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VILLAFELÚJÍTÁS

FEJLESZTÉS

TOKAJI ÚT.
Számos fejlesztés valósul meg a Tokaji úton:
több parkoló és felújított kapu várja majd a
piacra igyekvõket, és
kész a bicikliút is.

4

AKTUÁLIS

ÉLETTÖRTÉNETEK.
Az Idõsügyi Tanács
ülése elõtt mutatták
be a két pályázatra
beérkezett 50 pályamunkát tartalmazó
kiadványt.
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POLGÁRÕR VÁROS

8

13

VILÁGBAJNOK

EREKLYE

VÍZOSZTÁS A TÉREN
Palackozott ásványvizet osztottak a közterület-felügyelõk Nyíregyháza belvárosában a hét közepén, melynek kezdeténél dr. Kovács Ferenc polgármester is kínálta
a vizet a járókelõknek. A magas napi átlaghõmérséklet miatt a másodfokú hõségriasztást szerdán éjfélig hosszabbította meg az országos tiszti fõorvos, mely eredetileg
múlt csütörtöktõl hétfõn 24 óráig volt érvényben. A hosszabbításnál az Országos
Meteorológiai Szolgálat legfrissebb elõrejelzéseit, illetve a minisztérium illetékes
osztályának javaslatát vették figyelembe. A polgármester elmondta, a hõségriadók
idején mindig osztanak vizet, most 1400 palack vizet kínálnak a Nagy Imre téren az
arra járóknak, a Dózsa György utcai csomópontnál pedig a jármûvezetõknek. Ha
marad a kánikula, folytatják a vízosztást.

XXIV. ÉVFOLYAM 25. SZÁM
2017. JÚNIUS 30.

HÛSÍTÉS HÕSÉGBEN

Hét közepi lapzártánk idején még tombolt a kánikula, a hétvégére ígért enyhülés távoli ígéret volt. A képen korzózó lányok a fagylaltot választották hûsítésül, de
ivóvizet is osztottak a belvárosban (lásd fentebb). Sõt, a NYÍRVV Nyíregyházán 34 ivókutat üzemeltet, ezek részletes listáját a nyiregyhaza.hu oldalon lehet
elolvasni. A 9 szökõkutat is már tavasszal beindította a városüzemeltetõ társaság, ám azoknak csak a környezete ad hûs érzést, nem tanácsos bennük fürdeni, hiszen
a fertõtlenítésükhöz különféle vegyszereket alkalmaznak, ezen kívül a medencébe állati ürülék, szemét, por és cigarettacsikk is belekerülhet. Aki mégis permetre
vágyik, használhatja a belvárosi párakapukat. S egyszer talán tényleg lesz enyhülés...

(BETON)ALAPOS MUNKA A HOTELNÉL
Nyíregyháza eddigi egyik legnagyobb betonozási munkálata fejezõdött be részben a Sóstón épülõ négycsillagos szálloda építkezésén. A munkálattal rekordgyorsasággal, 19 és fél óra alatt végeztek.
1680 köbméter beton – 20–30 családi háznak elegendõ
mennyiség. Most azonban csak egyetlen épület alapjához
használtak fel ennyit, elsõ ütemben, még múlt héten, Sóstón,
az épülõ négycsillagos szállodához. Nyíregyháza életében
eddig ez volt az egyik legnagyobb szerkezet betonozás,
megelõzve például a Geduly ház 2000-es évek eleji építését. Ott 1100 köbméternyi volt a betonigény, míg a Hotel
Sóstó SPA & Resort szálloda alaplemez betonmennyisége
összesen 2720 köbméter. A bedolgozott betonacél mennyisége 200 tonna, ezt 12 nap alatt 30 fõ szerelte be. Viszonyításként: egy 120 négyzetméter körüli családi ház betonszükséglete kb. 80 köbméter, betonacél-szükséglete kb. 6 tonna.

ÖSSZEHANGOLT MUNKA
50 munkás összehangolt munkájának köszönhetõen
mindössze 19,5 óra alatt végeztek a munkálatokkal. Ez azért
is számít kiemelkedõnek, mert három gyár készítette elõ az

alapanyagot, amit mindhárom üzemben teljesen azonos
receptúra alapján kellett kikeverni, s a kánikula miatt folyamatosan igazítani kellett az emelkedõ hõmérséklethez. A
minõséget a helyszínen egy betontechnológus figyelte és
ellenõrizte. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. vezérigazgatója a Nyíregyházi Televíziónak elmondta, eddig minden a tervek szerint alakult az építkezésnél.
– A legnagyobb tömegû munkálatot sikerült befejezni a
turistaszezon kezdetére, így az ide érkezõk szinte semmit
nem tapasztalhatnak az építkezésbõl – mondta.

HELYIEK BEVONÁSÁVAL
A kivitelezõ tájékoztatása szerint a szerkezetépítést nyíregyházi székhelyû vállalkozások végzik, környékbeli településen élõ emberek foglalkoztatásával.
Mint köztudott, Sóstó régóta várt, hiánypótló beruházása
az épülõ négycsillagos szálloda, mely a Modern Városok
Program részeként valósul meg, a kormány és az önkormányzat közötti megállapodás keretében. Az építése május 2án kezdõdött el, és a kész hotel a tervek szerint jövõ júniustól, a fõszezon kezdetétõl várja majd a vendégeket.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Akár 20–30 családi ház szükségletének megfelelõ
mennyiségû beton került a négycsillagos szálloda
alapjába

NAPRÓL NAPRA

JÚNIUS
PÉNTEK
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JÚNIUS
PÉNTEK
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VIHARKÁROK

ELVITTÉK A VIZET

Leszakadt vezetékekhez és faágakhoz, valamint útra vagy épületre dõlt
fák eltávolításához riasztották a tûzoltókat pénteken napközben a reggeli
órákban átvonuló vihar miatt. Összesen közel húsz helyen kellett beavatkozniuk.

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségû csapadék miatt a NYÍRVV 8 szippantós tartálykocsival szállította el a vizet a
szikkasztókutakból és a város mélyebb
fekvésû területeirõl (Borbánya, Kistelekiszõlõ, Nyírszõlõs, Oros, Rozsrétszõlõ), megelõzve a nagyobb károkat.

JÚNIUS
PÉNTEK
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JÚNIUS

SZOMBAT
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FÁKAT DÖNTÖTT A VIHAR

ELISMERT VEZÉRIGAZGATÓ

A vihar fákat döntött ki a Continental
Aréna elõtt, a Család utcán egy fa ráborult az útra és egy házra, a Bethlen
Gábor utcán pedig egy villamosvezeték is leszakadt. A tûzoltók és a városüzemeltetõ cég közösen hárították el
az akadályokat.

Az Országos Erdészeti Egyesülettõl
Kovács Gábor, a NYÍRERDÕ Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója a legmagasabb rangú elismerést, az Örökös Tagsági Díszoklevelet vehette át a magyar
erdõgazdálkodásért és az egyesületért
végzett több évtizedes tevékenységéért.

JÚNIUS
HÉTFÕ

26

JÚNIUS

HÉTFÕ

KANÁLLAL A VILLÁBAN
Nemsokára a vakolókanalat is elõvehetik a Sóstói úton: jól halad a Bencs Villa
megújítása. A bontási munkálatok befejezõdtek, mostantól az újjáépítést végzik a
szakemberek a város egyik gyönyörû, archaikus épületében, mely az önkormányzat sikeres pályázatainak eredményeként
szépül és kap új funkciót.
A Sóstói út impozáns épületének renoválása új szakaszba lépett. A kivitelezõ cég szakemberei a tetõ elbontásával
befejezték a bontási, feltárási munkálatokat és elkezdõdött a villa újjáépítése.
Már készülnek az épület új tetõszerkezetének acélvázai és a vasbeton munkák
is az utolsó szakaszban tartanak. Ezzel
párhuzamosan a liftaknát is kialakítják,
amely a jövõben az akadálymentes közlekedést fogja biztosítani az épületben.
Ezzel együtt megkezdõdött a villa kertjének tereprendezése is, valamint a ke-

rítés újjáépítéséhez is hozzákezdtek a
szakemberek. Az év végéig megújuló
Bencs Villa felújítása több mint 300 millió forintból – uniós és kormányzati forrásból – valósul meg, amely Nyíregyháza egyik kiemelkedõ jelentõségû kulturális, idegenforgalmi és mûvészeti központjaként születik újjá.

LENGYEL KIOSK, JEREVÁN, JERÓ?
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SUTÁT MENTETTEK

EZÜST JUNIÁLIS

Víztározó medencébe esett egy suta
hétfõn reggel Nyíregyháza-Kõlaposon,
ahonnan nem tudott kijönni. A nyíregyházi hivatásos tûzoltók a vadõr jelenlétében mentõkötél segítségével a
partra kiemelték az állatot, a fiatal õz
sértetlenül úszta meg a balesetet.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ által szervezett Pacsirta utcai
Ezüst Juniálison a 6. sz. Idõsek Klubjának szinte minden tagja táncolt a nagyszerû zenére. A délutánig tartó mulatságot sült kolbász és kakaós csiga tette teljessé.

Sok szép emlék köti a nyíregyháziakat
a belváros kertes vendéglõjéhez. Az épületen néhány napja egy új tábla hirdeti:
„ITT HAMAROSAN ÉTTEREM NYÍLIK”.
Nagy Rudolf, a kerthelyiség új tulajdonosa elárulta érdeklõdésünkre, hogy valóban
elkezdték az étterem átépítését. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor nyár végén, õsz elején már újra vendégeket fo-

gadhatnak. Sok részletet nem kívánt elárulni, azt azonban elmondta, hogy egy mindenki számára megfizethetõ, modern helyet szeretnének létrehozni a belváros szívében, nagyobb fedett éttermi résszel és
megújult terasszal. A konyha színvonalát
pedig nem más garantálja majd, mint a
debreceni Ikonból vagy épp a tévében futó
Ízes életbõl is ismert Pataky Péter séf.

KÉPZETTEBB ÁPOLÓK
JÚNIUS

KEDD

27

JÚNIUS

SZERDA
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SZIRÉNAPRÓBÁT TARTOTTAK

JÁRDAFELÚJÍTÁS

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség három napon át a Nyíregyházán található polgári védelmi lakossági riasztó- és tájékoztató eszközök
(szirénák) hangos üzempróbáját végezte, melynek célja az volt, hogy ellenõrizzék azok mûködõképességét.

Felújítja a NYÍRVV a Kossuth utca
150 négyzetméteres járdaszakaszát. A
Kossuth utca 2-4-6. szám elõtti járdarész elöregedett, rossz állapotú volt,
ezért a városüzemeltetés 3 méter szélességben helyreállítja a burkolatot 18
tonna aszfalt felhasználásával.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
koordinálásával, 2016 szeptemberében
felzárkóztató ápolói szakképzési programok indultak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban. A képzésben érintettek több okból is hátrányos helyzetben vannak az
egészségügyi munkaerõpiacon. Egyrészt
életkoruknál fogva, másrészt alacsonyabb
végzettségük miatt jövedelmük is lényegesen kevesebb, mint képzettebb munka-

társaiknak. A képzések elvégzése lehetõséget biztosít arra, hogy a résztvevõk más
szakirányba is elmozdulhassanak, hiszen
kvalifikáltabbakká válhatnak, így a jövõben komolyabb szakfeladatokat láthatnak
el, ami magasabb kategóriába sorolással,
béremeléssel is jár. Az elméleti és gyakorlati oktatást is magában foglaló továbbképzés sikeres elvégzése után 23 ápoló szerzett gyakorló ápoló, 12-en pedig gyakorló
csecsemõ- és gyermekápoló bizonyítványt.
2017. JÚNIUS 30.

FEJLESZTÉS

BERUHÁZÁSOK A TOKAJI ÚTON:
PIACI MODERNIZÁCIÓ ÉS KERÉKPÁRÚT
Háromezer négyzetméteres zúzott köves parkoló, 260
méter megerõsített belsõ út, átépített fõkapu és színes
kerítés. Ezek fogadják a jövõben a vásárlókat és az eladókat a Tokaji úti Vásártéren. A „nagybani” piacot fenntartó NYÍRVV Nonprofit Kft. az elmúlt idõszakban több mint
nettó 55 millió forintot fordított a komfortosabb vásárlási és árusítási feltételek megteremtésére. A Tokaji úton a
kerékpárút is elkészült, a mûszaki átadást követõen bárki sportolhat rajta.
Háromezer négyzetméteres zúzott köves parkolót alakított ki és 260 méter hosszúságban megerõsítette a belsõ
utat a Városüzemeltetés a Tokaji úti Vásártéren. A „nagybani” piacon így a korábbi 700 férõhelyes belsõ parkoló
további 250 parkolási lehetõséggel bõvült, és mindez kényelmesebb belsõ közlekedést tesz lehetõvé. A terület
növelését a hétvégi megnövekedett forgalom generálta,
hiszen naponta átlagosan 2200–2500 jármû hajt be a piac
területére.

kerítés is, amit a Mûvészeti Szakgimnázium diákjai festettek ki. 180 méter hosszúságban játékos, vidám és esztétikus graffitiket alkottak a betonfalra. Ezzel egy idõben a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai helyreállították és lefestették a fém kapuelemeket.

BIZTONSÁGOSABB FÕKAPU
Jelenleg is zajlik a Tokaji úti fõkapu átépítése. A nettó
20 millió forint értékû acél szerkezetû kapu a személy- és

KERÉKPÁRÚT TOKAJIG
A Tokaji úton egyszerre több, nagyobb beruházás is
megvalósul, hiszen elkészült a Tokajig tartó kerékpárút,
amit Nyíregyháza polgármestere a piaci bõvítések során
megtekintett. Dr. Kovács Ferenc a helyszínen szerkesztõségünknek elmondta, egyszerre több célnak kívántak eleget tenni a beruházással, ami a 2015 novemberében a
kormány és az önkormányzat között létrejött, Modern
Városok Program megállapodás része. Egyrészt szolgálja
az itt élõk és a két település között elhelyezkedõ települések lakóinak biztonságos gyalog-kerékpáros közlekedését, a szabadidõ hasznos és egészséges eltöltését, és természetesen a turisztikai vonzerõ növelését.

FEJLESZTÉSPOLITIKAI STRATÉGIA
– Ez a hármas célrendszer jól visszatükrözi Nyíregyháza fejlesztéspolitikai stratégiáját: úgy fejlesszünk, hogy az
itt élõket szolgálják a beruházások, a mindennapi életet
könnyítsék, a helyi gazdaságot erõsítsék, emeljék a város
gazdasági, illetve turisztikai vonzerejét és emellett, mint a
megye székhelye, a térségben élõk számára is elõnyöket
teremtsünk a fejlesztések által. Ez a mostani pedig az egész-

EGYSZERÛBB BEJUTÁS, PARKOLÁS
A nettó 9,3 millió forintból megvalósuló parkolóbõvítés
lehetõvé teszi, hogy a gépkocsik dupla sávon hajtsanak
be a vásártér területére, ezzel is enyhítve a 38-as számú
fõút hétvégi zsúfoltságát. A munkálatok során az útalap
Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV megbízott ügyvezetõje és
dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszíni szemlén
gépjármûforgalom szétválasztásával biztonságosabb közlekedést tesz lehetõvé a piaci vásárlók számára, de az új
bejárat esztétikusabb is lesz a korábbinál.

KOMFORTOSABB PIAC

Az átépítés alatt lévõ kapu a már festett kerítéssel
felsõ, szennyezett rétegét eltávolították, majd megerõsítették azt és 5 centiméter vastagságban hengerelt, zúzott
köves felületet készítettek, de az út két oldalán lévõ terület rendezését is elvégezték a munkások.

SZÍNES KERÍTÉS
A kerítésen belüli terület átalakításán kívül új arculatot
kapott a Vásártér. Ennek része a közelmúltban elkészült

Kovalecz Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda vezetõje elmondta, az önkormányzat a városüzemeltetési cégen keresztül jelentõs fejlesztési csomagot valósít meg a volt KGST piac környékén. Az elmúlt évben a társaság felújította a piacon lévõ
két mosdó épületét, valamint elkezdõdött a belsõ, elektromos hálózat rekonstrukciója, melyet elõreláthatóan az
idei évben kezdõdõ komplex rekonstrukció követ, illetve
bõvíteni fogják a tûzivízhálózatot is. – 2016-ban és az idei
év elsõ hat hónapjában a NYÍRVV Nonprofit Kft. összesen
több mint nettó 55 millió forintot fordított a Tokaji úti Vásártéren a kényelmesebb vásárlási és árusítási lehetõségek megteremtésére. A mostani és jövõbeni infrastrukturális fejlesztésekkel, egyben „szépészeti” beavatkozásokkal komfortosabbá, élhetõbbé igyekszünk tenni a vásárlóknak és az eladóknak is a piacot.

Bár még nem adták át, sokan már tesztelik a Tokajig
vezetõ kerékpárutat
séges életvitelt is elõsegítheti – fogalmazott. Ebben nagyon
sokat tett már Nyíregyháza, hiszen az elmúlt években szabadidõ- és kondiparkokat adtak át, de több kerékpárút is
megépült Nyíregyházán. A polgármester kiemelte, az infrastrukturális beruházások a város vonzerejét is növelik,
de a befektetési lehetõségek vizsgálatánál is számít a közlekedési infrastruktúra. A Nyíregyházát Tokajjal összekötõ kerékpárutat a mûszaki átadást követõen hamarosan a
sportolni vágyók is birtokukba vehetik.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÚJ PADOK ÉS SZELENCÉK A MALOMKERTBEN
Egy többéves koncepció keretében kicserélte a közterületi padokat és a szemetesszelencéket a Városüzemeltetés a Malomkertben. A városrész 46 új hulladékgyûjtõt
és 17 padot kapott. Az utcabútorok erõsebbek és idõtállóbbak, így komfortosabbá tehetik az ott élõk mindennapjait.

dernebb, kényelmesebb, „vandálbiztosabb”, könnyebben
és gazdaságosabban karbantartható padtípusokra cserélték. Az irodavezetõ hozzátette, a szelencék is tönkremennek, elvékonyodnak és olyan sérüléseket szereznek az
évek alatt, amelyeket már nem lehet kijavítani, ezért folyamatosan csökken a számuk. Az újak lényegesen vastagabb anyagból készülnek és porfestéssel felületkezelték
õket, így sokkal jobban ellenállnak az idõjárás viszontagságainak.

2013-tól folyamatosan újítja fel a városi utcabútor-állományt a NYÍRVV. Az elmúlt négy évben több mint ezer
köztéri berendezést helyeztek ki Nyíregyházán a munkások. 580 hulladékosszelencét és 510 elhasználódott padot cserélt ki a városüzemeltetõ cég. Az utcabútorokat
elõre meghatározott terv alapján telepítik a város különbözõ területein.

4 ÉV ALATT 1000 BERENDEZÉS
Elõször a belvárosban, az Érkertben, most pedig a Malomkertben cserélték a használati tárgyakat. Évente önkormányzati forrásból mintegy 12 millió forintot költ a Városüzemeltetés közterületi padok és szelencék karbantartására, valamint beszerzésére, hiszen sok esetben már nem
éri meg a régi, elhasználódott eszközöket felújítani.
2017. JÚNIUS 30.

TOVÁBBI VÁROSRÉSZEK

Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-fenntartási Irodájának vezetõje kifejtette, sok szempontot figyelembe vettek akkor, amikor a csere mellett döntöttek.
Hozzátette, elsõsorban a kényelmet nézték, de azt is, mekkora karbantartást igényelnek. Keczkó János elmagyarázta, a régi, sárga padok felújítása, karbantartása, üzemben
tartása már sok esetben gazdaságtalan volt. Ezeket mo-

Az új padok és szemetesszelencék egy részét a társaság
dolgozói és közmunka programban részt vevõk készítették télen, a városüzemeltetõ cég saját mûhelyében, amikor kevesebb tennivaló akad a szabadban. A hideg évszakban dolgozók karbantartották és felújították a tönkrement utcabútorokat, néhány esetben pedig összeszerelték azokat. Az utcabútorok cseréje folytatódik Nyíregyházán, a következõ ütemben az Örökösföld, majd a Jósaváros
kap új padokat és szemetesszelencéket.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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AKTUÁLIS

„BÜSZKE VAGYOK A NYÍREGYHÁZIAKRA”
– SZABÓ TÜNDE SOHASEM SZAKADT EL SZÜLÕVÁROSÁTÓL
Mint múlt héten megírtuk, a labdarúgás, a kézilabda, a
kosárlabda és a jégkorong mellett a röplabda is bekerült
a TAO-támogatott sportágak körébe egy törvényi módosítás következtében. A parlamenti döntés után a Continental Arénában tartott sajtótájékoztatót dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár dr. Kovács Ferenccel, a
röplabda szövetség országos elnökével, Nyíregyháza polgármesterével. Az eseményt követõen adott szerkesztõségünknek interjút a nyíregyházi kötõdésû államtitkár.
– Hogyan került a kiemelt körbe a röplabda?
– Ha megnézzük az elmúlt évek eredményeit, fejlõdésben van ez a sportág Magyarországon is, mely egyébként
világszerte nagyon népszerû. Amikor két évvel ezelõtt dr.
Kovács Ferenc lett a szövetség elnöke, egyik legfontosabb
törekvése volt, hogy bekerüljön a röplabda a társasági adók
által támogathatók körébe. Ez most valósult meg, amely
újabb lehetõségeket biztosít, s ezzel hatra bõvült a kiemelt
látvány-csapatsportágak köre.
– Néhány napja éppen Európa-liga mérkõzéseket rendeztek Nyíregyházán, már nem elõször. Az új eséllyel
nemzetközi szinten is elõreléphetünk?
– A kedvezõ folyamat már most is megfigyelhetõ, gondolva a nõi válogatott szereplésére, de a nyíregyházi csapat is az utóbbi évek egyik legszebb teljesítményét érte el
a dobogós helyezéssel. Ez azt jelenti, hogy újra nemzetközi kupamérkõzéseket láthatnak a nézõk az egy évvel
ezelõtt kormányzati forrásból gyönyörûen modernizált
Continental Arénában. Ám a legfontosabb az utánpótlás,
a kiválasztási és képzési rendszer rendbetétele. Ez nem
csak a röplabdára érvényes: a háttérbázis megteremtését
szolgálja közvetve az is, hogy bevezette a kormányzat a
mindennapos testnevelést az iskolákban. Így 1,2 millió
gyermek sportol naponta, ez óriási dolog.
– A terület államtitkáraként és korábbi, sikeres olimpikonként dolgozik az aktív életmód népszerûsítéséért is.
Mi a sport szerepe?
– Sokkal több mint elsõre gondolnánk. A sport egy dinamikusan fejlõdõ stratégiai ágazat világszerte, melynek
közvetett és közvetlen hatásai vannak az egészségügyre,

az oktatásra, de a családi, ifjúsági és szociális szférára
egyaránt. Sõt, a gazdaságra, amelyet Amerikában ismertek fel igazán. Az, hogy a sport gazdasági érték, egyre
többen értik meg Európában, ezért is fontos, hogy sokan
sportoljanak, mert az adja az alapját késõbb az eredményeknek is. Ehhez persze idõ kell, Angliában például egy
bõ évtized volt szükséges ahhoz, hogy érzékelhetõ legyen
a sportélet hátterében elindított folyamat.
– Tehát nem csak az élsportban gondolkodnak.
– Így van, hiszen a rendszeres tömegsport nagymértékben hozzájárul az emberek, így pedig egy nemzet egészségéhez is. Ezért mondtam, hogy számos területre kihat a
sport. Egyébként tapasztalatom szerint Nyíregyháza ebben is nagyon jól áll. Példaértékû a „Mozdulj, Nyíregyháza!”, az önkormányzat által szervezett ingyenes mozgásprogram-sorozat, és magas a nyilvános, szabadtéri
kondiparkok száma is. De a szervezett keretek mellett is
szívesen mozog a város, magam is láttam, hogy akár a
stadionban, az erdõben rengeteg emberrel lehet találkozni, akik folyamatosan tesznek az egészségükért.
– Ezek szerint képben van Nyíregyházával?
– Természetesen, hiszen soha nem is szakadtam el a
szülõvárosomtól, ahol úszóként a sportsikereimet is elértem (például olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérem
– a szerk.). Örülök a fiatal úszók eredményeinek, s természetesen élõ a kapcsolatom a benne dolgozókkal. Ugyanaz érvényes az atlétáinkra, akik már felnõtt szinten is kimagaslóan teljesítenek, országos bajnokságokat nyerve.
Röplabdában is sikeresek vagyunk utánpótlásban, nyolc
edzõ irányításával 250 diák készül rendszeresen, hogy csak
három példát említsek. Visszatérve a kérdésre, én itt vagyok otthon igazából, akkor is, ha a munkám most a fõvároshoz köt. Büszke vagyok a nyíregyháziakra, akiknek jelentõs része aktív életmódot él.
– Talán ez is benne lehet abban, hogy a közeli jövõben
az infrastruktúra is bõvül?
– Mindenképpen, hiszen Nyíregyháza rászolgált az
eredményeivel, s ezek hiánypótló beruházások lesznek.
Ennek jegyében indulhat nemsokára az Atlétikai Centrum
megvalósítása a Modern Városok Program keretében. De

Dr. Szabó Tünde államtitkár
nagyon jó fázisban van a versenyuszoda elõkészítése, és
nemsokára a jégsport szerelmesei is állandó, fedett helyen hódolhatnak szenvedélyüknek a hideg idõszakban.
S ami még nagyon fontos: ha egy gyermek sportol, elõbbutóbb a szülõk is nagyobb eséllyel kapnak kedvet a mozgáshoz. A cél pedig az, hogy minél többen sportoljanak
az országban.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÉLETTÖRTÉNETEK EGY KÖTETBEN
Megjelent a szépkorúak személyes, Nyíregyházához kötõdõ történeteit összegyûjtõ Élettörténetek címû kötet.
Négy évtized személyes emlékei. Ezeket tartalmazza
az Élettörténetek címû, most megjelent kötet, amelyet a
városházán mutattak be az Idõsügyi Tanács ülése elõtt. A
250 oldalas mû megjelenését a Nyíregyházi Leány- és
Nõegylet támogatta. A kiadvány a 2015-ben és 2016-ban
szépkorúak számára kiírt „Élettörténetek Nyíregyházán”
és „Az általam átélt ’56 valós története” címû pályázatokra beérkezett ötven pályamunkát tartalmazza.

MINTHA UNOKÁKNAK MESÉLNÉK
A ’40-es évektõl egészen a ’80-as évekig olyan rövidebb-hosszabb történetek, élmények olvashatók benne,
amelyek többek között a nyíregyházi családi mindennapokhoz, a gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott kisebb-nagyobb történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Olyan emlékek, amelyeket a szerzõk úgy adnak
át írásaikban, mintha az unokájuknak mesélnének.

mányzat számára is, mert így elérhetõvé válik egy olyan
szelete az 1940-es és 1980-as évek közötti idõszaknak,
amely a levéltárakban nem található meg, és Nyíregyháza történelmét mutatja be egyéni szemszögbõl, színesítve
a korszakról szerzett tudásunkat.

VÉDETT SÍROK
Ezt követõen az Idõsügyi Tanács tagjai az aktuális napirendi pontokat vitatták meg. Ezek között a szépkorúak kiemelt figyelmet szenteltek a védett sírok nyilvántartásba
vételének. Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára a
Nyíregyházi Televíziónak elmondta, fontosnak tartják,
hogy a temetõkben azoknak a személyeknek a sírjai, akik
kiemelkedõk Nyíregyháza életében, hozzájárultak a megyeszékhely fejlõdéséhez, legyenek védettek, a város pedig folyamatosan gondozza azokat.
Az ülésen döntöttek arról is, hogy idén is meghirdetik a
szépkorúak számára a városi Ki Mit Tud? vetélkedõt.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

SZÍNESÍTI TUDÁSUNKAT

TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a bemutatón kiemelte,
a könyv megjelenése azért is jelentõs, mert az egyéni sorsok általában feledésbe merülnek, legtöbbször a gyermekek vagy az unokák már nem tudják, hogy a nagyapával,
nagymamával mi történt egy olyan korban, amely nem
hasonlított a mához. – A kötet nagyon fontos az önkor-

Az Idõsügyi Tanács tájékoztatja Nyíregyháza város
nyugdíjasait, hogy 2017. július 1-jétõl két hónapon keresztül a fogadóóra szünetel. Szeptember elsõ hétfõjétõl, azaz 4-étõl ismét szeretettel várnak minden nyugdíjas városlakót a felvetõdõ kérdéseikkel, javaslataikkal a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
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EGÉSZSÉGÜGY

INTERAKTÍV ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK

13 darab defibrillátort és 21 elsõsegélyládát kaptak a megyei kormányablakok. A több mint 4 millió
forint összértékû eszközöket a megyei kormányhivatal vásárolta meg állami forrásból.

Interaktív padlóvetítõ rendszert adományozott a Jósa
András Oktatókórház Gyermekosztályának a Libra Szoftver Zrt. A gyerekek nagy teljesítményû projektor segítségével a három négyzetméteres mezõn háromféle játékkal terelhetik el figyelmüket a betegségükrõl, és segít nekik
a gyógyulásban.
A Jósa András Oktatókórház kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy megkönnyítsék a kis betegek kórházban töltött napjait. Ezt bizonyítja az új Gyermekosztály kialakítása, a játéklehetõségek megteremtése. Most bõvült a kikapcsolódás tere, hiszen egy interaktív padlóvetítõ rendszert adományozott az osztálynak a Libra Szoftver Zrt. Faur Kálmán vezérigazgató elmondta, hasonló elven mûködik,
mint a mozgásérzékelõs konzoljátékok. Jelenleg három
játékot lehet rajta futtatni, focit, léggömbös és halacskás
programot. Ezek elvonhatják a gyerekek figyelmét a betegségrõl.

ÉLETMENTÕ ESZKÖZÖK
A megyei kormányhivatal járási hivatalaiban és kormányablakaiban naponta több száz ügyfél fordul meg,
ezért fel kell készülni az egészségügyi vészhelyzetekre is. Dr. Polgári András, a megyei kormányhivatal
fõigazgatója elmondta, az emberélet a legnagyobb
érték, ezért 13 darab defibrillátort és 21 elsõsegélyládát kaptak a megyei kormányablakok. A 13 életmentõ készüléket a legnagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító járási székhely szerinti kormányablakban helye-

Dr. Csüllög Zsuzsanna fõorvos, dr. Adorján Gusztáv
kórházi fõigazgató, Faur Kálmán vezérigazgató, Libra
Szoftver Zrt., Maleczki Péter ügyvezetõ, RutinSoft Kft.

AZ ORSZÁGBAN MÁSODIKKÉNT
A hazai fejlesztésû rendszert eddig szinte kivétel nélkül
csak rendezvényeken használhatták a gyerekek. A Jósa
András Oktatókórház Gyermekosztálya a fõvárosi Heim
Pál Gyermekkórház után az országban a második egészségügyi intézmény, ahol telepítették az interaktív padlóvetítõt. Dr. Adorján Gusztáv, a megyei kórházak fõigazgatója örömmel fogadta az adományt és hangsúlyozta, az
ilyen civil támogatások nagyban segítik a gyógyítómunkát.
A társaság a szakmájába illõ innovatív megoldással akart
hozzájárulni a Tömbkórház Projekt után az intézmény
megújulásához. A kétmillió forintos rendszer telepítése
mellett a helyi partnercéggel biztosítják a játék folyamatos karbantartását is.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

zik ki. Emellett valamennyi megyei kormányablakba
jut elsõsegélyláda. A járási hivatalok mindegyikében
két állami tisztviselõ korábban már megismerkedhetett a defibrillátorok használatával, így vészhelyzet esetén gyorsan és szakszerûen tudnak segíteni a mentõk
megérkezéséig.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

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 TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
július 14. 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.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.
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KÖZBIZTONSÁG

POLGÁRÕR VÁROS LETT NYÍREGYHÁZA
ÖTEZER POLGÁRÕR TALÁLKOZOTT KITÜNTETETT VÁROSUNK REPÜLÕTERÉN
23. alkalommal rendeztek Országos Polgárõr Napot
Magyarországon. Idén Nyíregyháza adott otthont a
nagyszabású rendezvénynek, mely a „Polgárõr Város”
kitüntetõ címet is megkapta. Az eseményen 150 új polgárõr tett fogadalmat.
Több mint ötezer polgárõr vette birtokba szombaton
a nyíregyházi repülõteret. Ám ezúttal nem szolgálatban voltak. Az ország számos területérõl érkeztek a 23.
alkalommal megrendezett Országos Polgárõr Napra,
amelynek ezúttal a szabolcsi megyeszékhely adott otthont. Bemutatók, versenyek, elõadások várták a résztvevõket.

NÉPSZERÛ SZERVEZET
Dr. Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke szerkesztõségünknek elmondta, a találkozó egyrészt
egy demonstratív jelleggel bír: a polgárõrök a jelenlévõ
állami és rendészeti vezetõk elõtt ismételten hitet tesznek a bûnmegelõzés és a közbiztonság védelme mellett.
Másrészt pedig egyfajta kikapcsolódást, szórakozási lehetõséget is nyújt a közel 2000 egyesület keretében több
mint 60 000 tagot számláló polgárõrség jelenlévõ, jelentõs hányadának. Mint mondta, országszerte 183 településen 9900 lovas polgárõr teljesít szolgálatot. Számukra
is ezen a napon rendezték meg a 6. Országos Lovas Polgárõr Szemlét.

DÍJAK ÉS FOGADALMAK
A rendezvényen kitüntetéseket és jutalmakat is átadtak
a kiemelkedõ tevékenységet nyújtó önkénteseknek, többtucatnyi egyesületet és személyt elismerve, köztük megyeieket is (lásd keretes írásunkat). Ezenkívül 150 új tag
ünnepélyes fogadalmat is tett. Három éve már a 14–18 év
közötti fiatalok is csatlakozhatnak a polgárõr egyesületekhez. Most közel 100 ifjú polgárõr döntött így. Ez az
utánpótlás, a jövõ szempontjából is lényeges. Farkas Viktória, a nagykállói Budai Nagy Antal Szakgimnázium tanulója, aki a fogadalmi szöveget elõmondta, úgy véli, ha
már most látják a pontos feladatokat, akkor késõbb sokkal
könnyebben és magabiztosabban fognak tudni bekapcsolódni az aktív szolgálatba.

FONTOS A SZEREPÜK
A rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében kiemelte, a polgárõr szervezetek Nyíregyháza közbiztonságának fenntartásában is elengedhetetlen
szerepet töltenek be, ezért a város mindent megtesz támogatásuk érdekében. Nemcsak anyagilag, hanem irodával és felszerelésekkel is segíti munkájukat, továbbá idén
a Városbál bevételét is a polgárõr szervezeteknek ajánlották fel.

Fogadalomtétel

JAVULÓ STATISZTIKA, NÖVEKVÕ TÁMOGATÁS
A rendezvényen részt vett dr. Pintér Sándor is. A belügyminiszter a polgárõrök áldozatkész munkájára hívta fel a
figyelmet, hiszen szabadidejüket áldozzák fel a települések biztonságáért, egyebek közt vigyáznak a gyermekekre
és részt vesznek a határvédelemben is. Mint mondta, éppen ezért a kormány munkájukhoz többféle támogatást is
ad. – Az elmúlt hét évben felére csökkent a közterületi bûnözés Magyarországon a polgárõrség és a rendõrség hatékony együttmûködésének eredményeként. A polgárõrség
2010 elõtt évente körülbelül 100–200 millió forintos támogatáshoz jutott hozzá. Jelen pillanatban több mint 1 milliárd forint a támogatottsága a kormány részérõl, ami ötszöröse a korábbiaknak. Ezentúl az együttmûködési támogatás keretében kerékpárokat, motorkerékpárokat, autókat kap,
és sok esetben azokat a technikai eszközöket, amelyek a
kapcsolattartáshoz szükségesek a polgárõrök, a rendõrök
és a határvadászok között, illetve a polgárõrök és az önkormányzat között – hangsúlyozta dr. Pintér Sándor.
Pintér Sándor belügyminiszter beszédet mond

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert, Tarczy Gyula)

NYÍREGYHÁZA A POLGÁRÕRSÉGÉRT, A POLGÁRÕRSÉG NYÍREGYHÁZÁÉRT
Az önkormányzat számos módon segíti és támogatja
a polgárõrök munkáját és több ponton segíti a közbiztonságot, a bûnmegelõzést. Az önkormányzat irodát biztosít az Érkertben a Városközpont Polgárõr Egyesület
részére, körzeti megbízotti irodának és polgárõr irodának ad helyet a Huszár-telepen. Felújította a rendõrõrsöt az Érkertben, támogatta a közösségi rendészeti iroda megnyitását a Jósavárosban. Létrehozta a Közbiztonsági Közalapítványt, majd annak tanácsadó testületét –
mindezt a hatékony együttmûködés, az eredményesség
érdekében. Egy éve adták át azt a koordinációs irodát,
amely nagyban hozzájárul a hatékonyságához. Az iroda együttmûködik a polgárõr szervezetekkel, a Közbiztonsági Közalapítvánnyal, a rendõrkapitánysággal, és
mindazon szervezetekkel, akik városunk közrend és
közbiztonságának fenntartásáért, megerõsítéséért dol-

goznak. Példaértékû az együttmûködés a Közterület-felügyelet, a rendõrség és a nyíregyházi polgárõr egyesületek között, egymás munkáját segítve õrzik a város nyugalmát, a biztonságunkat. Emellett folyamatosan nõ a
térfigyelõ kamerák száma is a városban. 2016 és 2017
években a Közbiztonsági Alap terhére, közgyûlés által
elfogadva 2 500 000 forintot osztottak szét a város területén mûködõ polgárõrségek részére, pályázat útján. A
Közbiztonsági Közalapítvány 2016. évben 7 450 000
forintot, 2017. évben 6 810 000 forintot biztosított a polgárõrségek mûködési költségeire. 2017 márciusában 3
millió forint értékben vásároltak eszközöket, irodai szereket, munkaruhákat, bicikliket, és 2 használt autó cseréjéhez is hozzájárultak a Városbál jótékonysági bevételébõl. Az Országos Polgárõr Nap költségeihez is jelentõsen hozzájárult az önkormányzat.

MEGYEI DÍJAZOTTAK:
NYÍREGYHÁZÁT IS ELISMERTÉK
Az Országos Polgárõr Szövetség elnöksége a város és lakossága biztonságát szolgáló polgárõrség támogatásáért a „Polgárõr Város” kitüntetõ címet adományozta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl Nyíregyháza város önkormányzatának; a „Polgárõr Község” kitüntetõ címet pedig Kékcse Község Önkormányzatának. A Polgárõr mozgalomban és különösen a „300x100 Biztonság” programban végzett tevékenysége elismeréseként Polgárõr Érdemkereszt
Arany Fokozata kitüntetésben részesítette Nagy István urat, a Rozsréti Polgárõr Egyesület elnökét. A rendezvény vándorzászlóját Lisovszki Róbert és Cidor
Mihály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárõr
Szövetség elnökségi tagjai vették át a tavalyi rendezõtõl.
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HIRDETÉS

„Beteg Gyermekekért” Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: belsõ ellenõr.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatok:
– Elemezni, vizsgálni és értékelni a belsõ kontrollrendszerek kiépítésének, mûködésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
– Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelõségét,
a beszámolók valódiságát.
– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelõzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése és a belsõ kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
– Nyilvántartani és nyomon követni a belsõ ellenõrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
– A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 1. melléklet 1. számú pontjában belsõ ellenõrzési feladatkörhöz meghatározott végzettség.
– Legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– Lendületes, motivált, céltudatos személyiség.
– Munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
– Problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõkészség.
– Gépjármûvezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérõl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2017. szeptember 1.
napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erõforrás Menedzsment munkatársa nyújt (42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).
– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következõ száma (2017. június 30., 2017. július 7. megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (2017. június 30. megjelenés)
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Adószám:
Törvényszék:
Bejegyzô határozat száma:
Nyilvántartási szám:

19208354-1-15
15 Nyíregyházi Törvényszék
3 PK 20.580/1990/5
15/03/20580

Közhasznúsági melléklet 2016.
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az
egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, mûszerek beszerzése, koraszülöttek
mentése, szállítása. Az alapítvány támogatja a gyermekgyógyászat
kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenység megnevezése: Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
1997. évi CLVI.Tv.26oc/I
pontja szerinti egészségmegôrzés, betegségmegelôzés
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
újszülött gyerekek
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk
létszáma:
490

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei
Alapítványunk 2016. évben a megyében született súlyos állapotú koraszülöttek-újszülöttek mentését végzi. Ezen tevékenységhez fogyóeszközöket vásárolt, fedezte a mentéshez használt gépkocsik üzemeltetési költségeit, valamint a feladat ellátásában résztvevô
mentôgépkocsi-vezetôk, szakdolgozók és orvosok bérét.
3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000 HUF)
Nem volt ebben az évben célszemély

Elôzô idôszak

Tárgyidôszak

0

0

Elôzô idôszak
0
0

Tárgyidôszak
0
0

Összesen:
4. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000 HUF)
Vezetô tisztségviselôk juttatása
Összesen:

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000 HUF)
Elôzô idôszak
Tárgyidôszak
B. Éves összes bevétel
45 000
46 076
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt
összeg
4 484
4 072
D. Közszolgáltatási bevétel
2 973
2 560
E. Normatív támogatás
0
0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
37 543
39 444
H. Összes ráfordítás (kiadás)
40 810
42 644
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás
13
14
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
40 810
42 644
K. Adózott eredmény
4 190
3 432
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló
2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelôen) (fô)
0
0
6. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése

Igen

Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

Nem

Értéke

X

45 538
7 622
0

X

0,11
1,00
0

X
X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô]

X
X

7. Kiegészítô melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett fôbb tevékenységek és programok
bemutatása
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma,
volumene, jellemzôi, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:
A Kuratórium az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályázatokat készít, az így elnyert pénzeszközökkel az alapítvány céljának
megvalósítását segíti.
7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.

SPORTSIKER

SPORTIKONOK A MÚLTBÓL: OROSI JÁNOS
A NYOLCSZOROS VILÁGBAJNOK RÁDIÓS TÁJFUTÓ SÉRÜLTEN FUTVA IS NYERT
Az elmúlt évtizedek nyíregyházi élsportolóira visszatekintõ sorozatunkban ezúttal egy különleges terület, világszerte elismert bajnokát faggatja Káplán István teniszedzõ. Orosi lakásán beszélgetett sportolói pályafutásáról
és az azt követõ polgári életérõl, Orosi János többszörös
világ- és Európa-bajnokkal.
– Ez egyben szójáték is, de a nevetek és a település
neve között van összefüggés?
– Nincs, vidékrõl kerültem be Nyíregyházára a Krúdyba 1969-ben, amikor a gimnázium indult. Most idén lesz
22. éve, hogy orosi lakos vagyok.
– Pályafutásod felidézése elõtt a jelenrõl kérdezlek. Mit
csinálsz manapság?

ként szerepelt a sportág neve. Itt csak a rajthely és a cél
van bejelölve a terepen. Öt pontot kell érinteni, illetve
megtalálni. A sorrend szabadon választott, így a logikus
gondolkodásnak nagy szerepe van.
– Hány évesen kezdtél el atletizálni? Mert gondolom,
ez volt az alap.
– Gimnazista koromban a legendás testnevelõ tanárnál, Tatos Pista bácsinál. A Hármasdombon volt egy mezei futóverseny az emlékmûnél, ott bronzérmet szereztem. Ekkor jött oda hozzám egy számomra akkor még ismeretlen úr, bemutatkozott, és kérte, járjak hozzá edzésre. Molnár Istvánnak hívták. Nagyon meglepõdtem, mert
addig fociztam, kézilabdáztam Nyírcsászáriban Farkas
Lászlónál. Azért megkérdeztem, mikor vannak edzések?
Így kezdõdött. Még abban az évben, Debrecenben egy
nemzetközi versenyen 1500 méteren, mint ifiválogatott
vettem részt 17 évesen. A következõ évben Tatos Pista
bácsi azt mondta, induljak el a megyei tájfutó versenyen.
Itt is harmadik lettem. Hazafelé odajött hozzám egy szemüveges fiatalember, aki megdicsért és megkérdezte, nem
volna-e kedvem a rádió irányméréshez? Õ volt Venczel
Miklós. Ez 1971. április elsején volt. Nagyon tetszett a
dolog és egy hónap múlva Kecskeméten már a Hírös kupán szintén harmadik voltam. Ezek a harmadik helyezések alapozták meg a késõbbi bajnoki címeket.
– Kik azok még, akikre rajtuk kívül szeretettel, tisztelettel emlékezel?
– Nagyon szerencsés embernek tartom magam abból a
szempontból, hogy az iskolai éveim alatt olyan meghatá-

1994. Svédország, amikor háromszoros világbajnok lett
– Nyugdíjas vagyok. A Tejipari Vállalattól mentem nyugdíjba, de a tejdiszkontban kemény fizikai munkát végzek,
mert sportolóként olyannyira megszoktam ezt az életet,
hogy erre szükségem van a mai napig is.
– Szeretett és sikeres sportágaddal milyen kapcsolatot
ápolsz jelenleg?
– Semmilyet.
–?
– Több oka is van, de a legfontosabb az, hogy családommal szeretném tölteni a szabadidõmet. Feleségemmel, akinek szinte minden eredményemet köszönhetem,
gyermekeimmel, unokáimmal. Mert az én gyermekeim úgy
nõttek fel, hogy szinte csak fényképen láttak... Most az
unokáimmal élem meg azt, amit a két lányomnál kihagytam. Ez nagyon boldoggá tesz.
– Nem hiányzik a kapcsolat? Hosszú éveket töltöttél
élsportolóként.
– Hogyne hiányozna! Különösen, amikor látom azt,
hogy hazai versenyekre készülnek a mostani versenyzõk.
Aztán ez fokozódik, amikor tudom, hogy világversenyre
mennek. Ezt korábban nagyon nehéz volt feldolgozni. Most
már egy kicsit könnyebb.
– Kerestek egyáltalán?
– Persze, de én voltam az elutasító. Legelõször Venczel
Miklós, aki egy csodálatos ember volt. Õ fedezett fel és
„mérgezett meg” ezzel a sportággal. Az azért fájt, hogy a
honi sportági szövetség teljesen elfelejtkezett rólunk. Rólam és válogatott csapattársaimról, a székesfehérvári Lukács Józsefrõl és a pécsi Nagy Györgyrõl, akikkel nyolc
évig veretlenek voltunk a világversenyeken.
– Az eredményeid után van valamilyen állami juttatás,
amit rendszeresen kapsz?
– Igen, van, egy nevetségesen alacsony összeg. Mondom is: 20 550 forint. Az olimpiai érmesek sem kapnának
életjáradékot, ha annak idején Gedõ György, olimpiai bajnok ökölvívó a Hõsök terén nem kezdte volna árulni aranyérmét. Én is gondoltam arra, hogy 8 csodálatos világbajnoki aranyérmemet áruba bocsátom...
– Légy szíves pontosítsd ennek az általad ûzött sportágnak a nevét, mert sokan rókavadász sportnak ismerjük.
– Amikor az MHSZ (Magyar Honvédelmi Sportszövetség) keretében mûködtünk, rádió iránymérés volt a hivatalos nevünk. A köznyelvben hívtak minket rókavadásznak, mert az erdõben elrejtett rádióadókat kellett megtalálnunk. A nemzetközi nyelvben mindig is rádió tájfutás-
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1986-ban, Bulgáriában, versenyzés közben
rozó pedagógusok voltak, akik a szülõi hátteret pótolták
számomra. Meg kell említenem Banner Laci bácsit, aki
iskolaigazgató volt, Tar János kollégiumi igazgatómat, aki
atyai szeretettel bánt velem. Feleségem pedig, aki 40 éve
házastársam, a hátteret biztosította.
– Legszebb emléked pályafutásodból?
– 1994 Svédország, ahol két egyéni világbajnoki címet
értem el rövidhullámban és URH-ban, valamint egy-egy
aranyat és bronzot a csapatban. Az elsõ nap után csak
nagy nehezen tudtam a feleségemet felhívni és boldogan
közöltem, hogy világbajnok vagyok. Ekkor megkérdezte:

1992. Siófok
ezt hogy csináltad? Hát ezért jöttem, ezért edzettem éjjel,
nappal, ítéletidõben, karácsonykor, húsvétkor – feleltem.
Ez egy olyan szép emlék, amit nem tudok elfelejteni.
– Volt olyan, hogy mind a négy számban elsõ voltál?
– Vb-n nem, de Jugoszlávia nemzetközi bajnokságán
igen.
– Mielõtt a terepre mentek, van információtok a pályáról?
– A terepet nem ismerjük, de a maximális szintkülönbséget, a maximális távolságot igen – amennyiben a meg-

felelõ sorrendben fut a versenyzõ. Öt perccel a rajt elõtt
megkapjuk a térképet, amelyen csak a rajthely és a cél
van jelölve és magunkhoz vesszük a korábban leadott
vevõkészüléket. Vencel Miklós a legjobb készülékeket
készítette. Gyáriak ellen versenyeztünk: a németeknek,
szovjeteknek, csehszlovákoknak mind ilyenek voltak. Az
õ készülékei magasan verték a mezõnyt, ez is benne volt
az eredményekben. A rajt után egy-egy percig jeleznek
az adók sorrendben, majd öt perc után ismét.
– Volt-e olyan vágyad, célod, amit nem sikerült megvalósítanod?

Van mit pótolnia a családdal a korábbi feszített versenynaptár miatt
– Volt, mégpedig az, hogy a mai napig versenyezzek.
2003-ban feleségemmel edzésrõl tartottunk hazafelé,
amikor közlekedési balesetet szenvedtünk, vétlen félként.
Öt évig nem tudtam, megmarad-e a lábam. Ekkor ért véget pályafutásom. És majdnem az életem is.
– Egyéb sérüléseid mennyire befolyásolták az eredményességedet?
– 1990-ben a Magas-Tátrában Achilles-sérülést szenvedtem. Így futottam még öt kilométert és lett a csapat világbajnok. Nem adtam fel a versenyt, de ezután másfél év
kihagyás következett. Ekkor Pikó fõorvos úr segített, akinek megint csak rengeteget köszönhetek. És újra tudtam
eredményes lenni, pedig azt hittem, vége mindennek.
– Csinálnál-e másképpen valamit?
– Igen. Megmondom õszintén, nem ezt a sportágat választanám. Mert nem volt családi életem, nagyon nehéz
volt, de én világbajnok akartam lenni! Elõször egyszeres,
majd többszörös.
– A feleségeddel sportversenyen ismerkedtetek meg?
– Nem, de edzésre utaztam a vonattal. Ez immáron 40
éve.
– Akkor õ rendkívül belátó lehetett...
– Ez nélküle nem lett volna elérhetõ. Nem tudom megköszönni neki azt, amit tett értem. Tulajdonképpen házasságom után jöttek az eredmények, de õ ezt nagyon megszenvedte.
– A gyermekeidnek milyen kapcsolata van a sporttal?
– Nekik mindig volt közük a sporthoz. Soha nem követeltem tõlük, õk választottak. Petra nálad teniszezett, 14
éves korában teljesítette a Kossuth 80-at a Zemplénben.
Ez 80 kilométer gyalogtúra. Dóra kiválóan úszott, de õ a
zenét választotta a késõbbiekben.
– Ilyen sikeres pályafutás közben gondoltál a jövõdre,
tanulmányokra?
– Sikeresen felvételiztem a TF-re, de nem tudtam elkezdeni sem, mert egyedül maradtam. Ezt követte a katonaság, amit végigsportoltam, majd a házasságom. Aztán az
NYVSC atlétikai szakosztályhoz kerültem technikai vezetõnek. Elvégeztem a TF szakedzõit, de csak két évet dolgoztam edzõként. Még akkor aktívan versenyeztem és a
kettõt nem lehetett együtt csinálni, én pedig a versenyzést
választottam. Nagyon büszke vagyok erre az idõszakra is,
majdnem jobban, mint a világbajnoki címeimre.
– Letettél az atlétika, rádiós tájfutás asztalára néhány
dolgot. Mit tanácsolnál a mai fiataloknak?
– Elõször is, keljenek fel a számítógép elõl! És talán
furcsa lesz, de azt, hogy ne legyenek élsportolók. Ez annyi
szenvedéssel jár, hogy nem kívánom egy fiatalnak sem,
hogy átélje. No persze fantasztikus örömmel is járhat!
– Ki az a volt sporttársad, akirõl szeretnél olvasni a
közeljövõben?
– Az atlétikában dolgoztam edzõként és vezetõként is.
Nagyon sok kiváló sportolónk volt itt a városban, akikrõl
semmit sem tudunk. Ilyen például Koleszár Éva.
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EGYÉJSZAKÁS KALAND A MÚZEUMBAN

Az esztendõ legrövidebb éjszakájához, Szent Iván éjjeléhez kapcsolódik hazánkban 15 éve a Múzeumok Éjszakája, melyhez jó évtizede kapcsolódott a Jósa András
Múzeum is. A francia mintára meghonosodott rendezvény idei fõvárosa Debrecen volt, központi témája pedig
az értékõrzés.
Egyéjszakás kaland – hogy minél több kulturális élmény
szülessen! – így szólt a Jósa András Múzeum mottója, s a
Nõ-Érzékiség-Szexualitás témája köré építette programjait.

KÖZÉPPONTBAN A NÕK
Keresd a nõt! – indította megnyitó köszöntõjét dr. Rémiás
Tibor, az intézmény igazgatója. Erre a témára épült öt új
kiállítással kedveskednek a látogatóknak a múzeumban,
melyeket egy kivétellel november végéig lehet látogatni.
Rendeztek kiállítást a Kállay-család híres nõtagjairól, egy
merész, társadalomtörténeti bemutatót az I. világháború
idejének nõideáljairól. Megjelennek a képregények híres
hõsnõi a Macskanõtõl a Wonder Woman-ig, s egy nem
szokványos képzõmûvészeti tárlatot kínálnak a Hadron
Mûvészeti Egyesület nõtagjai, kiket ugyancsak a téma ihletett. Pikáns viccekkel is találkozhatnak egy interaktív,
hanggal illusztrált anyagban. A múzeumi hosszú éjszakán
itt volt az Eszterlánc Mesezenekar, a Hot Jazz Band és a

Magashegyi Underground, a képregényes Tondora Judit és
Kertész Sándor, Juhász Ágnes jógaoktató és kolleganõi a
védõsátorban, aztán Árvai Nóra pszichológus. A múzeum
udvarán felállított színpadon lépett fel a dumaszínházas
Janklovics Péter, s itt tartotta a Libikóka címû pódiumest
õsbemutatóját Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert.

ÉRTÉKÕRZÕ MÚZEUM
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza kulturális alpolgármestere köszöntõjében utalt azokra az értékekre, melyek fellelhetõk a Jósa András Múzeumban. A XVII. századi
újfehértói aranykincsek, rengeteg ezüstpénz, régészeti lelet, irodalmi, illetve néprajzi tárgy, a katona- és huszárhagyományok dokumentumai, valamint a tíznél is több állandó kiállítás. – Lényegében a múzeum egy nagy értéktár, komoly értékmegõrzõ szerepet visz azóta, hogy kitalálták a XIX. század elején. Reméljük, ez a hármas funkció megmarad, hiszen a mai világban, de a jövõben is
nagy szükségünk lesz rá! A helyhez kötés, az identitás
fontos eleme a kulturális értékek õrzése, azok népszerûsítése. El kell érni az emberek ingerküszöbét, s egy ilyen
tarka, értékes éjszaka újabb látogatókat, sõt múzeumbarátokat állít az intézmény köré – fogalmazott az alpolgármester.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MÛVÉSZTANÁROK A GALÉRIÁBAN
A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének
igazgatója, Szepessy Béla grafikusmûvész és Zielinszki
Tibor szobrászmûvész, mûvésztanár „Tükör által homályosan”, illetve „A felszín mögött” címû kiállítása fogadja a Városi Galéria látogatóit július 22-éig.

akkor mutatja meg magát a kék bolygó, a kis gömböc titka,
vagy a Világom-virágom gravírozott ékessége. Fényben kerül egy kockába a kedves Európa: London-Budapest-Velen-

Filozofikus és interaktív mind a földszinti grafikai, mind
az emeleti szobrásztárlat. Szepessy Béla történelmi tablója az 500 éves reformációnak állít emléket.

A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE
A „Tükör által homályosan” bibliai cím arra utal, hogy
az idõk folyamán folytonos kérdés, mi az, amit láthatunk,
és mit nem. Illetve, mit hogyan értelmezzünk az adott
korban. Elsõ ránézésre torznak tûnõ ábrák halmaza – 5
installáció – követi egymást. Az ábrák közepén elhelyezett tükrözõ henger felületén nyerik el valós kinézetüket.
Ezt a jelenséget anamorfózisnak nevezzük. A XVII. századtól általánosan ismert és használt volt, tehát a barokk
mûvészei igencsak kedvelték ezt. Más, amit látunk egy
sík felületen, és más az, amit térben.

ÉLMÉNY, ELEMLÁMPÁVAL
Zielinszki Tibor szobrászmûvész üveg-beton alkotásaihoz
is érdemes interaktív módon közelíteni, s a kiállítóteremben
elhelyezett elemlámpával megvilágítani az üvegfelületeket,

TÛZUGRÁS, KONCERT
ÉS KIÁLLÍTÁS

ce egy-egy ikonikus épülete – a képeslapszerûen metszett
üveglapok összeragasztásával. Az üvegnek az átlátszósága, a tükrözõdése érdekel, és az a tulajdonsága, ahogyan
illúziót tud kelteni – véli a szobrász. A mûvészt már nemcsak az a réteg érdekli az üveg-beton házasságából, mely
könnyen megadja magát, érdemes megküzdeni a látványért, hogy elérhetõek legyenek a belsõ tartalmak.
A Városi Galéria új kiállításai mellett a Pál Gyula Teremben a Craciun nagybányai képzõmûvész család expresszív, szatirikus, groteszk világa fogadja a látogatókat.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A Sóstói Múzeumfalu hagyományos Szent Iván-éji
rendezvényén a Margaret Island volt a fõ attrakció
június 23-án. Az év legvarázslatosabb éjszakájának
legismertebb népszokása a tûzugrás, amelyben mindenkinek része lehetett, aki a Nyírség Táncegyüttes
mellett erre elszánta magát. Az idei, különleges idõszaki kiállításuk „Pásztor-óra” címmel nyílt, amely bebizonyítja, hogy a népmûvészetben felfedezhetõ jelképes ábrázolások mellett a testiség, az erotika idõnként kendõzetlenül is megjelenik a parasztok, pásztorok világában.

OPERA-MUSICALBEN A
CANTEMUS VEGYESKAR
A Cantemus Kóruscsaládnál is jól ismert zeneszerzõ, Gyöngyösi Levente Mester és Margarita címû opera-musicaljében volt közremûködõ a Cantemus Vegyeskar. A hétvégi õsbemutatónak a miskolci Bartók
Plusz Operafesztivál adott otthont. Bulgakov regényére
az irodalmi szöveghez hasonló sok-mûfajú zenét komponált a szerzõ szimfonikus zenekarra, rockegyüttesre
és jazzformációra, basszusgitárral és szintetizátorral.
Az idei operafesztivál jelszava: „Az opera újjászületése” beteljesült ezzel a mûvel, hiszen zenei eklektikája sokféle ízlésnek képes megfelelni. Egyelõre csak
oratórikus, koncertszerû elõadásban szólt a Mester és
Margarita. A szólisták mellett a Budafoki Dohnányi
Ernõ Szimfonikus Zenekart és a Cantemus Vegyeskart
Hollerung Gábor vezényelte. Alapvetõ kérdés a mû
színpadi bemutatójával kapcsolatban, hogy az Erkel
vagy a Madách Színház lesz-e az a közeg, mely sikert
hozhat Gyöngyösi Levente opera-musicaljének...

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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TÉRSZÉPÍTÉS
MEGTAKARÍTÁSBÓL
Megtakarításból szépítkeznek a Május 1. téren. Egy önkormányzati beruházás takarékos szemlélettel megmaradt forintjait fordítják csinosításra.

Pályázati forrásból újultak meg nemrég a Körte utcai,
valamint a Május 1. téren mûködõ Család és Gyermekjóléti Központ ingatlanjai. A város jól gazdálkodott a rendelkezésre álló forrással, hiszen megtakarítás keletkezett
a teljes felújítás után, amelyet most a Május 1. téri ingatlan környezetének szépítésére használhatnak fel. Így nemcsak az épület újult meg, hanem a takarékosságnak köszönhetõen a nyár folyamán az épület melletti zöldfelületeket is felújítják, amelyen új kerti bútorokat, hulladékgyûjtõ edényeket is elhelyeznek és elkészül az épület
megközelítését segítõ rámpa is. A nyiregyhaza.hu fotógalériájában nyári hangulatjelentést láthatnak a környékrõl.

KÉSZÜLNEK A
2016/2017-ES SZEZON
FÛTÉSELSZÁMOLÁSAI
A fûtési költségmegosztók szerinti elszámolások esetében a naptári éves elszámolásokról
a fûtési szezonok elszámolására történõ átállás miatt a 2017-es évben a második olyan idõszak elszámolása (2016. július – 2017. június) készül, amikor már fûtési szezont számolunk
el fogyasztóinknak.
A költségmegosztó készülékek adatainak kiolvasásához továbbra sem szükséges a lakásokba történõ bejutás biztosítása. Az Okos Mérésbe bekapcsolódott épületeknél pedig már a
manuális „távleolvasó” adatkiolvasásra sem lesz szükség. Ezen adatok kiolvasása a lépcsõházakban felszerelt adatgyûjtõ készülékek segítségével történik. A kiolvasott adatok a valós
fogyasztások alapján gyorsan visszaellenõrizhetõk, a készülékek biztonságosan rögzítik az
adatokat, amelyek hálózatkiesés esetén sem sérülnek meg.
A költségfelosztásokat végzõ szakcég (Techem Kft.) az elszámolásokat július hónapban fogja készíteni, melyeket ellenõrzés után folyamatosan juttatunk el a közösségek képviselõihez.
Ezúton is szeretnénk arra kérni a lakóközösségek képviselõit, hogy ahol idõközben képviselõváltozás történt, azt még július hónap elõtt szíveskedjenek jelezni társaságunk felé az
elszámolások pontos kézbesíthetõsége céljából. Azoknál a közösségeknél, ahol a dokumentumok kézbesítését követõen biztosított idõtartam – az elszámolással kapcsolatos esetleges
észrevételekre, kérdésekre, reklamációkra biztosított idõ, azaz 8 nap – lejár, elkészítjük az
elszámoló számlákat is.
Felhívjuk azon díjfizetõink szíves figyelmét, akik a költségmegosztó készülékek határnapi
átprogramozását nem tették lehetõvé, feléjük a vonatkozó jogszabály alapján kötelezõen
szankcionált elszámolás lesz alkalmazva!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az elszámolásokból eredõ megtakarításokat a
folyószámlán keresztül fizetõ fogyasztóink a számlájukra visszautalva, a készpénzátutalási
megbízással fizetõ fogyasztóink – amennyiben korábban nem adtak meg számlaszámot –
postai úton kapják meg. A hátralékkal rendelkezõ fogyasztóink esetében a megtakarításokkal a tartozásaikat csökkentjük! A megtakarítások visszautalásai a már elkészült elszámoló
számlákon feltüntetett fizetési határidõkig történnek meg.
Lehetõség van az elszámolások alapján keletkezõ egyösszegû ráfizetés, illetve korábbi
számlatartozás részletekben történõ kiegyenlítésére is, mellyel kapcsolatban az ügyfélszolgálati irodánkat kell felkeresni.

KÉSZÜLNEK A 2017. ELSÕ FÉLÉV MELEGVÍZ-ELSZÁMOLÁSAI
Augusztus hónapban készülnek el a használati melegvíz- és költségmegosztókkal nem
rendelkezõ fogyasztói közösségek fûtéselszámolásai is. A használati melegvíz-elszámolások
elkészítéséhez szükséges adatok kiolvasása – a távkiolvasható készülékeknek és az Okos
Mérésnek köszönhetõen – a lakók zavarása nélkül szintén nem igénylik a lakásokba történõ
bejutást. A kis számban elõforduló, még nem távadós melegvízmérõvel rendelkezõ fogyasztóink részérõl továbbra is szükséges a féléves záróadatok megadása, melyet webfelületünkön
(http://nyirtavho.hu/meroallas.php), e-mail útján (nyirtavho@nyirtavho.hu) és személyes ügyfélszolgálatunkon közölhetnek.

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.
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LEGYETEK JÓK... A SZABADTÉRIN
Aki látta valaha az 1984-ben bemutatott Legyetek jók,
ha tudtok! címû olasz filmet, az soha nem felejti el. Azóta színházakban is sokféle változatban elõadták, köztük
a Múzsák Társulat a Budaörsi Latinovits Színházzal való
együttmûködésnek köszönhetõen.
Sikerüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2014
óta játsszák ezt a zenés darabot, amelyet a Jászai Maridíjas Forgách András fordított és dolgozott át a számukra.
A július 7-én, pénteken 20 órától a nyíregyházi nézõk elé
kerülõ produkció rendezõje Czeizel Gábor.
A középkori Rómában játszódik a történet, ami nemcsak a vidám természetû, halála után szentté avatott Fü-

ÚJRA NYÍREGYHÁZÁN
Ismerõs arcot fedezhetnek fel a lelkes színházba
járók a július 7-én, pénteken este a Szabadtéri Színpadon bemutatott Legyetek jók, ha tudtok! címû elõadás szereplõi között: Szegezdi Róbertet, aki immár
negyedik premierjére készül a Móricz Zsigmond Színházban. Az Orosz lekvár, a Dollárpapa és a Sirály után
Schiller Don Carlosának Alba hercegét alakítja.
– Az elmúlt évek alatt szoros kötõdésem alakult ki
a nyíregyházi társulathoz, ezért is jövök ide mindig
szívesen – nyilatkozta lapunknak. – Ezúttal a Múzsák
Társulatával mutatjuk be a Legyetek jók, ha tudtok!
címû musicalt. Jó szívvel tudom ajánlani családoknak
ezt a filmbõl is jól ismert történetet, amelyik Néri Szent
Fülöp életérõl szól. Romantikus, kedves az elõadás,
jó a zenéje, és 15–20 gyermekszereplõ viszi benne a
prímet. A felnõttek közül a Fülöpöt játszó Kardos Róbert ezért az alakításáért tavaly a Szarvasi Vízi Színház fesztiválján a legjobb férfi fõszereplõnek járó díjat kapta meg. Én Loyolai Ignácot játszom, a Jezsuita
Rend megalapítóját, aki egy gesztus erejéig avatkozik
be a gyermekek életébe. Három jelenetem van a fõszerepet alakító Kardos Róberttel. Mindenkihez szól
a darab üzenete: Legyetek jók, ha tudtok!
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A Legyetek jók, ha tudtok címû elõadásban Kardos
Róbert gyerekszínészekkel (Fotó: internet)
löp atya életét idézi elénk, de egy szép szerelmi történetet
is megjelenít. Szereplõi mindannyian örökös küzdelemben állnak a gonosszal, a kísértésekkel. Néri Fülöp magához fogad, felnevel elhagyott gyermekeket, köztük a tolvaj, de melegszívû, eszes Cirifischiót is, mégsem tudja
megmenteni az ördögtõl. Az egykor „enyveskezû” fiú és
az atya a gyermekek érdekében koldulni sem szégyell. A
legényke beleszeret az elõször fiúnak gondolt leánykába,
Leonettába, akirõl kiderül, jómódban él, ugyanis a bíboros szeretõje. Fellángoló érzelmei hatására szakít a gazdag, de erkölcstelen élettel, õ is a jóságos pap védencévé
válik. Felnõve a fiatalok össze akarnak házasodni, de az
ördög mesterkedéseinek köszönhetõen az ifjú megöli a
bíborost, s így nem kerülheti el a sorsát... Nemcsak õ van
azonban újra és újra kísértéseknek kitéve, az atyára is bíborosi cím várhatna, de ha elfogadná, az már nem a gyermekek által rajongásig szeretett lény lenne.
A mû címe úgy is értelmezhetõ, s erre a filmben Fülöp
atya utal is: „Maradjatok jók – ha tudtok!” Olyanok, mint
az ártatlan gyermekek, de ez soha senki számára sem
könnyû. A mozgalmas, szövevényes történet nagyon stílszerû díszletek között játszódik. A sok-sok gyermekszereplõnek remek feladatokat kínáló zenés, táncos elõadásban felcsendül egyebek mellett az árva gyerekek kórusának dala:
„Hiúság minden. Csupa káprázat,
A jók ugye el sose kárhoznak,
Legyetek jók, ha tudtok,
mert a hiúság hoz bajt!”
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

DALOS SIKEREK
A SZENT IMRÉBEN
A Katolikus Pedagógiai Intézet által a Szent László-év alkalmából meghirdetett országos énekpályázat döntõjébe 114 pályázó közül a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola két alsó tagozatos énekcsoportja és két tízedikes tanulója jutott a döntõbe,
kategóriájuk tíz legjobbja közé.
A zsûri elnöke Szvorák Katalin, Kossuth-díjas népdalénekes, elõadómûvész volt.
3. osztályos tanulók: Ilonczai Julianna, Sárga Kitti
Zselyke és Szûcs Anna Ágnes. 4. osztályos tanulók:
Ádám Elizabet, Fabók Bálint, Fabu Hanna. Felkészítõ
tanáruk: Gyöngyössy Boglárka. 10. osztály: Kapitány
Virág – 1. helyezés. 10. osztály: Kristóf Dóra – 2. helyezés. Felkészítõ tanáruk: Tarczyné Alföldi Anikó.
A Katolikus Pedagógiai Intézet (KAPI) fennállásának 20. évfordulóját 2017. október 6-án ünnepli a
Nemzeti Színházban. Ennek keretében az elmúlt évek
KAPI által szervezett pályázatainak (vers, ének, színdarab stb.) legsikeresebb díjazottjait kérik fel szereplésre, így a Szent Imre tanulója, Kapitány Virág (10.
c) is meghívást kapott a gálára.
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TÖMEGEK FOGADTÁK SZENT LÁSZLÓ EREKLYÉJÉT
Nyíregyházára érkezett Szent László koponyaereklyéje. Magyarország harmadik legfontosabb ereklyéje 410
év után hagyta el Gyõr városát, ahol eddig nagy becsben õrizték. Az ereklye május eleje óta járt már Nagyváradon és Debrecenben is, pénteken a szabolcsi megyeszékhelyen fogadták, ahol szentmisét is celebráltak
a tiszteletére.
Egy különleges, páncélozott szállítójármûvel érkezett
meg Árpádházi Szent László király ereklyéje Nyíregyházára péntek délután. A teherautó a Kossuth térre hajtott,
majd biztonsági emberek, valamint szakértõk segítségével kivették az autóból a felbecsülhetetlen értékû egyházi
kincset.

KÜLÖNLEGES ALKALOM
Közben rengeteg hívõ és bámészkodó gyûlt össze a római katolikus székesegyház elõtt, õk kíváncsian nézték
végig a történéseket. A koponyaereklyét fõpapok és papokból álló küldöttség fogadta, az õ kíséretükben jutott be
a templomba, mely zsúfolásig telt hívekkel. Az ereklye
tiszteletére szentmisét is tartott dr. Veres András, gyõri megyés püspök. Az eseményen mellette részt vett többek
között Várszegi Asztrik, pannonhalmi fõapát, Bosák Nándor, nyugalmazott megyés püspök és dr. Seregély István,
nyugalmazott érsek, valamint Palánki Ferenc, debrecennyíregyházi megyés püspök is.

A SZENT KIRÁLY OLTALMÁBAN
Palánki Ferenc, aki köszöntõt is tartott, a Nyíregyházi
Televíziónak elmondta, a debrecen-nyíregyházi egyházmegye megalapítása óta Szent László oltalma alatt áll.
Emellett az ereklye azért is fontos, mert 1092-ben a szent
király a megye névadó településén, Szabolcs községben
tartott egyházi zsinatot. – Amikor 1993-ban Szent II. János
Pál megalapította az egyházmegyét, Szent Lászlót jelölte

Palánki Ferenc megyés püspök mondott köszöntõt a Szent László ereklye Nyíregyházára érkezése alkalmából
ki védõszentnek. Talán éppen azért, mert a mi egyházmegyénk területén oly sok minden dolog történt Szent László gyon vártam ezt az alkalmat, mikor meghallottam, repesett a szívem a boldogságtól – nyilatkozta szerkesztõsééletében, gondolok itt a szabolcsi zsinatra, amely egyfajta
günknek Újvári Sándorné.
országgyûlés is volt. Törvényeket hoztak nemcsak az egyAz ereklyét másnap Szabolcs községbe szállították, ahol
ház, a papok életére vagy a szentségi életre, hanem a hía Szent László év alkalmából az egykori zsinat helyszínén
vekre, világra vonatkozóan is – fogalmazott Palánki Fe- rendeztek nagyszabású ünnepséget.
renc megyés püspök.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
A székesegyházban a szentmise után egy elõadás hangzott el az ereklyérõl, majd imaórát tartottak a szent király
tiszteletére. A püspöki köszöntõt követõen lehetõség nyílt
az egyéni tiszteletadásra is Szent László földi maradványai elõtt.

FÕHAJTÁS AZ EMLÉKÉVBEN
– Nagyon szeretem Szent László királyt, boldog vagyok,
hogy el tudtam jönni erre a gyönyörû ünnepségre. Na-

A DROGVESZÉLYRÕL, ÕSZINTÉN
Hangterápiával, ügyességi játékokkal és szakemberek
közremûködésével vették fel hétfõn a harcot a drogok
ellen Nyíregyházán. A Kábítószer-ellenes világnapon az
önkormányzat mellett közel egy tucat civil szervezet és
intézmény igyekezett felhívni a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és kiutat mutatni a függõségben szenvedõknek a Kossuth téren.
Mindenkinek van olyan ismerõse, aki drogozott már, ezt
mondja egy fiatal, amikor arról kérdezzük, mennyire gyakori, hogy a nyíregyházi középiskolások kábítószereznek. A fiú
szerint nem a fûvel és nem is a kemény drogokkal, kokainnal vagy heroinnal lehet találkozni a megyeszékhelyen,
hanem az olcsó, de rendkívül veszélyes dizájnerdrogokhoz
lehet viszonylag könnyen hozzájutni, ami a legrosszabb
hatásokat váltja ki az ember szervezetébõl.

DÖBBENETES SZÁMOK
Az ENSZ egészségügyi világszervezete szerint a világon legalább 200 millió ember használ rendszeresen illegális kábítószereket. A drogozás pedig éves szinten legalább 200 ezer ember haláláért felelõs. Annak érdekében,
hogy ezek a számok csökkenjenek, már 1987-ben hadat
üzentek a kábítószer-fogyasztásnak. Ennek egyik mementójaként lett június 26-a a kábítószer-ellenes világnap.
Hétfõn 11 civil szervezet és intézmény a Nyíregyházi
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, valamint a nyíregyházi
önkormányzat szervezésében, a rendõrséggel karöltve arra
hívta fel a figyelmet, milyen veszélyeket rejtenek a drogok és hogyan kell felvenni a harcot a függõség ellen.

A VESZÉLYEK FELTÉRKÉPEZÉSE
A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum szerint
egy-egy ilyen rendezvény arra is jó, hogy kiderüljön, mi
2017. JÚNIUS 30.

TOURIST POLICE
Idén is folytatódik a Tourist Police program Nyíregyházán az idegenforgalmi szezonban. A rendõrség
munkatársai mellett közösségi szolgálatot teljesítõ diákok segítik eligazodni a városba érkezõ turistákat a
kiemelt belvárosi és az üdülõövezetben.
Az idei nyár már az ötödik, hogy iskolai közösségi
szolgálatot teljesítõ fiatalok róják a város és Sóstógyógyfürdõ utcáit, segítve ezzel a Nyíregyházi Rendõrkapitányság munkáját. Az idegen nyelveket beszélõ
diákok az idegenforgalmi szezonban szükség esetén
útba igazítják az ide érkezõket, de bûnmegelõzési feladatot is ellátnak. Szórólapokat helyeznek el parkoló
autókon, vagy a járókelõk kezébe adnak olyan papíro-

Drogkeresés kutyával
ellen kell küzdeniük. – A célunk most az, hogy felhívjuk a
figyelmet a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, illetve, hogy
beszéljünk arról, milyen szokásai vannak nemcsak a fiataloknak, hanem az idõseknek is, s ezek a szokások milyen veszélyeket, következményeket rejtenek – fogalmazott Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum tagja.

„MEG KELL ELÕZNI!”
Az önkormányzat szerint az illegális kábítószer-fogyasztás kérdésben a legfontosabb a megelõzés. – Csakis az
lehet a célunk, hogy a gyermekek el se jussanak odáig,
hogy kipróbálják, mert tudjuk azt, hogy bizonyos szerekhez könnyû hozzájutni és nagy lehet a csábítás egy adott
közegben. A gyerekeket arra kell fölkészíteni, hogy felismerjék azt a környezetet, amikor ki vannak téve a csábításnak és tudják azt, hogy ez milyen veszélyeket rejt és
hogyan fognak tudni ellenállni – hangsúlyozta Jászai Menyhért alpolgármester.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

kat, amelyeken arra hívják fel az ide látogatók figyelmét, hogyan vigyázzanak értékeikre. 50 középiskolás
felváltva napi 3-3 órában teljesít szolgálatot minden hétköznap egészen augusztus végéig. – Napjainkban a biztonság nagyon fontos szerepet játszik egy turisztikai
térség vonzerejének alakulásában és kulcsfontosságú
tényezõvé vált az ide érkezõk utazási döntéseiben. Ezt
hivatott erõsíteni a Tourist Police szolgálat kiegészülve
ezekkel a fiatal, lelkes, nyelveket beszélõ diákokkal,
akik segítik a közvetlen kommunikációt a turisták és a
rend õrei között – nyilatkozta szerkesztõségünknek
Furkóné Szabó Marianna, a TDM ügyvezetõje.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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SPORT

JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK

22

JÚNIUS

VASÁRNAP

25

VB EZÜST

TORNAGYÕZELEM

A nõi 3x3-as kosárlabda-válogatott a
döntõig menetelt a franciaországi
Nantes-ban zajló szakági világbajnokságon, de ott nem bírt Oroszországgal. A
szakág júniusban bekerült az olimpia
programjába. A csapatnak a nyíregyházi
Papp Klaudia is tagja, rajta kívül Bozóki
Bettina, Süle Krisztina, Theodorean Alexandra szerepelt a válogatottban. Az
egyenes kieséses szakaszban a gárda izgalmas találkozón gyõzte le elõbb 18–
16-ra Olaszországot, majd az elõdöntõben Ukrajnát is két ponttal verte, és csak
a döntõben szenvedett vereséget.

Fucsovics Márton az Ilkleyben zajló
füves pályás tenisztorna döntõjében az
ausztrál Alex Bolttal játszott, akit 6:1,
6:4-re múlt felül, s megnyerte a 127
ezer euró összdíjazású viadalt. Sikere
egyben azt is jelentette, hogy a wimbledoni tornára szabadkártyát kapott. A
nyíregyházi teniszezõnek a 2010-ben
egyéniben elért junior wimbledoni
címe után ez volt az elsõ füves pályán
aratott gyõzelme. A torna elõtt a 136.
helyen állt a világranglistán, hétfõtõl a
107. helyet foglalja el, ami pályafutása
eddigi legjobb helyezése.

JÚNIUS

VASÁRNAP

25

JÚNIUS

VASÁRNAP

25

EYOF KERETBEN

FELJUTÁS

Hatházi Dóra 200 pillangón bronz-,
100 pillangón aranyérmet szerzett,
Cserfalvi Olaf pedig megdöntötte
Gyurta Dániel 2002-es legjobb idejét
200 pillangón, ezzel új országos évjáratos csúcsot állított fel Gyõrben a Serdülõ Országos Úszó Bajnokságon. A
Nyíregyházi Sportcentrum 11 úszóval
– 8 fiú és 3 lány versenyzõvel – vett
részt az ötnapos küzdelemben. Dóra
számára az i-re a pontot az EYOF kerettagság kihirdetése jelentette, és most
már biztos indulójának tekintheti magát.

Nagy fölénnyel nyert a magyar válogatott Izraelben, az atlétikai csapat Európa-bajnokság második ligájában. A
mieink már a szombati nap után is az
élen álltak, vasárnap pedig már 50 pont
volt az elõny Szlovákia elõtt. A válogatottban nyíregyházi atlétáknak is szoríthattunk. Szombaton Kerekes László
súlylökésben 16,39-es eredménnyel kilencedik lett, míg Bakosi Péter magasugrásban 216 cm-t teljesített, ezzel a
harmadik helyen végzett. Osváth Krisztina váltóban állt rajthoz. A magyar csapat ezzel feljutott az elsõ ligába.

SPORTPROGRAM
Június 29–július 2., csütörtök–vasárnap Kossuth tér – Hübner Strandröplabda Fesztivál

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 2., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Szolnok labdarúgómérkõzés ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ

Megtelt a városháza Krúdy-terme díjazottakkal
Befejezõdött a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Több mint négyezer játékos vett részt az idei sorozatban. Nagy
csatákban dõltek el a helyezések, volt
olyan csoport, ahol csak az utolsó forduló
döntött a bajnoki címrõl.
117 csapat küzdött idén az Intersport
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban.
A legjobbaknak járó díjakat az elmúlt évekhez hasonlóan a városházán adták át. Nyíregyháza a korábbi években igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a játékosokat jó körülmények fogadják a Városi Stadionban, minden pálya energiatakarékos világítást kapott és kicserélték a
salakot is.
– Több mint négyezer igazolt játékos van,
ezzel az egyik legnépszerûbb szabadidõsport rendezvény a kispályás labdarúgás.
A focit nagyon szeretik az emberek, kispályán pedig szeretnek játszani, ami az egész-

ség megõrzése szempontjából fontos. Mi
igyekszünk ehhez a feltételeket megteremteni – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

JÖVÕRE MEGHALADJA A 120-AT
A CSAPATOK LÉTSZÁMA
– Öt új csapat már jelentkezett, és bár
lesz visszakozó is, biztos vagyok abban,
hogy átlépjük a 120 csapatos határt. Idén
nagyon izgalmas mérkõzések voltak, olyan
csoport is például, ahol a bajnoki cím csak
az utolsó fordulóban dõlt el – mondta Dajka László fõszervezõ.
Hetente 4–5000 ember fordul meg a kispályás bajnokság kapcsán a stadionban. A
játékosokat a családtagok is elkísérik, akik
a szabadtéri kondiparkot vagy a futópályát
használják. A következõ bajnoki évre július 15-éig lehet nevezni.

BAJNOKOK:
„H” csoport: Team Futsal FC.
„G” csoport: Predator – Papp Car FC.
„ F” csoport: Nyírtura FC.
„E” csoport: Fayr Blee FC.
„D” csoport: Haverok FC.
„C” csoport: Gase – Flamingó Jászai Kft.

„B” csoport: Kertváros SZSE.
„ A” csoport: Civis Márvány Kft.
„Old Boys” I. osztály: Vectigália Öregfiúk.
„Old Boys” II. osztály: Farmtej Öregfiúk.
Fair play gyõztes: Lemezcentrum –
Megyer Hús Kft. csapata.

ÚJ JÁTÉKOSOK A SZPARINÁL
Több új játékos érkezett az elmúlt napokban a Nyíregyháza Spartacushoz. Fodor Ferencnek nem ismeretlen a piros-kék
dressz, a 2014/2015-ös idényben 24 tétmeccsen szerepelt a csapatban, és két gólt
szerzett. Korábban tagja volt az U21-es válogatottnak, az elõzõ idényben pedig
Kisvárdán játszott, de a szabolcsi megyeszékhelyen lakott, így nem szakadt el Nyíregyházától.
– Hazatértem. Nyíregyháza a második
otthonom! A klub, az itt dolgozók, a csapattársak is ismerõsök, és nagyon örülök,
hogy itt folytathatom. Bár kerestek élvonalbeli csapattól és az MTK-tól is, az itt töltött
egy év és a szakmai stáb a Szpari mellett
szólt. Nagyon remélem, hogy sikeres szezonunk lesz, rajtam nem múlik majd –
mondta a védõként és középpályásként is
bevethetõ labdarúgó.
Szintén a Szpariban folytatja a Ferencvárosból érkezõ Csilus Tamás, Dragóner
Filip, Jova Levente hármas.
– Örülök, hogy Nyíregyházán lehetek,
már két napja itt vagyok, és azt látom, hogy
a városban nagyon szeretik a szurkolók a
futballt. Szükség van egy NB I-es csapatra!
Kiéheztek a sikerre a drukkerek, és mi is.
Nem azért igazoltam a Szparihoz, hogy az
NB II-ben szerepeljek, fel kell jutnunk az
élvonalba. A kapusokon mindig az átlagosnál nagyobb a teher, de ez engem motivál,

Fodor Ferencnek (balra) Szûcs Mihály
sportigazgató adta át a Szpari mezét
nagy közönség elõtt meg különösen szeretek védeni, ezért remélem, olyan teljesítményt nyújtunk majd, hogy 4–5000 nézõ
legyen a találkozóinkon – mondta Jova
Levente, aki korosztályos válogatott volt, a
Ferencvárosban pedig 69 alkalommal védett tétmérkõzésen.
A Spartacus játékosa lett Gajdos Zsolt,
aki a Haladástól, valamint Papp Máté, aki
a Budaörstõl érkezett. Szerzõdést kötött a
csapat Kelemen Dáviddal, Bajzát Péterrel
és Kesztyûs Barnával is. A csapat július 3ától Szlovéniában készül edzõtáborban.
2017. JÚNIUS 30.

PROGRAMOK

BEJÁRÓ DIÁKOK,
BÛVÉSZBÕL ÉRSEBÉSZ
A megye ötvenezer általános iskolás tanulója közül
hétezren nem saját településükön járnak iskolába, azaz
ingázók, bejárók. Ez lényegesen több az országos átlagnál. Az okokat kutatja a Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle most megjelent nyári számának vezetõ írásában Tar Ferenc tanár, PhD-hallgató. Ezúttal két interjút közöl a folyóirat: Ratkó Lujza néprajzkutatóval, a
„Népmûvészeti örökségünk” sorozat megyei kötetének szerkesztõjével Buji Ferenc filozófiai író beszélgetett, Gloviczki Péterrel, az 1962. évi Ki mit tud?
nyíregyházi bûvészgyõztesével – aki 30 éve az Amerikai Egyesült Államok elsõ számú egészségügyi intézménye, a Mayo Klinika érsebész-professzora –
Marik Sándor készített interjút. A Szemle megemlékezik Porzsolt Istvánról (1910–1986), aki négy évtizeden át oktatott a megye pedagógusképzõ intézményeiben. Normantas Paulius fotómûvész (1948–2017) életútját is méltatják, és több, eddig nem publikált fényképét is közlik.

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: június 30-án 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója
– Móricz Zsigmond születésének 138. évfordulója jegyében. Téma: Móricz Zsigmond naplói. Július elsõ hete: „Kamasz terasz” – ki vagyok én? Beszélgetés középiskolás
amatõr írókkal, költõkkel, a könyvtár teraszán. A nyári szünetben kéthetente 16.00 órától várják az érdeklõdõket.
SÓSTÓFÚVÓSFESZT június 30-án 18.00 órától a Krúdy
Vigadó elõtt. A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport nyári könnyûzenei koncertje.
Együttesvezetõ: Suszter Csaba. Vezényel: Bakó Levente,
Liszt-díjas trombitamûvész, karmester. Közremûködik:
Nyíregyháza Tánc Klub. Mûvészeti vezetõ: Marján Klára.
17.45-tõl Kelet Brass Band.
FOTÓKLUB INDUL a Móricz Zsigmond könyvtár központi könyvtárában középiskolás diákok részére. Jelentkezési határidõ: július 1. Jelentkezni e-mailben:
szakmary.laszlone@mzsk.hu. Részletek: www.mzsk.hu.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM: Orosi: július 3-án 17.00:
Elõadás és beszélgetés az UFÓ Világnapja alkalmából. 7én 15.00: Könyvajánlással egybekötött beszélgetés a vasúti közlekedésrõl a Vasutasnap alkalmából.

PAPÍRSZÍNHÁZ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN – 8 éves
korig ajánlják hétfõtõl péntekig, a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt. A Japánból eredõ és igen népszerû papírszínház, a kamishibai a mesekönyveket színházzá alakítja. A
fakeretben mozgatható lapok segítségével igazi színházi
élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.

ROCKTÖRTÉNET
SCHULZZAL
Farkas Tibor „Schulz”, aki 1993-ban városunkban
javában elismert disc jockey, rádiós mûsorvezetõ volt,
megkereste a Városi Televíziót, miszerint egy közel 20
részes tévésorozatot készítene saját vállalkozásban,
részben szponzori és televíziós segítséggel. Schulz
átbeszélve a terveket, Miló Mihály operatõr-rendezõvel belevágott a sorozat bevezetõ részeinek leforgatásába, melyek elsõsorban a kezdetekrõl, a stílusok kialakulásáról szólnak. Folytatva következtek a korszakok és elõadók. Ehhez segítséget kapott Földes László
(Hobo) barátjától is, aki interjúkban jelenik meg a részekben.
A terv fontos része volt egy egyhetes angliai, londoni forgatás, ahol olyan helyszíneken készültek felvételek, melyek fontos szerepet játszottak a rock történetében. Abbey Road EMI stúdió, a híres zebra, mely
a Beatles lemezborítóján is megjelenik, a Royal Albert Hall fontos koncertek helyszíneként, kávéházak,
hol híres zenészek és zenekarok fordultak meg. 1993–
94-ben elkészült 23 rész, amely azóta több alkalommal került ismétlésre és erre készülünk a jövõ héttõl
ismét.
Sajnos, Schulz kollégánk 2015-ben távozott közülünk. Emlékezve személyére és tisztelegve sokrétû
zenei ismerete elõtt, a sorozatot bevezetõ és egyben
az utolsó vele készült interjúval indítva nyolc héten
át, heti három résszel várjuk Önöket a képernyõk elé.
Vetítések: kedden 18.25 (ismétlésben aznap 22.20 és
szerda 21.25), csütörtökön 18.25 (ismétlésben aznap
22.20 és pénteken 20.30), szombaton 22.00 (ismétlésben vasárnap 20.30).
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SZOBRÁSZ ÉS GRAFIKUS KIÁLLÍTÁS. Zielinski Tibor
szobrászmûvész és Szepessy Béla grafikusmûvész kiállítása tekinthetõ meg július 22-éig a Nyíregyházi Városi Galériában.

Július 7. 17.30–18.30: Probiotikumos
vitaminok ingyenes természetgyógyászati elõadás: EGÉSZSÉGES EMÉSZTÉS,
ERÕS IMMUNRENDSZER, ALLERGIAMENTES ÉLET. Elõadó: Dobronyi Ágnes.
Helyszín: Móricz Zsigmond megyei
könyvtár, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

GRAFIKA ÉS KERÁMIA. Barbu Craciun grafikusmûvész,
Gheorghe Craciun és Judit Craciun keramikusmûvészek
(Nagybánya/Románia) közös kiállítása július 22-éig látható a Pál Gyula Teremben.
KÖNYVES FACEBOOK KIHÍVÁS. Ajánld kedvenc olvasmányod kortársaidnak – általános és középiskolás diákok számára hirdetett könyves ajánló a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár szervezésével. Hogy hasznosan teljen a nyár!
Részletek a fiókkönyvtár Facebook oldalán.

ZENITHSIKER
SÓSTÓN
Közel háromórás koncertet adott Nyíregyháza ikonikus zenekara, az 50 éve alakult Zenith együttes múlt
pénteken Sóstón, a régi KISZ tábor színpadán.
A félévszázados jubileumát ünneplõ együttes telt ház elõtt lépett fel. Az eseményen Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc díszoklevéllel gratulált a zenész csapat tagjainak.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

MÓRICZ-EMLÉKEK NYOMÁBAN
Színház, könyvtár, iskola és utca, sõt még egy kulturális egyesület is õrzi a tiszacsécsei születésû nagy írónk,
Móricz Zsigmond emlékét városunkban, aki 138 évvel
ezelõtt, június 29-én látta meg a napvilágot. Az intézmények mellett szobrok és emléktáblák is hirdetik és
õrzik alakját és emlékét.
A színház szerelmesei egyszerre három alkotáson is
felfedezhetik jellegzetes arcvonásait. Az 1894-ben emelt
épület oldalbejárata mellett egy plakettrõl tekint le ránk
Thália hajlékának névadója Tóth Bence alkotásán. Az
épületben pedig a portrészobra, Liszkai Kovács Zoltán
alkotása figyeli az elõadásokra igyekvõ látogatókat, akik
az emeleten is találkozhatnak még az író arcképét ábrázoló bronz dombormûvel. Rátonyi József alkotását a
színház ünnepélyes megnyitója alkalmából, 1981. október 17-én leplezték le. Ugyanekkor még Alpár Ignác,
Somogyi Gyula és Eszéki Emma emléke elõtt is tisztelegtek dombormûvek állításával.
A megyei és városi könyvtárunk látogatói nap mint nap
elhaladnak Kõ Pál egészalakos, 1977-ben átadott bronzszobra mellett (képünkön). Mintha a nagy író személyesen fogadná és üdvözölné a könyvek szerelmeseit, akik
között talán vannak még, akik éppen az õ alkotásaiért igyekeznek. Az olvasóteremben is látható Móricz egy diófából
faragott szoborfejen. Papi Lajos fafaragó alkotása már a
kezdetektõl nyomon követi a könyvtár életét, megújulásait, hiszen az épületnek elsõ átadása óta, 1975-tõl a lakója.
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A Nyíregyházi Egyetem parkjában fedezhetjük fel
Kóthai Nándor ülõalakos kõszobrát. Az eredeti helye az
Erdõ soron lévõ parkban volt, ahogyan erre a korabeli
képeslapok is emlékeztetnek.
A Móricz emlékét idézõ sétánk utolsó állomása a 35
évvel ezelõtt alapított, Virág utcai 14. sz. Általános Iskola, amely 1996-ban vette fel Móricz nevét. Ebbõl az
alkalomból leplezték le Pintér Attila dombormûvével az
emléktábláját is. Rajta egy iskolába illõ, a Légy jó mindhalálig címû regénybõl vett idézettel: „Nincs nagyobb
öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud”.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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