni futóverseny
Szeptember 5., szombat 19.00 óra Városi Stadion,
Nyíregyháza Spartacus–Cegléd labdarúgó-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 6., vasárnap 18.00 óra Lelátó,
benne: Nyíregyháza Spartacus–Cegléd labdarúgó-mérkõzés
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AZ ELSÕ HELYÉRT HARCOL AZ NYKC
Jól alakultak az eredmények eddig a Nyíregyházi KC
felkészülési meccsein. A férfi kézilabdások külföldi és NB
I-es gárdák ellen játszottak szoros meccseket, mindez pedig biztató a közelgõ bajnoki rajt elõtt. A Balmazújváros
ellen kétszer is csak a hajrában maradt alul az NYKC, de
izgalmas volt a Mezõkövesd és egy román élvonalbeli
csapat elleni felkészülési meccs is. Legutóbb Gyöngyösön vett részt egy nemzetközi tornán a gárda, és a szlovák
bajnokság második helyezettje ellen gyõzni is tudott. Az
új igazolások beváltották a hozzájuk fûzött reményeket,
valamennyien jó teljesítményt nyújtottak eddig.
– Munkácsi Máté, a montenegrói kapus és a japán irányító átlövõ is jó teljesítményeket nyújt. A gond inkább a
Az NYKC 2015 õszi hazai meccseinek idõpontja:
szeptember 12., szombat
Nyíregyházi KC–FTC KN KFT
szeptember 26., szombat
Nyíregyházi KC–KTE-Kisokos
október 10., szombat
Nyíregyházi KC–MOL-Pick Szeged U23
október 24., szombat
Nyíregyházi KC–VKK Nyírbátor
november 14., szombat
Nyíregyházi KC–ÓAM-Ózdi KC
november 21., szombat
Nyíregyházi KC–Törökszentmiklósi Székács
december 5., szombat
Nyíregyházi KC–Levendula Hotel FKSE-Algyõ

Mekaru Atsushi (elõtérben) és Bécsi János is készül
a bajnoki rajtra
kispaddal lesz, itt nem tudtunk elõrébb lépni. Nagyszerû
játékosok vannak a cserék között is, de sokan közülük
munka mellett kézilabdáznak, nem tudnak itt lenni minden edzésen, legutóbb a felkészülési tornára is hárman nem
tudtak elutazni munkahelyi elfoglaltságuk miatt. Ennek ellenére optimistán várom a rajtot, már elõrébb tartunk mint
egy éve – mondta Varga Zsolt szakmai igazgató.
Ami a riválisokat illeti, a Békés, az Algyõ és a Ferencváros lehet a nyíregyháziak fõ ellenfele a bajnoki címért
folytatott harcban. A Békés már tavasszal is komoly játékerõt képviselt, az Algyõ fõként szegedi kötõdésû játékosokra épít, míg a Ferencváros célja egyértelmûen a feljutás, ezért a játékosokkal profi szerzõdést kötöttek. A nyitómeccset szeptember 12-én épp a Fradi ellen vívja az
NYKC Nyíregyházán.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

hétköznap 8.00–18.00 óráig. A gyûjtemény bemutatja az
Utasellátó szolgáltatás II. világháború utáni elindulását, a
vitrinekben a büfé-, étkezõ- és hálókocsi H0-ás modelljei
is láthatóak lesznek, illetve számos érdekesség is megtekinthetõ. A belépés ingyenes.

PROGRAMOK

lõdési Házba. A bál batyus jellegû, a zenét Palicz István
szolgáltatja.

A Spányi és az Õsz család mûvészeti kiállítása a Jósa
András Múzeumban. Megnyitó: szeptember 4-én 14.00
óra. Köszöntõt mond: dr. Bene János múzeumigazgató. A
kiállítást megnyitja: dr. Matits Ferenc mûvészettörténész.

Jelnyelvi tanfolyam (A1 szintû, 50 órás) indul szeptembertõl a Tudomány és Technika Házában (Országzászló
tér 8. 3/314. terem), részletfizetési kedvezménnyel. 14-én
17.00 órától bemutatóórán vehetnek részt az érdeklõdõk.
További információ: Fazekas Dóra, pagopago70@freemail.hu, 70/203-1931 (csak sms-ben!).

XXIX. Nemzetközi Ásványbörze szeptember 5-én
10.00–18.00 óráig, 6-án 9.00–16.00 óráig a Váci Mihály
Kulturális Központban. Információ: 42/411-822,
www.vacimuv.hu.
A Reuma klub soron következõ rendezvényét szeptember 7-én 14.00 órától tartja. A foglalkozás témája: nyári
kirándulás fotóinak megtekintése. További programok megbeszélése. A klubfoglalkozás elõtt a tagoknak ruhabörze
lesz. Helyszín: Mozgáskorlátozottak SzSzBM Egyesülete,
Esély Centrum, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

Pilates – mélyizomtorna indul keddenként 17.00 órai,
péntekenként 18.00 órai kezdettel a Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.). Elsõ foglalkozás: szeptember 15-én. Információ: 42/491-295.
A Bibliaiskolák Közössége várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek címû,
vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. Szeptember 16-án 17.00 óra: Jákob története.

Az „Elmetorna” elnevezésû program szeptember 8-ától
ismét várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban. Az ingyenes foglalkozások keddi napokon 17.00
órától kezdõdnek. Információ: 42/411-822.
A Bencs Villa programjai: szeptember 8-án 18.00 óra:
nagybányai festõk (Iulia Babas, Mariana Calean és Vizi
Ernõ) kiállításának megnyitója. Közremûködik a nagyszalontai születésû színész, Rák Zoltán és az Ukulele trió.
11-én 17.00 óra: A Móricz Zsigmond Színház évadbemutató mûsora. A 2015-2016-os évadról Schlanger András
igazgató beszél. Közremûködnek a társulat tagjai.
„Örökké fiatalon” – Legjobb mozgásformák. A Nefelejcs Egyesület rendezvénysorozatot indított prevenciós
célból, mozogni vágyó idõskorúak számára. Idõpontok:
szeptember 9., 16., 23., 10.00–12.00 óráig. Helyszín: a
DE Egészségügyi Fõiskolai Kar tornaterme. A foglalkozások ingyenesek.
Én változtatni akarok...! Szeretnél egy nem szokványos
és egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Szeptember 11-én lehetõséged nyílik rá 17.00–18.30-ig Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpont A épület III. emeletén. Elõadó: Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). A kurzus ingyenes.
Szüreti Bálra várja az érdeklõdõket az Alvégesi Népdalkör szeptember 12-én 14.00 órától az Alvégesi Mûve-

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. szeptember 7., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Mussó László (12. sz. 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 (Nagyvárad u., Semmelweis u.
páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2015. szeptember 7., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Kistelekiszõlõ
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2015. szeptember 7., 18.00 óra.
Helyszín: Általános Iskola, Koszorú u. 10.

A magyar aktivizmus rajzmûvészete címmel kiállítás
nyílt az Antal-Lusztig Gyûjtemény képeibõl a Jósa András
Múzeumban. A tárlaton többek között Kassák Lajos, Nemes Lampérth József, Uitz Béla, Dobrovics Péter és
Bortnyik Sándor grafikáit láthatják az érdeklõdõk. Megtekinthetõ: október 11-éig.

ÍZES KALANDOZÁS NYIRES FALUBAN
A Sóstói Múzeumfaluban szeptember 12-én 10.00–
17.00 óra között egy nap erejéig belakják a falurészt, az
Árpád-kort hozzák közel a látogatókhoz. A kor ételeivel, harci és ismeretterjesztõ bemutatókkal, jurtaépítéssel várják az érdeklõdõket. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Torella Gyékényvilága. Szegedi K. Aliz Torella gyékényfonó népi iparmûvész válogatott dizájndarabjaiból nyílt
kiállítás Gyékénybõl font történetek címmel a Sóstói Múzeumfaluban. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével, 10.00 és 18.00 óra között.
A tûz és a föld mûvészete címmel ifj. Fazekas István,
nádudvari fazekas munkáiból nyílt idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban, a múzeum Jármi kisnemesi házában.
Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével mindennap 10.00–18.00 óráig.

VISSZATEKINTÕ KIÁLLÍTÁS
NYÍREGYHÁZA BOMBÁZÁSA
1944. szeptember 6. – Nyíregyháza egyik gyásznapja. 71 évvel ezelõtt ekkor találkozott elõször a város lakossága igazán a II. világháború pusztításaival, hiszen
az ellenséges légierõ bombákat szórt a városra, hatalmas pusztítást okozva emberéletben, anyagiakban. Ennek állít emléket egy kisfilm történészek és szemtanúk
segítségével, melyet az alkotó, korábbi kollégánk, a Nyíregyházi Televízió egyik alapítója, Kéry Péter kölcsönzött
számunkra archívumából. Vetítések az NYTV30 mûsor
keretében: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.
Fesztivál az Állatokért. Az Állatbarát Alapítvány idén
õsszel is vidám családi rendezvényre várja az állatok szerelmeseit, hiszen ismét megrendezik a már hagyománynak számító „Fesztivál az Állatokért” programot! Idõpont: szeptember 20. Helyszín: Nyíregyháza, Bujtosi Városliget. Részletek: www.allatbarat.com.
A 66 éves Utasellátó múltját felidézõ Fedélzeti Utasellátó vándorkiállítást tekinthetik meg az érdeklõdõk a
VOKE Vasutas Mûvelõdési Házban szeptember 23-áig,

„NYITOTT MÛHELYEK”
A Fiatal Alkotók Kreatív Közössége Nyíregyházán október hónaptól a „Nyitott Mûhelyek” programsorozatában kézmûves foglalkozásokra, elõadásokra és tájékoztatókra várja azokat az alkotókat, akik szeretnének szakmai segítséget kapni, vagy valamilyen képzéseken részt
venni. Pl.: hímzés, szövés, nemezkészítés, gyöngyfûzés,
kosárfonás, bõrmûvesség, foltvarrás, játékkészítés, üvegmûvesség, játszóház-vezetés és egyéb szakágakban.
Szeretnének a hiteles magyar népi iparmûvészeti alkotások védelme és piacra kerülése érdekében is segítséget
adni, azok számára, akik a tárgyaik minõsítését szeretnék
megszerezni és a minõsített alkotásaikat értékesíteni.
Várják jelentkezését – 50 évesek is! E-mailen: fiatal.alkotok15@gmail.com.

Kézjegy 70 – Z. Erdei Anna grafikusmûvész és Zagyva László szobrászmûvész visszatekintõ kiállítása a
Nyíregyházi Városi Galéria és a Pál Gyula Terem
kiállítóhelyiségeiben. Megnyitó: szeptember 10-én
16.00 órakor a Városi Galériában, mely a Pál Gyula
Teremben folytatódik. Mindkét helyszín látogatható
15.00 órától. Megtekinthetõ: október 10-éig, naponta
9.00–17.00 óráig (vasárnap és hétfõ szünnap). Információ: www.vacimuv.hu.
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.

GAZDIKERESÕ
Maci: Körülbelül 5 éves vizslalabrador ivartalanított keverék fiúcska, aki rendkívül soványan, kiéhezve, sebes fülekkel érkezett Állatotthonunkba. Játékos, nagyon kedves természetû, igazi családi kedvencnek
való kutyus. Reméljük, az álomgazdi
is felbukkan az életében.
Tilda: Körülbelül
1 éves ivartalanított
keverék szuka. Nagyon betegen, legyengülten került Állatotthonunkba. Gyógykezelése 2 hétig tartott, folyamatos infúziókúrát kapott. Szerencsére most már jól van.
Vidám, barátságos, emberbarát kutya.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. SZEPTEMBER 4.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

TEHETSÉGÉT ÉS EREJÉT A KÖZJÓNAK SZENTELTE
170 ÉVE SZÜLETETT SOMOGYI GYULA
Somogyi Gyula 1845. szeptember 8án született Nyíregyházán. Magasabb
tanulmányait Sopronban végezte. Ott
is jogászkodott, a szükséges köz- és váltóügyvédi képesítést Eperjesen és Debrecenben szerezte meg. Közben afféle
gyakornoki minõségben, a pénzügyminisztériumban és a legfõbb ítélõszék hivatalaiban szerzett szakmai tapasztalatokat. 1872-tõl élete végéig szülõvárosában lakott és tevékenykedett. 1875ben nyitotta meg királyi közjegyzõi hivatalát, amelyet ötven esztendõn át vezetett. Hivatalos munkája mellett élénk
társadalmi-közéleti tevékenységet is kifejtett. Tetteivel úgy vonult be a város
történetébe, mint „Nyíregyháza városiasodásának lelkes katonája”.
Szerepe volt a vármegye székhelyének Nagykállóból
Nyíregyházára való helyezésében és a mátészalkai vasútvonal kiépítésében. Dr. Kovách Elekkel együtt elõharcosai voltak a villamos világítás és a villamos erõátvitel eszméjének. 1894-ben villanyvilágítási részvénytársaság alakult Somogyi elnöklete alatt. 1900-ban már az egész város területén izzólámpák világítottak és a lakosságot is
szervezte a magánházak ilyen ellátására. Jelentõs szerepe
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volt a Nyíregyházi Takarékpénztár
Egyesület életre hívásában, amelynek
haláláig igazgatósági elnöke is volt.
Mint egyháztanácsos méltón kivette
részét az evangélikus egyház életébõl,
gimnáziumának haláláig tiszteletbeli
felügyelõi tisztségét is ellátta.
Emlékét legmaradandóbban a színház õrzi. Kubassy Gusztávval felajánlották telkeiket a színházi épület megépítésének céljaira és színházi részvénytársaságot alapítottak. Õ állt annak
a társadalmi összefogásnak az élére,
amelynek az eredményeként 1894. február 6-án megtarthatták a színház ünnepélyes megnyitóját. Ezért is látható
itt ma méltó helyen az a Sebestyén Sándor által készített bronz dombormû (képünkön), amelyet három másik társaságában, 1981. október 17-én a társulat igazgatója, Bozóky István leplezett le.
1935. február 11-én hunyt el. „Somogyi Gyulával együtt
sírba tért a múlt visszamuzsikáló emléke, de alkotásai örökre hirdetni fogják azt az eredményekben gazdag földi utat,
amelyet Somogyi Gyula befutott”.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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.

