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PARLAGFÛ.
Akár 150 ezer forint
bírságot is fizethet az,
aki ingatlana elõtt
nem tartja rendben a
közterületet.
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TIRPÁK KULTÚRA
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SZÍNHÁZ

ÕRÜLT NÕK.
Hevér Gábor, Fehér
Tibor és Söptei Andrea is színre lép
többek között Stohl
András partnereként a
Szabadtéri Színpadon.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS A LUJZA UTCÁN
Július 4-étõl ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend a Lujza utcán. A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû projekt kapcsán 2017. július 4étõl a Lujza utcára a Kállói út és Tünde utca irányából engedik a behajtást, de az
átmenõ forgalom tilos. Az életbe lépõ forgalomkorlátozás elõre láthatólag 2017.
július végéig tart. Az építkezés során a forgalomtechnikai változásokról folyamatos
tájékoztatást adnak. A gépjármûvezetõk türelmét és megértését kérik, s ha tehetik,
kerüljék el a Tünde és a Lujza utcát az építés idõtartama alatt.
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BEGURULTUNK A NYÁRBA...

Földön és vízen, csónakban vagy „ csúszva-mászva”, futva, esetleg kerékpározva, Sóstógyógyfürdõ egész évben igazi kikapcsolódást biztosít a kilátogatóknak.
Programból pedig akad bõven! Egy hûsítõ csobbanás vagy állatparki séta után,
amíg a család egyik része a piac ínyencségei között válogat, addig a fiatalabbak
akár négykerekû biciklire is pattanhatnak, ami – mint ahogyan képünkön is látszik – igazi felüdülést jelenthet a kánikulai napokban... Bár az elõrejelzések szerint a tikkasztó hõséget a hétvégén még heves zivatarok is enyhíthetik majd.

ÓVODA ÉPÜL A KÓRHÁZ TERÜLETÉN
Hivatalosan is családbarát, munkába állást segítõ intézmény lesz a Jósa András Oktatókórház. Új, 75 férõhelyes óvodát építenek a Czuczor Gergely és a Nagyvárad
utca sarkánál. A beruházás 320 millió forintból valósul
meg, a munkálatok már elkezdõdtek.
– A színvonalas nevelés mellett a szülõknek az is fontos,
hogy gyermekük óvodája közel legyen otthonukhoz vagy munkahelyükhöz – mondta a család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház területén
épülõ óvoda alapkõletételén. Novák Katalin kiemelte, az egészségügyi intézményben dolgozó szülõk biztonságban és magukhoz közel tudhatják majd gyermeküket, hiszen év végére
elkészül az új, 75 férõhelyes kórházi óvoda. A modern csoportszobák, játszóudvar és kiszolgálólétesítmények mellett
tornaszobát, sószobát és logopédiai helyiséget alakítanak ki,
utóbbi az óvodapszichológusnak is helyet biztosít majd. Valamennyi csoportszobához kapcsolódik egy-egy gyermeköltözõ és mosdó, valamint lesz sportszertár és melegítõkonyha is,
a mozgásukban korlátozott gyermekek és felnõttek számára
pedig akadálymentesített bejáratot és mosdót is kiépítenek.

FEJLESZTÕ, BÕVÍTÕ BERUHÁZÁSOK
– A legtöbb kormányzati intézkedésnél és ennél az
új óvoda építésénél is a családok vannak a középpontban – tette hozzá Novák Katalin. A család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár bejelentette, a kormányzat
több mint 100 milliárd forintot fordít bölcsõdei és óvodai férõhelyek bõvítésére, illetve a meglévõ helyek, intézmények felújítására. Mint mondta, a férõhelyek bõvítésével azt szeretnék elérni, hogy a szülõk biztonságban tudják gyermekeiket és a csöppségek minél korábban részt vegyenek a köznevelésben. Az államtitkár
arról tájékoztatta az alapkõletételen részt vevõket, ma
Magyarországon, az óvodás korú gyermekek 99 százaléka óvodába jár. Novák Katalin szerint ez az adat is
azt igazolja, hogy a szülõk úgy vélik, fontos, hogy 3 és
6 év közötti gyermekük közösségbe járjon, és megfelelõen szocializálódjon.
(Szerzõ: Dér Vivien)
(Folytatás a 3. oldalon.)

Az alapkõletételen dr. Adorján Gusztáv, a kórház
fõigazgatója, Novák Katalin, család- és ifjúságügyért
felelõs államtitkár, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési
képviselõ, valamint dr. Ulrich Attila alpolgármester
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NYÁRESTI KONCERT

MÓRICZRA EMLÉKEZTEK

Népszerû dallamok csendültek fel
péntek este a Krúdy Vigadó elõtti téren, ahol a Nívó-díjas Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar és Majorette
Csoport immár harmadik alkalommal adott nyári könnyûzenei koncertet.

A névadó, Móricz Zsigmond születésének 138. évfordulóján koszorúzással egybekötött ünnepi emlékezést szerveztek a könyvtár dolgozói, az intézmény
elõtt álló egész alakos bronzszobor elõtt,
ahol emlékezõ beszédet mondott Tomasovszki Anita könyvtárigazgató.
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DIPLOMAOSZTÓ

KACSAMENTÕ HÁLÓ

Vasárnap rendezte meg a Nyíregyházi Egyetem az Oklevélátadó Ünnepi Szenátusi ülését az intézmény Kodály-termében. A 2016/2017-es tanév
tavaszi vizsgaidõszakában 694 egyetemista tett sikeres záróvizsgát, ebbõl
462-en vehették át most diplomájukat.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai békafogó hálót feszítettek ki a
Bujtosi-tónál. A védõháló célja a „vadkacsa-balesetek” megakadályozása. A
kiskacsák ugyanis elõszeretettel másznak bele a tóparti csatornába, ahonnan nem tudnak kijönni.
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NINCS TÜRELEM! AKÁR
BÍRSÁGOLHATNAK IS

Akár 150 ezer forint bírságot is fizethet
az, aki ingatlana elõtt nem tartja rendben
a közterületet. Júliustól a közterület-felügyelõk elsõdlegesen az allergén növényeket keresik az utcákon, tereken és az ingatlanok elõtt is. A parlagfû pár hét múlva
virágzik, de már most érdemes irtani.
A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló helyi rendelet alapján ellenõriznek és ha kell, figyelmeztetnek is a
nyíregyházi közterület-felügyelõk. Július
elsejétõl kiemelt figyelmet fordítanak az
allergén növényekre. Elsõdlegesen azt ellenõrzik, hogy a közterületeken van-e parlagfû. Ha igen, egy olyan tablettel fotózzák le a területet, amely össze van kapcsolva a felügyelet szerverével, így rögtön
rögzítik a pontos GPS adatokat és fotókat
is. Hiába a városhoz tartozik az ingatlan
elõtti közterület, mégis az ingatlan tulajdonosának feladata azt rendben tartani,
egészen az úttest szegélyéig.

PET KUPA

IRÉN, A KIS TEVE

150 000 FORINTOS BÜNTETÉS

Ötödik alkalommal indult útnak a
PET Kupa. A látványos vízitúra és szemétszedõ akció célja, hogy felhívják
a figyelmet a Tisza szennyezettségére, az ártéri erdõkben lerakódott és
emiatt a folyón gyakorta megjelenõ
mûanyag hulladékokra.

Újabb apróság született a Nyíregyházi Állatparkban. Az Ázsia élõvilágát
bemutató kifutóban a látogatók jelenlétében jött világra Irén, a kis tevelány.
Ebben az évben õ már a harmadik csemete a családban, aki különleges fehér színnel született.

– Ha valaki mulaszt, elhanyagolja az
ingatlana elõtti közterületet, felszólítják
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SZERDA

BECSÕDÖLT IRODA

Felújítja a Városi Stadion fa játszóterét a NYÍRVV Nonprofit Kft. A helyreállítás során lecsiszolják a faszerkezeteket, kijavítják a hibákat és újrafestik a játékokat. A gyerekek így már egy
megújult környezetben élvezhetik
majd a vakációt.

Közel ezer utast érint a Green Holidays Kft. csõdje, 99 százalékuk Törökországban tartózkodik. Az ügy kapcsán a Magyar Utazási Irodák Szövetsége az irreálisan olcsó utak veszélyeire figyelmezteti a nyaralásra készülõket.
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EGYELÕRE NINCS GOND
A közterület-felügyelõk idén még nem
találtak olyan területet Nyíregyházán,
ahol bírságoltak volna. Bodrogi László
hozzátette, folyamatosan ellenõrzik a megyeszékhely közterületeit, ám még nem
kellett intézkedniük. A parlagfû azonban
pár hét múlva virágzik, így már most érdemes irtani az allergén gyomot. A legcélszerûbb tövestõl kihúzni vagy betárcsázni a parlagfüvet.
(Szerzõ: Dér Vivien)

PERMETEZÉSSEL VÉDIK
A NÖVÉNYEKET

5

MEGÚJUL A JÁTSZÓTÉR

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

a felügyelõk – mondta a Közterület-felügyelet vezetõje. Bodrogi László kiemelte, ha a felszólítást követõen, egy
adott határidõn belül sem tesz rendet az
érintett tulajdonos, akkor írásban is felszólítják õt. Ha erre sem reagál, akkor
a közterület-felügyelõ a helyszínen akár
50 ezer forint bírságot is kiszabhat.
Amennyiben ezután sem tart rendet a
tulajdonos az érintett területen, akkor
már a címzetes fõjegyzõnél kezdeményeznek eljárást. Ebben az esetben akár
150 ezer forintig terjedõ pénzbírság is
kiszabható.

Fotó: illusztráció

A nyári forróság beköszöntével megkezdõdött a növényeket károsító rovarok inváziószerû szaporodása. A helyszíni vizsgálatok megállapították, hogy a juharfák
elsõsorban levéltetûvel és lisztharmattal,
a hársfák levéltetûvel fertõzöttek. A
NYÍRVV Kft. megbízásából a Tréner Kft.
júliusban az alábbi ütemezés szerint végez növényvédelmi munkákat: július 1–10.
gömbszivarok, díszkörték; július 10–20.
gömbjuharok, vöröslevelûek; július 20–30.
hársak, borókák, platánok, buxusok.
Július 7-én permetezik a város turisztikailag, sport- és kulturális szempontból

kiemelt területeit is: Bujtosi városliget,
Örökösföld, Robinson domb, erdei
sétálóutak, Csaló köz, Sóstófürdõ füves,
ligetes területei, és a tópartok. A növényvédelem mellett a kombinált vegyszeres
védekezés riasztja és gyéríti a szúró-csípõ
rovarokat, valamint rovarkártevõket. A
védekezést méhkímélõ technológiával,
speciális, magas fák permetezésére is alkalmas géppel, a késõ esti és éjszakai órákban (23 és 05 óra között) végzik. Az alkalmazott növényvédõ szerek emberre és
melegvérû állatokra nem veszélyesek. Kérik a városlakók türelmét és megértését!
2017. JÚLIUS 7.

EGÉSZSÉGÜGY

MÁR A SZÜLÕK IS VÁRJÁK AZ ÚJ OVIT
Az új kórházi óvoda 320 millió forintból valósul meg
uniós és kormányzati támogatással, valamint több mint 100
millió forint önkormányzati önerõ bevonásával. Dr. Ulrich
Attila alpolgármester kiemelte, másfél éves elõkészítés elõzte meg a júniusi munkakezdést és várhatóan idén decemberre el is készül a korszerû intézmény, ami a megyeszékhely egyik legszebb és legmodernebb óvodája lesz.
– Az 1980-as években mûködött kórházi óvoda Nyíregyházán – emlékezett az egészségügyi intézmény fõigazgatója. Dr. Adorján Gusztáv azt mondta, az akkori döntéshozók ugyan megszüntették az óvodát, de most újra
igény van egy nevelési intézményre. Ezért is pályázott
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ilyen
jellegû fejlesztésre. A nemzetgazdasági miniszter a város
„Óvodai kapacitásbõvítést célzó beruházások támogatására” beadott pályázatát a központi költségvetésbõl közel
143 millió forint támogatásban részesítette, a város pedig
közel 105 millió forintot adott, s további 72 millió forintra
pályáznak egy TOP-os pályázaton. – A fejlesztõ törekvést
az egész önkormányzati képviselõ-testület támogatta – tette
hozzá dr. Adorján Gusztáv.

HÁROM CSOPORTSZOBA, 75 FÉRÕHELY
Három csoportszobás, 75 férõhelyes lesz az új óvoda, ahova többnyire a Jósa András Oktatókórház munkatársainak gyermekei járnak majd. Kovácsné Mozga
Katalin is a nyíregyházi kórházban dolgozik, de most

Milán édesanyjával az alapkõletételen. Várhatóan õ is az új oviba fog járni
egyelõre gyesen van kisfiával, a másfél éves Milánnal.
A kismama tervezi, hogy visszamegy dolgozni és szeretné, hogy fiát a kórház területén épülõ óvodába vegyék majd fel. Katalin azt mondta, nekik is egyszerûbb,
kényelmesebb lenne, ha munkahelye közvetlen köze-

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT DÍJAZTAK

lébe járna óvodába gyermekük, nem pedig a város másik végébe. A kivitelezési munkálatok június 9-én, a
munkaterület átadásával megkezdõdtek. A mintegy 320
millió forintos fejlesztés várhatóan 2017 decemberére
készül el.

AZ EGÉSZSÉGÜGY
LEGNAGYOBB ÜNNEPE
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén, a hagyományokhoz híven, idén is a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
harminc munkatársa részesült kitüntetésben. A megyei ünnepségen fõorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak.

KITÜNTETETTEK

Kitüntetettek: Balogh József, dr. Barkóczi Katalin,
Békési Krisztina, Bíró Gyula, Bolek Tamás, dr. Czuczor
Viktória, dr. Dóbus György, dr. Fehérvári Mária, dr.
Gaál Ágnes, dr. Gál János, Kiss István, dr. KovalszkiKázmér Erzsébet, Kozma Zsolt, Lõrinczi János, dr.
Nedeczky Zsolt, dr. Oláh Edit, dr. Palencsár Ágnes,
dr. Papp Katalin, Petró Klára, Puskás Miklós, dr. Szabó Géza, dr. Szabó Péter, Szikszai Ágnes, dr. Szilágyi
László, dr. Szim János, Szondi Péterné Szondi Enikõ,
Tukacs Ilona, Tullner Gabriella, dr. Valasinyovszki Zsuzsanna, dr. Veisz László.

Dr. Ábrahám Izabella, nyugdíjas, házi gyermekorvos, címzetes fõorvos; dr. Bakó Attila, nyugdíjas, címzetes fõorvos; dr.
Balázs Ibolya, nyugdíjas, belgyógyász és háziorvostan szakorvos, címzetes fõorvos; Bodóné Jánvári Edit védõnõ; Csájiné
Kiss Zsuzsanna asszisztens; dr. Fekete László, aneszteziológia
és intenzív terápiás, általános orvostan szakorvos, címzetes
fõorvos; dr. Gerner László háziorvos, címzetes fõorvos; Katona György gépkocsivezetõ; Kerezsi Györgyné védõnõ;
Mageráné Kósa Katalin, csecsemõ- és gyermekápoló; dr. Papp
Katalin, fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes fõorvos; Salamon Judit Erzsébet, egészségügyi szakdolgozó; dr.
Soltész Jánosné, egészségügyi szakdolgozó; Szabó Ágnes,
területi védõnõ; dr. Tamás István háziorvos, címzetes fõorvos; Tóthné Demcsák Anikó, területi védõnõ; dr. Vaczó Sándor belgyógyász, háziorvos; dr. Vattamány Lívia, az Eü. Alapellátási Ig. dolgozója, címzetes fõorvos; Vidáné Nagy Katalin
asszisztens; dr. Újhelyi János, megyei szakfelügyelõ szakfõorvos, címzetes fõorvos; Péterváriné Szabó Rita, csecsemõés gyermekápoló; dr. Bay Béla, fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes fõorvos; dr. Együd Ágnes üzemorvos, belgyógyász és háziorvostan szakorvosa, címzetes fõorvos; Szabó
Ágnes védõnõ; Nagy Jánosné, fogászati asszisztens.

Fõorvosi kinevezések: dr. Baráth János, dr. Bartku
István, dr. Bellér Beatrix, dr. Demjén Olga, dr. Fekete
Zsuzsanna, dr. File György, dr. Fráter Rozália, dr.
Gazda Emese, dr. Kiss Ákos, dr. Magyar István, dr.
Nagy Rita, dr. Nagy Tibor.
Adjunktusi kinevezések: dr. Berko Flaviu Alexandru,
dr. Borcsik László, dr. Czine Zsigmond, dr. Demeter
Zita, dr. Dufinec Igor, dr. Illyés-Zjátyuk Irén, dr. Juhász Csaba, dr. Molnár Balázs, ifj. dr. Noviczki Miklós, dr. Oszicsánszky Mihály, dr. Pistai Miklós, dr.
Prosenszki Melinda, dr. Rácz Róbert Tibor, dr. Redella
Edina, dr. Répási Krisztina, dr. Samu Dénes, dr. Szigligeti Gábor, dr. Szoták Judit.

Csikós Péter, az egészségügyi alapellátás igazgatója és dr. Kovács Ferenc polgármester adta át a huszonöt kitüntetettnek az elismeréseket
Hatodik éve ünneplik Magyarországon Semmelweis Ignác születésnapján, július 1-jén az egészségügyben dolgozókat. Nyíregyházán elsõ alkalommal szervezett megemlékezést a város önkormányzata az Egészségügyi Alapellátással közösen, hogy tiszteletüket fejezzék ki a szervezet kötelékein belül dolgozó orvosok, ápolók és védõnõk elõtt. Az ünnepségen 25 egészségügyi dolgozó elismerésben is részesült.
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója elmondta, nagyon sokáig nem is volt megfelelõ elismerése az egészségügyben dolgozók munkájának,
pedig õk azok, akik mindennap rutinszerûen végzik feladatukat, ami tele van empátiával, odaadással és lemondással. Az ilyen ünnepségek pedig jó alkalmak arra, hogy
õk is érezzék, mindenki megbecsüli, amit tesznek értünk.

ORVOSOKAT ÉS SZAKDOLGOZÓKAT IS
A Semmelweis Nap alkalmából az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság dolgozói, orvosok, fogorvosok, asszisztensek, ápolók, szakdolgozók, és az õket segítõk kaptak
elismerést, összesen 25-en.
2017. JÚLIUS 7.
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POLGÁRÕRSÉG

„EMBER A VÍZBEN!” ÉLETET MENTETT
A NYÍREGYHÁZI POLGÁRÕR
Van, hogy rendbontásokat akadályoznak meg, baleseteknél helyszínt biztosítanak, magatehetetlen emberekhez mentõt hívnak, vagy éppen tilosban fürdõzõket szólítanak fel, de olyan is elõfordult már, hogy szolgálatteljesítés közben életet kellett menteniük. Nyíregyházán
jelenleg 19 Polgárõr Egyesületben több mint 600-an teljesítenek szolgálatot. Köztük Filkó Péter is, aki múlt héten pénteken egy vízben fuldokló embert mentett ki…
Éppen egy hét telt el azóta, hogy pénteken este, Filkó
Péter 4 társával együtt, szolgálatot teljesített a Sóstói-tó
körül. Járõrözésük azonban nem mindennapi módon ért
véget. Péter egy vízben fuldokló embert mentett ki a tóból
– Szokolai Péter Sándor nyíregyházi és Illés Attila csengeri
lakosokkal –, helytállásukért pedig állománygyûlés keretében elismerésben részesítette õket dr. Illés László r. alezredes, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje szerdán.

Filkó Péter és Béres Béla
Ezalatt megérkeztek a mentõk is, próbáltak instrukciókat
adni a stégrõl, de hál’ istennek nem volt szükség újraélesztésre. Stabil oldalfekvésbe helyeztük a fiatalembert és nagy
nehezen sikerült a stégre kivinni. A szemüvegem odaveszett, bekerült a tó mélyére, de ez legyen a legkevesebb.
Jó érzés, hogy civilekkel együtt, sikerült megmentenünk
egy ember életét – emlékezett vissza Péter.

MINDEN ÉJSZAKA JÁRÕRÖZNEK
Filkó Péter polgárõr, kezében az oklevelével

AZONNAL CSELEKEDETT
– Péntek volt. Úgy, mint máskor, megkezdtük a napi
szolgálatunkat. Bementünk a rendõrségre, megtörtént az
eligazítás, majd kimentünk és járõröztünk Sóstón. A két tó
között sétáltunk, vigyáztunk a rendre, a közbiztonságra.
Éppen amikor a tófürdõ bejáratától haladtunk a csónakázótó irányába, odaszaladt hozzánk egy hölgy, és azt kiabálta, hogy ember a vízben. Lerohantam a stéghez és akkor már láttam, hogy valaki valóban fuldoklik. Egy férfi
megpróbálta fenntartani a fuldokló fejét a víz felett és kiúszni vele, de egyedül nehezen ment neki. Ledobtam magamról mindent és utánuk mentem. Sikerült megkapaszkodnom a vízibicikli létrájában, és végül így sikerült fenntartani a fiatalembert a víz tetején. Közben beugrott egy
harmadik ember is, és így együtt kimentettük a fuldoklót.
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– Mindig jelezzük a csoportvezetõinknek, hogy
mikor tudunk menni járõrözni. Ha péntek estét vállalunk, akkor a szolgálatot úgy kezdjük, hogy bejelentkezünk a koordinációs irodába, minden más esetben
pedig a rendõrségre. A Polgárõr Egyesületünknek vannak gépjármûvei, motorkerékpárjai, biciklije, tehát van
mivel szolgálatot teljesíteni. Általában 3-4 órát szoktunk kint lenni, Sóstógyógyfürdõ és Sóstóhegy környékén. Figyelünk a rendbontásokra, a garázdaságokra,
de olyan is elõfordult már, hogy például valakit a fa
tetejérõl kellett leszedni vagy éppen egy csomag gazdáját megtalálni. Jól viszonyulnak hozzánk a városlakók, és segítik is a munkánkat. Ha bármi gondot látnak, hívnak minket.

„ILYEN MÉG SOHA NEM VOLT”
– Amióta polgárõrök vagyunk, ilyen jellegû életmentésre szerencsére még nem volt példa, de olyan persze
már elõfordult, hogy részeg fiatalokhoz mentõt kellett kihívnunk – veszi át a szót Béres Béla, a Sóstói Polgárõr

Egyesület csoportvezetõje, aki szintén szolgálatot teljesített Sóstón azon a bizonyos éjszakán.

KARÁCSONYKOR IS
– 8 éve vagyok polgárõr, 3 éve pedig már csoportvezetõként tevékenykedem. A feladatom, hogy koordináljam
a szolgálatokat. 52 polgárõrünk van. A legfiatalabb tagunk
35 éves, a legidõsebb pedig én vagyok, 63 éves – folytatja
Béla. – Vannak köztünk hölgyek is, öten. Péntekente kiemelt szolgálatot látunk el Sóstón, ilyenkor 21 órától hajnali 3 óráig kint vagyunk. Volt már, hogy karácsonykor, a
mínusz 25 fokban, a hóból szedtünk ki egy részeg úriembert, akit ha nem veszünk észre, megfagyott volna. Kerestünk már eltûnt személyt is, egyszer pedig veszélybe is
kerültünk. Pont Péterrel teljesítettünk szolgálatot, amikor
azt vettük észre, hogy az Erdei Tornapályánál annak ellenére, hogy tûzgyújtási tilalom van érvényben, éjszaka fél
kettõkor mégis valaki úgy döntött, hogy hatalmas rönkökkel tüzet rak. Odamentünk, de nem tudtuk elõször, hogy
õk hatan vannak. Szablyával és kisbaltával nekünk támadtak. Lélekjelenlétünknek köszönhetõ, hogy nem történt baj.
Péter és Béla azt mondják, õket a segíteni akarás hajtja,
de azt is fontos kiemelni, hogy nagyon jó közösség van a
polgárõrségnél. Aki pedig szeretne hozzájuk tartozni, az
bármikor bekapcsolódhat a Polgárõr Egyesületbe. Csak 3
feltételnek kell megfelelniük: legyenek sóstói, sóstóhegyi
lakosok, töltsék be a 18. életévüket és elengedhetetlen a
büntetlen elõélet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ELISMERÉSEK

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELÕKET KÖSZÖNTÖTTÉK
1997 óta minden év július 1-jén megünneplik a közszolgálati tisztviselõk napját. Július elsõ napja idén hétvégére esett, így Nyíregyházán, a polgármesteri hivatal,
a munkatársai számára a múlt héten pénteken rendezett
ünnepséget a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében.
Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Kiváló köztisztviselõi munkájáért az egyik legmagasabb városi kitüntetést, a Májerszki Béla-díjat vehette át dr. Kása Brigitta, Nyíregyháza aljegyzõje, a nyíregyházi polgármesteri
hivatal adóosztályának vezetõje.
– Szerencsésnek érzem magam, mert olyan munkatársakkal dolgozhatok együtt aljegyzõként, legyen az
beosztott vagy vezetõ munkatárs, akik valóban élethivatásuknak tekintik a közszolgálatot, és azért dolgoznak, hogy ez a város fejlõdjön, fejlõdhessen, és a célok, melyeket a közgyûlés és a városvezetés kitûz maga
elé, azok megvalósulhassanak, hiszen a mi munkánk
egy-egy építõkockája ennek – fogalmazott dr. Kása Brigitta.

SZOLGÁLATI HÛSÉG, ÉVTIZEDEKEN ÁT
Az ünnepségen a polgármesteri hivatal jubiláló közszolgálati tisztviselõit is köszöntötték. Huszonhárom dolgozó
többéves munkáját, szolgálati hûségét oklevéllel köszönte meg a város vezetése.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Az elsõ sorban (balról) dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Kása Brigitta
aljegyzõ, valamint Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila a kitüntetettek körében
Szolgálati hûségükért elismerésben részesültek:
10 éves: Hajnal-Újhelyi Rita, Harsányi Tünde, dr. Szabó Adrienn, dr. Székely Anita. 15 éves: Szánthó Ferenc.
20 éves: Gergely Lászlóné, Jaksi Enikõ, Kovácsné
Hegedüs Enikõ, Reményi-Kelemen Anita, Tóthné Csat-

lós Ildikó, Tóthné Hódi Éva. 25 éves: Bodzás Sándorné,
Czeglédiné Tamás Ildikó, Márki János, Sebõk Pálné, Torma Ferencné, Veczánné Repka Jolán. 30 éves: Demcsák
Ildikó, Horváth Miklósné, Nagy Sándorné, Pató István.
35 éves: Liskány Andrásné, Tóth Gáborné.

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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KÖZGYÛLÉS

FONTOS DÖNTÉSEK A SZÜNET ELÕTTI UTOLSÓ KÖZGYÛLÉSEN
A nyári szünet elõtti utolsó ülését tartotta a nyíregyházi képviselõ-testület. Többek között felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlõségi Programot, elõkészítették a fedett
jégpálya megépítését, és több fejlesztési pályázat beadásának támogatásáról is döntöttek.
A napirendek tárgyalása elõtt Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója, Babicz Béla-díjat vehetett át dr. Agárdy
Miklós Tamás háziorvos és Pócsiné Juhász Andrea körzeti
ápolónõ. Címzetes fõorvosi címet kapott dr. Csémy László,
dr. Dankó Zsuzsanna és dr. Varga Katalin. Képzõmûvészeti
ösztöndíjban részesült Aranyász Zita textilmûvész és Huszthi
Edit látványtervezõ. Nemzetközi sportsikeréért pedig emlékplakettet kapott Papp Klaudia, a Nyíregyházi Kosársuli
Utánpótlás Kosárlabda Egyesület igazolt sportolója.
Részletek a közgyûlésen elhangzott méltatásokból:

„NYÍREGYHÁZA KIVÁLÓ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓJA BABICZ BÉLA-DÍJASOK”
DR. AGÁRDY MIKLÓS TAMÁS
„Munkáját magas szintû szakmaiság, eredményes
gyógyító tevékenység jellemzi, mellyel jelentõsen hozzájárul az egészségügyi alapellátás jó színvonalához.
Nagyszerû közösségépítõ ember, kiváló kapcsolatot
ápol szûkebb családjával és szülõföldjével (a partiumi
Szatmár megyével, Túrterebes községgel és Szatmárnémetivel), illetve választott otthonával, Nyíregyházával is. Személye nagymértékben hozzájárult a két megyei jogú város közötti kapcsolat elmélyítésében. Elhivatottsága mindenki számára példaértékû lehet.”

PÓCSINÉ JUHÁSZ ANDREA
„Ápolónõként kiemelkedõ részt vállal a betegek
gondozásában, a betegségek megelõzését célzó tevékenységekben, mind a rendelõben, mind a betegek
otthonában. A körzet lakói bizalommal fordulnak hozzá, hiszen mindig számíthatnak kedves, segítõ szavaira. Széles körû szakmai ismerettel és naprakész információkkal rendelkezik, mind az orvosi medicina,
mind az orvosi terápiát kiegészítõ alternatív gyógymódok terén. Hivatástudatával, szakmai igényességével, a betegek iránti empátiájával kiérdemelte a nyíregyháziak tiszteletét és szeretetét, a szakma iránt érzett elkötelezettsége és odaadása példaként szolgálhat minden egészségügyi dolgozó számára.”

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJASOK
ARANYÁSZ ZITA
„Aranyász Zita textilmûvész rajz–vizuális kommunikáció szakirányú képesítését a Nyíregyházi Fõiskolán szerezte, majd a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol elmélyült a textiltechnikák sajátosságaiban, elméleti, történeti és gyakorlati mivoltában, és vizuális és környezetkultúra szakos
tanárként diplomázott. Pályája kezdetétõl elméleti és
szakmai tudását örökíti át középiskolás diákok részére. Jelenleg a nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnáziumban tanít képgrafikát, rajzot és mûvészettörténetet. Fiatal alkotóként, eddigi munkássága során számos szakmai eredményt ért el és elismerést érdemelt ki.”

HUSZTHY EDIT
„Huszthy Edit látványtervezõ a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola rajz- és vizuális kommunikáció szakán szerzett képesítést, majd a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem látványtervezõi szakán diplomát. Tudását tovább
mélyítette a Temesvári Nyugati Egyetem képzõmûvészeti
és formatervezõ karán. Mûvészeti, alkotó munkásságával színdarabok, elõadások díszlet- és jelmeztervei útján számos nagyvárosi színházban találkozhatott a nagyközönség. Látványtervezõként dolgozik, díszletet és jelmezeket tervez, valamint a Debreceni Egyetemen építészeti rajzot és tipográfiát tanít a mûvészet iránt fogékony
diákoknak.”

EMLÉKPLAKETT
PAPP KLAUDIA
„ Papp Klaudia, a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület igazolt sportolója. Középiskolás évei
alatt a Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatos tanulójaként 3 országos diákolimpiai bajnoki címet nyert iskolájának. 2013-ban a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Bajnokság döntõjébe jutva a Nyíregyházi Fõiskola csapatának külsõs tagjaként középiskolásként ezüstérmet szerzett. Még abban az évben meghívást kapott az U20-as
korosztályos leány kosárlabda-válogatottba. A válogatott
tagjaként 2014 júliusában a Szófiában megrendezett B
Divíziós Európa-bajnokságon 3. helyezést ért el, a napokban pedig a Franciaországban megrendezett 3-3 elleni
nõi kosárlabda világbajnokságon csapatának egyik meghatározó tagjaként, világbajnoki ezüstérmet nyert.”
A két közgyûlés között történt események tárgyalása során a polgármester több kérdést is kapott a NYÍRVV Nonprofit
Kft. bírósági ügyével kapcsolatban. Dr. Kovács Ferenc határozottan cáfolta azt a pletykát, hogy a korábbi ügyvezetõt
tanácsadóként újra foglalkoztatná a városüzemeltetõ cég. Az
ellenzéki pártok újra felvetették, hogy az önkormányzati cégek tulajdonosi jogának gyakorlása kerüljön vissza a közgyûlés hatáskörébe. A polgármester azt mondta, 2010 elõtt
több olyan ügy volt a városban, amely indokolta a jelenlegi
rendszert, egy külön vagyonkezelõ létrehozása messzebbre
vinné a feladatokat a hivataltól. Most egy belsõ referatúra
segíti a munkáját. A polgármester a helyzetre példát is mondott, a mostani bírósági ítélet után az ügyvezetõ lemondott, ezt õ rögtön el is fogadta, és másnap kinevezte az új
vezetõt, hiszen fontos minden önkormányzati cég folyamatos, biztonságos és szakszerû mûködése.
– Ha a hatáskör a közgyûlésnél lenne és az ügyvezetõ
lemondása a közgyûlés másnapján történt volna, akkor
rendkívüli ülést kellett volna összehívni, vagy megvárni
az augusztusit. Tehát a közgyûlés nem képes operatívan
ilyen üggyel foglalkozni. Ugyanakkor, aki törvénytelen
vagy a város érdekét nem szolgáló dolgot tapasztal, bármikor jelezheti – hangsúlyozta.
A képviselõk elõkészítették a következõ óvodai évet is,
szeptembertõl várhatóan 3989 gyermek jár majd önkormányzati óvodába. Napirendre került a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elsõ félévben végzett tevékenysége. Idén az értéktárba Kéry Péter, a Nyíregyházi Televízió egyik alapító operatõrének Nyíregyháza és környéke
történelmérõl, természeti értékeirõl, néprajzáról szóló filmalkotásai, illetve a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye kerültek be. Mindezeken felül a közgyûlés tájékoztatót hallgatott meg a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel kötött szponzori szerzõdés
teljesülésérõl is. A labdarúgócsapat a bajnoki évadot az
NB II-ben a 12. helyen zárta, így az NB I-es bajnoki osztályba kerüléshez kötött egyszeri 50 millió forintos szponzori díjra nem jogosultak.

donjogot szerez a telek kivételével. A hotel üzemeltetésére nyilvános, koncessziós pályázat kerül majd kiírásra.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként több pályázat benyújtásáról is döntöttek a képviselõk. Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhívás keretében épületfelújításra, valamint a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátását szolgáló épület
építésére és eszközbeszerzésre közel 408 millió forintot
szeretnének elnyerni. A Nyíregyházi Állatparkban az
Indiaház és Madárröpde létesítésére 830 milliós támogatást igényelnek. A Csomópont és Kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán címû programot 680 milliós segítséggel lehet folytatni többek között a Honvéd, a Kiss Ernõ és a Fészek utcákon. A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a kiserdõk területének funkcionális bõvítése
pedig 1 milliárd 150 millió forintos pályázattal valósulhat
meg, ebben érintett lesz a Nefelejcs–Géza–Mák–Hunyadi utca által határolt terület is.
Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje kiemelte, nagyon örülnek ezeknek a forrásoknak, hiszen a közlekedésfejlesztésben, a kerékpárutak komfortosabbá tételében is jelentõs szerepük van. Fontos lesz például a kórháznál a Kállói út és az Ady Endre utcai csomópontban a körforgalom megépítése a nagy forgalom kezelése szempontjából.
Nagy László, szocialista önkormányzati képviselõ azt
mondta, eredményes és folyamatos a TOP-os pályázatok
benyújtása, de egy kis ellentmondást is lát abban, hogy az
egyik plakáton az áll, állítsuk meg Brüsszelt, a másikon
pedig azt olvashatjuk, hogy az unió támogatásával milyen fejlesztések valósulnak meg.
Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje szerint egy komplex anyag készült a TOP-os források további
felhasználására, amelyeket a város fejlõdése érdekében
természetesen támogatnak. Ezek olyan infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaznak, amelyek sok területen oldják meg
a lakosság problémáit.
A napirendek tárgyalása után a képviselõ-testület a önkormányzatokról szóló törvény alapján közmeghallgatást
tartott, ahol a város polgárai és társadalmi szervezetei a
helyi közügyeket érintõ témákban kérdezhettek és javaslatokat tehettek.

JÉGPÁLYA ÉS HOTEL SÓSTÓ
A képviselõk tanácskoztak a Szabolcsi Jégsport Egyesület
által elnyert pályázati összegbõl az önkormányzat tulajdonát képezõ ingatlanon létesítendõ fedett jégpálya megépítésével kapcsolatos feladatokról. A pénzügyi együttmûködéssel a jövõ év tavaszára elkészülhet a régen várt beruházás.
Mi több, elfogadták a Hotel Sóstó négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszert
is. A 3,1 milliárd forintos támogatást jóváhagyta a Modern
Város Programok Bizottsága, a projekt lezárultával a SóstóGyógyfürdõk Zrt. a tényleges befektetése arányában tulaj(Szerzõ: Szoboszlai Tibor, fotók: Szarka Lajos)
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SIKERTÖRTÉNET

ALEXANDRA BEBIZONYÍTOTTA A VILÁGNAK!
FANTASZTIKUS GYÕZELMET ARATOTT A NYÍREGYHÁZI ZSOKÉJELÖLT LÁNY
Bihari Alexandra, a Nyíregyházán született, 24 éves
zsokéjelölt lány egy év kihagyás után elképesztõ gyõzelmet aratott Rómában, a HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice világbajnokságon. Loskhar nyergében ülve,
legyõzte a teljes nemzetközi mezõnyt, és felállhatott a
dobogó legfelsõ fokára. Persze, ez a teljesítmény számára még nem jelenti a csúcsot: novemberben Abu Dhabiba
repül, a vb-döntõ futamára, amit ha megnyer, elérhetõbb
közelségbe kerül számára az álom: ha meglesz a 40 gyõztes futama, profi zsokévá válhat...
Szandi még egészen kiskorában szeretett bele a lovaglásba. Díjlovaglóként kezdte, aztán kipróbálta a galoppot és hihetetlen eredményeket ért el benne a világ
számos pontján. Rajthoz állt Amerikában, Svédországban, Franciaországban, Mauritiuson, Csehországban,
Belgiumban és többek között Norvégiában is. 2012-ben
pedig történelmi sikert aratott: az akkor 22. alkalommal
megrendezett Nõi Amatõrlovas Európa-bajnokságon
második lett, ami már önmagában is hatalmas eredménynek számít. Az pedig csak még különlegesebbé teszi
mindezt, hogy soha nem volt példa arra, hogy magyar
versenyzõ állhasson fel a dobogóra.

– Már kiskoromban is imádtam a lovakat. Ha megláttam egyet, mindig oda kellett menni hozzá és megsimogatni, vagy éppen ráülni. Általános iskola harmadik osztályába jártam, amikor a szüleim beírattak egy
lovas táborba. Ahogy vége lett, nagyon-nagyon szomorú lettem, azt éreztem, hogy még többet és többet
akarok menni. A szüleim azt szerették volna, hogy
teniszezõ legyek, de hamar kiderült, nem vagyok nagy
tehetség. Nem volt se erõm, se kitartásom hozzá. A
lovaglásban viszont megtaláltam önmagam. Elkezdtem versenyezni díjlovaglóként Nyíregyházán, galoppon, az elsõ megmérettetésemen már rögtön a negyedik helyen végeztem. A Fedeles Lovardába jártam,
majd onnan átkerültem Sutákék istállójába.

IRÁNY ABU DHABI
Szandi eddig amatõr szinten versenyzett, de mivel 26
gyõztes futamon túl van, zsokéjelölt lett. Innen pedig már
csak egy nagy ugrás a következõ lépcsõfok: ha túl lesz a
negyvenedik gyõztes futamán, profi versenylovassá válik,
ami már a csúcsot jelenti a sportban.
A fiatal lány szinte minden hétvégén rajthoz áll a Kincsem Parkban. Most pedig egy újabb megmérettetésre
készül. November elsõ hetében Abu Dhabiba, a vb-döntõ
futamára repül majd.
– Már korábban is lovagoltam az Emirátusokban, de
még sosem sikerült ott a rajthoz állnom. Ki voltam írva, de
pont akkor lesántult a lovam, így nem tudtam elindulni.
Most viszont úgy tûnik, hogy a római vb-gyõzelemmel
kvalifikáltam magam Abu Dhabiba, ahol a Sheik mansoor
fesztivál vb-futamainak a döntõ futamát rendezik majd.
Jelenleg 2 hét derbiszünet van, ha ennek vége, itt, Magyarországon kezdem majd a futamot, de folyamatosan az
emirátusoki nagy döntõ versenyre koncentrálok, ez lebeg
a szemem elõtt, nagyon szeretném megnyerni.
– Mindennap reggel fél ötkor kelek. Mivel Budapesten, a
belvárosban élek, a lovarda pedig Dunakeszin van, ezért
autóba ülök és fél hatra már a versenyistállóban is vagyok.
Egy nap lelovagolok 4-5 lovat, persze olyanokat, amelyeket egyébként is készítünk a versenyre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 15 lovunk, amik folyamatosan futnak és
ezek közül foglalkozok mindig körülbelül öttel. Amikor
végzek az istállóban, hazamegyek, alszok, pihenek, majd
délután vissza a következõ edzésre. Van egy olyan edzéstervem, amit saját magamnak dolgoztam ki. Persze, mindezek mellett még futni és biciklizni is járok, illetve gyakorta
lemegyek TRX- és bokszedzésekre is. Pihenni nem lehet,
mert a lovakkal foglalkozni kell. Na meg nekünk is figyelni

kell magunkra. Van, hogy verseny elõtti nap nem is eszünk
semmit, hiszen fontos, hogy megfelelõ súlyunk legyen. Ez
azért van, mert úgynevezett „handicap” rendszerben futnak a lovak. Amelyik állat jobb képességû, azon nagyobb
súlyú zsoké ül, amelyik kevésbé esélyes, azon meg kisebb
súlyú. Én alapból könnyûsúlyú lovas vagyok, így minden
alkalommal 51-52 kilogrammra le kell fogynom. Ez pedig
nehéz. Nem mókás úgy starthoz állni, hogy az ember azt a
folyadékbevitelt, meg kajamennyiséget nem tudja bevinni,
mint kellene, csak kávéval tudja pótolni, az megerõltetõ.

célja pedig, hogy még idén harmincadjára is felállhasson
a dobogó legfelsõ fokára, na meg szeretne, ahogy õ mondja, Abu Dhabiban is nagyot alakítani... HAJRÁ SZANDI!
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„VELÜK JÓL TELJESÍTEK”
– Nincs állandó lovam. Minden egyes állatnak
van egy tulajdonosa, aki rábízza a lovat egy trénerre, majd a tréner egy lovasra. Így én vagyok a „lánc”
legalján, vagyis nekem van a legkisebb döntésem
abban, hogy melyikre ülök rá. Amikor valamelyikkel jól tudok teljesíteni, azt vissza szoktam kapni.
Idén is sok ilyen ló van. Most azokkal is készülünk
a következõ versenyre. Sokszor elégedetlenül jövök
le a pályáról. Tisztában vagyok azzal, ha hibázom.
,Elõfordulhat, hogy a startnál vagy egy kanyarnál
meglöknek, esetleg nincs elég hely, hogy elférjek
egy másik ló mellett...
Szandi vallja, hogy a lovagláshoz kitartás és jó alkalmazkodó képesség kell, mindezek mellett pedig elengedhetetlen a lovak szeretete is, hiszen a ló egybõl megérzi,
ha a zsoké nincs vele összhangban. Bízik benne, hogy
idén még sok hazai futam és nyerés áll elõtte. A legfõbb
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TENISZBÕL LOVAGLÁS
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RECEPTEK

TIRPÁK ÍZEK ÉS ILLATOK!
A MAGYAR EMBER SZERETI A HASÁT...

A hagyományos tirpák ételeket már egyre kevesebben
ismerik, de a gasztronómiai fesztiválokon még ma is biztosra lehet menni a porlós tésztával, a máléval, a bobájkával, vagy éppen az igazi jó, házias kovászos kenyérrel.
Szerencsére akadnak még olyanok, akiknek fontosak a
hagyományok és lelkesen avatják be az érdeklõdõket a
fortélyokba. Ilyen az egyik kedves olvasónk, Strankula
Katalin cukrászmester, a Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium oktatója is, aki az alábbiakban néhány
hagyományos tirpák étel receptjét osztja meg a háziasszonyokkal. Ezek kipróbálásához sok sikert, elfogyasztásukhoz pedig jó étvágyat kívánunk!

CSÖRÖGE
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 3 tojássárgája, fél csomag
sütõpor vagy egy kávéskanál szódabikarbóna, 3 evõkanál
cukor, 5 evõkanál tejföl, csipetnyi só, 1 evõkanál rum,
zsír.
Készítés: egy edényben átszitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a sót, cukrot, tejfölt, tojássárgáját, a rumot és a sütõport, jól kidolgozzuk, letakarva pihentetjük kb. fél-egy órát.
Pihentetés után késhegynyi (3 mm) vékonyra nyújtjuk,
derelyevágóval 8x8 cm-es kockákra vágjuk és közepüket
bevághatjuk egy, esetleg két bevágással, formázzuk és forró
zsírban kisütjük, mindkét oldalát, aranysárga színûre.
Melegen meghintjük porcukorral.

FONOTT KALÁCS, BRIÓS, PIPISKE
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 7 dkg porcukor, 8 dkg vaj
vagy zsír, 4 db tojássárgája, 2 dl tej, pici só, 2 dkg élesztõ.
Készítés: a lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a sót és a zsiradékot, ezt elmorzsoljuk, majd a tejben a cukorral felfuttatjuk az élesztõt (langyos tejben) és hozzáadjuk a lisztes
keverékhez, jól kidolgozzuk, kelesztjük, majd 15–20 perc
elteltével szellõztetjük a tésztát. Ismét kelesztjük, majd
formázzuk, egész tojással kenjük, kelesztjük kb. 10 percet és sütjük 190–200 fokos sütõben.
A fonást 2-3, esetleg több tésztarúdból készíthetjük, a
két végén elkeskenyedõ legyen, egymásra nyomjuk és a
tészta alá hajtjuk.
A briós felületét cukorral meghinthetjük.
A pipiske madár alakú kalács, a tésztából csomókat
kötünk, szemét szemes borssal vagy mazsolával jelöljük,
tojással kenjük, sütjük. Jellegzetes tirpák készítmény, a
gyerekek kedvence.

Készítés: a hozzávalókból tésztát készítünk, majd kelesztés után ujjnyi vastag rudakat formázunk belõle és kisütjük, felkarikázzuk. Másik változata, amikor kis golyókat formázunk és így sütjük meg a tésztát. A kisült tésztát
tejjel leforrázzuk, cukros darált mákkal meghintjük. Kedvelt változata a túrós-szalonnás bobájka.

KOVÁSZOS KENYÉR
A kovászt 10 dkg liszttel és 10 dkg vízzel elkészítjük,
majd 48 óra elteltével ismét adagoljuk hozzá a friss lisztet
és vizet, hogy tészta állagú legyen. Ezt a lépést többször
ismételhetjük.
1 kg liszthez, 60 dkg vizet és 20 dkg kovászt adunk,
valamint 2 dkg sót. Langyos vízben a kovászt elmossuk és
hozzáadunk 20 dkg lisztet, elkeverjük és lefedve melegen
tartjuk, kb. 30 perc, hogy megemelkedik. Hozzáadjuk a
maradék lisztet, sót és dagasztjuk a tésztát, hagyjuk megkelni. 30 percenként átmozgatjuk a tésztánkat, a harmadik szellõztetés után szakajtóba vagy edénybe helyezzük
megformázva. A formázást gyúrótáblán a két kezünk között végezzük. Kelesztjük kb. 2 órát, vízzel megmosdatjuk, majd sütjük. A kenyér sütése magas hõfokon történik,
240–250 fokon kezdjük el, ez az elsõ 10 perc, késõbb
200 fokon sütjük készre 30–40 percig a kenyér nagyságától függõen. A sütõbõl kivéve vízzel a felületét megkenjük, ettõl szép cserepes lesz a héja.

PORLÓS TÉSZTA
Hozzávalók: 1 liter liszt, 1 csésze cukor, 1 csésze zsír
vagy vaj, fél sütõpor, 1 tojás, tej. Tölteléke lehet túró, mák,
dió, meggy, szilva.
Készítés: a lisztet a zsiradékkal és a sütõporral elmorzsoljuk, hozzáadunk 1 db tojást és annyi tejet,
amennyit felvesz. Összedolgozzuk, kettéosztjuk, az
egyik lapot kinyújtjuk, ráhelyezzük a tölteléket és a
másik lappal befedjük. Tetejét megszurkáljuk, 160–180
fokos sütõben sütjük.

MÁLÉ
Hozzávalók: 40 dkg kukoricaliszt, 2 dkg élesztõ, só,
tej, 1 dl olaj vagy 15 dkg vaj, cukor.
Készítés: a tejben az élesztõt és a cukrot elkeverjük,
hozzáadjuk a liszthez, amelyben eloszlattuk a sót. Kelesztjük kb. 30 percig, majd zsírozott tepsiben szétterítjük, ilyenkor még szilvalekvár halmokat tehetünk a tésztára és sütjük. Lekvár helyett üresen megsütjük és apró tepertõvel
vagy savanyú káposztával fogyasztjuk.

BOBÁJKA
Hozzávalók: liszt, víz, élesztõ, só.
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PRAKTIKÁK, FORTÉLYOK
– Az élesztõt soha ne forrázzuk le, mert elpusztítjuk
az élesztõgombákat, sóval sem érintkezhet közvetlenül.
– Sót és cukrot rakjunk a tésztáinkba, mert ezektõl
lesz íze, színe a termékeknek.
– Vajat és zsírt használjunk, ha tehetjük, a készítményünk puhább, omlósabb lesz.
– A kukoricalisztes termékekhez bõven lehet olajat
is adni.
– Lisztérzékenyek a málé változatait próbálják ki.
– Minden élesztõvel készített kalács készülhet kovásszal is, ez fõleg annak ajánlott, aki az élesztõt
nem eheti. Nagyon jól lehet helyettesíteni vele.
– És végül ne feledjük: a tészta és a sütés iránti szeretet határozza meg, hogyan formálódik, alakul a
kezünk alatt az „élõ anyag”.

AKTUÁLIS

MOTORKERÉKPÁRON IS BIZTONSÁGBAN
A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAI A NYÁRI IDÕSZAKRA
Közismert, hogy a kétkerekû motoros jármûvel, valamint a kerékpárral közlekedõk baleseti kockázata átlag
feletti. Ennek oka, hogy a motorkerékpárosokat, kerékpárosokat a gépkocsikban jellemzõ passzív biztonsági megoldások nem védik, így közlekedési baleset esetén testük
közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. A motorkerékpárosok testi épségének megóvásában nagy szerepe van
a megfelelõ védõruházat és bukósisak kiválasztásának.
Fogadják meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Balesetmegelõzési Bizottság hat közlekedésbiztonsági tanácsát a
nyári idõszakra:
– A balesetek elkerülése érdekében körültekintõen vegyenek részt a közlekedésben és mindig tartsák be a közúti közlekedés szabályait!
– A sebesség nem megfelelõ megválasztása az egyik

kiemelt baleseti ok. Fokozott óvatossággal és mérsékelt
sebességgel közlekedjenek!
– Saját biztonságuk, testi épségük jelentõsen függ motorkerékpárjuk mûszaki állapotától és karbantartottságától. Ellenõrizzék és szervizeljék jármûvüket rendszeresen!
– Ne kockáztassanak! Csak akkor üljenek motorra, ha
mentálisan és fizikálisan is biztonságos vezetésre alkalmas állapotban vannak!
– A motorkerékpárral közlekedõk a nyári forróság ellenére is minden esetben viseljék a megfelelõ védõruházatot, illetve nagy hangsúlyt fektessen az öltözékre is!
– Egy-egy hosszú úton álljanak meg akár többször is,
könnyítsenek a ruházaton, frissítsék fel magukat. Amennyiben újra motorra ülnek, vegyék vissza a védõfelszereléseket!
(police.hu)

VÁLTOZTAK A
VÍZIKÖZMÛ-BEKÖTÉS
SZABÁLYAI
A napi hírekbõl már értesülhettek az olvasók arról, hogy olcsóbbá, sõt, ingyenessé válnak a közmûbekötések. Írásunkban a víziközmû-bekötésekkel foglalkozunk, az áram- és gázbekötésekre eltérõ szabályok vonatkoznak.
A víziközmûvek az ivóvízellátást, szennyvízelvezetést, -tisztítást biztosító létesítmények. Talán ismert az olvasók elõtt, hogy a víziközmûvek kizárólag állami
vagy önkormányzati tulajdonban lehetnek. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mûködési területén az ivóvízvezetékek és a szennyvízcsatornák a települési önkormányzatok tulajdonában vannak, és a bõvítések is önkormányzati tulajdonba kerülnek.

VÁLTOZÁSOK JÚLIUS 1-JÉTÕL A VÍZIKÖZMÛ-BEKÖTÉSEK ESETÉN
Nézzük, mit mond a jogszabály, mi változott július 1-jétõl. Ekkor lépett életbe a
2017. évi LVII. törvény, az egyes törvényeknek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történõ módosításáról. A törvény a 32 mm átmérõjû ivóvíz- és 160 mm átmérõjû szennyvíz-bekötésekre vonatkozik, melyeket jellemzõen
a lakosság, kisebb vállalkozások, intézmények építtetnek ki. Néhány tétel a bekötés költségei közül mentessé vált, azaz nem kell a megrendelõnek megfizetni. E
tételek a következõk:
– ivóvízbekötésnél a tervegyeztetés, vízmérõ és beszerelésének díja, továbbá a
nyomáspróba,
– szennyvízbekötésnél a tervegyeztetés költsége.
A vállalkozások bekötései továbbá mentesülnek a közmûfejlesztési hozzájárulás
megfizetésétõl is, ha a jelzett bekötési átmérõvel oldják meg a bekötést. E hozzájárulás nem tévesztendõ össze a társulati formában épült közmûvek esetében fizetendõ
társulati érdekeltségi hozzájárulással, az alól nem adott mentességet a törvény.

AMI NEM VÁLTOZOTT
Továbbra is meg kell fizetni a tervezés, a bekötõvezeték kiépítése, a vízmérõhely kialakítása, a geodéziai bemérés költségét. Vízmérõhelyként népszerû a mûanyag akna, melyben a vízmérõt – ha az üzemeltetõ a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-tõl rendeli meg a bekötéssel együtt az aknát – a cég finanszírozza. A szennyvízelvezetés
esetében az új hálózatokról minden ingatlanhoz kiépültek a beállások, melyekhez
történõ csatlakozás a szolgáltató hozzájárulásával, szakfelügyeletet követõen elvégezhetõ, itt változás nincs. Régi hálózat esetén még nem épültek beállások, ez
esetben a csatlakozó bekötõvezetéket a megrendelõnek kell kiépíttetni.

RÖVIDEBB HATÁRIDÕK,
FELKÉSZÜLT MUNKATÁRSAK
Rövidebbek lettek a határidõk az igénybejelentés fogadása és a tervegyeztetés
kapcsán. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. eddig is rövid határidõvel végezte nemcsak a kötelezõ
adminisztrációt, de magát az ivóvízbekötést, szennyvízbekötés szakfelügyeletét is,
ez a jövõben is így lesz. Munkatársaink felkészültek a változások kezelésére, így
július 1-jétõl már a mentes tételekkel csökkentett költségvetést, illetve számlát készítjük megrendelõinknek, így az ivóvízbekötés költségei a lakosság és más megrendelõk számára a helyi körülményektõl függõen mintegy 10 százalékkal csökkennek.
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90 MILLIÁRD FEJLESZTÉSEKRE
Partnerségi megállapodást kötött az
OTP Bank és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat. Az ünnepélyes aláíráson elhangzott, ahhoz, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Program
projektjei sikeresek legyenek, plusz forrásokra is szükségük lehet az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak. A felmérések
szerint a megyében 20–25 milliárdos forráshiány lesz – ennek enyhítésére tud majd
lehetõséget biztosítani az OTP.
A 2020-ig rendelkezésre álló európai
uniós pályázati források hatékony felhasználása kiemelt cél térségünkben is – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett a
második legmagasabb támogatási összeg a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programból, közel 90 milliárd forint.
– Eddig 18 felhívásra 637 beadott pályá-

zat érkezett be – mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke.
Baracsi Endre kiemelte, a 637-ben benne
vannak a Nyíregyháza, illetve a megye
egyéb települései által beadott pályázatok
is. A 90 milliárdos megyei keretbõl 35,8
milliárdról már megszületett a támogatói
döntés. A szerzõdések aláírása pedig folyamatban van, ami azt jelenti, hogy hamarosan egyre több fejlesztés meg is valósul
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – tette
hozzá Baracsi Endre.
Ahhoz, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektjei
sikeresek legyenek, plusz forrásokra is szükségük lehet az önkormányzatoknak. Ezt felismerve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés támogatta, hogy az önkormányzat partnerségi megállapodást írjon alá az
OTP-vel.
2017. JÚLIUS 7.

FIATALOK

SZELIK A HABOKAT
A DIÁKOK AZ ARANYBAN

JÓ A SZÜLÕNEK, JÓ A GYEREKNEK
Jeneiné Csáji Mónika fõszervezõ elmondta, a tábor elsõsorban a szülõknek jó, mert a gyereküket felügyelet alatt
tudhatják. A gyerekeknek pedig azért, mert megismerkedhetnek az úszással és gyakorlatot szerezhetnek ebben a
mozgásformában.
Úszótábor még három héten keresztül várja a sportolni

vágyó gyerekeket az Arany János Gimnázium és Általános Iskola uszodájában. Aki kevésbé aktív pihenésre vágyna, részt vehet a többi, önkormányzati napközis táborban. Júliusban többek között nyelvi táborban, focitáborban és Kis Vakond Táborban tölthetik szabadidejüket hasznosan, szakszerû felügyelet mellett a nyíregyházi gyerekek. Ezek az elfoglaltságok a szülõket sem terhelik, hiszen a város támogatásának köszönhetõen csupán az étkezésért kell díjat fizetni, ami 2450 forintot jelent a tábor
öt napjára. Azok a gyerekek, akik év közben étkezési kedvezményben részesülnek, azt nyáron is igénybe vehetik.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÉRETTSÉGI: CSAK KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLATTAL

A Burattino bábszínháznál is dolgoznak diákok
A szociális nevelést is segíti a 2011-ben bevezetett 50
órás Iskolai Közösségi Szolgálat, nélküle nem is érettségizhetnek a diákok. A középiskolások önkéntes alapon
vállalhatnak munkát, például kulturális vagy akár egészségügyi területeken is.
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület hálózati programasszisztense elmondta, az Iskolai Közösségi Szolgálat kötelezõ
annak a középiskolásnak, aki érettségizni szeretne. Árva
Tímea hozzátette, az 50 óra közösségi szolgálatot több
helyen is el tudják tölteni a diákok – a fogadó helyekrõl
iskolájukban vagy közvetítõ szervezeteknél is tájékozódhatnak a tanulók.
Úgynevezett közösségi szolgálatos naplót is kapnak,
abban jegyzik, hogy hány órát teljesítettek és pontosan
milyen szervezetnél, intézménynél. A fogadó helyeknél
pedig jelenléti ívet kell kitölteni, így akár utólag is vissza
tudják keresni, hogy mikor voltak az adott fogadó intézménynél, és milyen tevékenységet végeztek.

A FIATALOK SZERETIK
A diákok többsége jónak tartja a közösségi szolgálatot
– akadnak, akik a kötelezõ óraszám teljesítése után is to2017. JÚLIUS 7.

KEDVES NAPLÓ!
Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon szeretem az
osztálytársaimat, tanáraimat, és nagyon büszke vagyok rájuk. Nevem Sasvári Gréta, 10 éves, 4. a osztályos tanuló. A Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézményébe járok, mely Borbányán
található. Osztályomban 24 gyerek tanul, osztályfõnököm Erdélyi-Szabóné Srankó Ilona. Azért gondoltam, hogy írok Neked, mert mi az osztályban rendszeresen naplót írunk, és mindig úgy kezdem, „Kedves Naplóm!” Mi ezt Tündérnaplónak hívjuk, és minden gyerek beleírhatja érzéseit, élményeit, örömét,
bánatát. Én most az örömömet szeretném Veled megosztani.

Úszótáborban vakációzhatnak a nyíregyházi általános
iskolások, hiszen az Arany János Gimnázium és Általános Iskola épületében Nyíregyháza önkormányzata ebben az évben is szervezett napközis elfoglaltságot. Ezen
a héten 65 kisdiák töltheti sporttal és szórakozással a nyári
szünet egy részét.
A gyerekek meghatározott napirend szerint töltik idejüket. Minden hétfõn csoportokba sorolják õket az edzõk
elõzetes úszástudásuktól függõen. Ezt követõen délelõttönként megkezdõdik a szakmai munka, ahol a kicsik megismerkednek a négy úszásnemmel, majd kreatív foglalkozások, szabadtéri játékok, játszótéri kikapcsolódás és
fagyizás vár a táborozókra. Egy héten kétszer a délutánt is
vízben töltik annak érdekében, hogy úszástudásuk tökéletesedjen. A sporttábor több szempontból is jó hatással
van a gyerekekre.

OLVASÓI LEVÉL

vább önkénteskednek. Lukács Nándor a Zrínyibe jár, nyelvi
elõkészítõ osztályban tanul és õ már a nulladik évfolyam
végén elkezdte az Iskolai Közösségi Szolgálatot. Anélkül
nem is érettségizhetne le. Nándi elmondta, õ már körülbelül 300 órát teljesített. Szerinte azért hasznos a szolgálat, mert sok fiatal ennek keretében ismeri meg a világot
és a különbözõ munkaköröket. Mint mondta, akad, aki
például állatorvos szeretne lenni, ám amikor sérült, beteg
kutyákkal találkozik a menhelyen, rádöbben, hogy nem
neki való az állatorvosi munka. De valaki pont így találja
meg az útját. Nándi például a közösségépítésben, a programszervezésben teljesedett ki, a KÖZ-Pont Ifjúsági Szervezet segítségével.

A SZOCIÁLIS NEVELÉST SEGÍTI
Iskolai közösségi szolgálatnak csak olyan tevékenység
számít, amiért a diákok nem kapnak fizetést és társadalmilag hasznos. Végezhetõ kulturális és közösségi szférában, vagy akár egészségügyi, környezet- és természetvédelmi területen is. Az 50 órát több helyen és több év alatt
is lehet teljesíteni, ennek elõnye, hogy így a diákok többféle dolgot is kipróbálhatnak.
(Szerzõ: Dér Vivien)

Ebben az évben nagyon sok megyei versenyen jeleskedtem, mert „különleges tehetség” vagyok. Így
mondta tanító néni. Meseírásból 1. lettem, 2. versíró és 3. prózamondó versenyen. Nagyon boldog vagyok, és köszönöm osztályfõnökömnek – Ilike néninek – a felkészítést, a sok törõdést. Büszke vagyok
osztálytársaimra, mert nem csak én voltam ilyen
ügyes, Kiss Szandra 1. helyezett lett megyei versírón, Klaj Marci hangosolvasás versenyen 3. lett.
Õket is Ilike néni készítette fel. Tóth Barbi énekel
legszebben az osztályban, megyei énekversenyen
különdíjat kapott. Szuhár Eszter tanító nénivel készültek nagyon sokat. Ráczné Balla Edit tanár néni
nemzetközi angol szövegértõ verseny magyarországi
fordulójára készítette az osztályunkat, és Tóth Barbi
5. helyezést ért el, Benicsák Máté 9. lett. Van az osztályomban 6 focista fiú: Centeri István, Gáti Árpád,
Szmolinka Márkó, Nagy Gábor, Klaj Marcell, Mohácsi Bálint. Õket Németh József tanár bácsi, az
edzõjük, rendszeresen viszi bajnokságokra, bolondulnak a focizásért. 2. helyezést értek el a Kertváros-kupán, 3. helyezést a Filo-kupán. Nagy Gábor
„Legjobb játékos” különdíjat is kapott. Még iskolai
versenyeken is gyõzedelmeskedtünk. Az angol drámásokkal most készülünk vizsgaelõadásunkra Editke néni és Ilike néni vezetésével. Nagyon szeretjük
az angol dráma szakkört.
Köszönöm, hogy meghallgattál, és ha megjelenne újságodban az írásom, egész Borbánya olvashatná. Azt hiszem, én is újságíró leszek.
Nyíregyháza, 2017. május 30.
Szeretettel:
Sasvári Gréta
4. a oszt. tanuló
Ui.: Most kaptam a hírt, hogy egy megyei rajzversenyen is dobogós leszek. Köszönöm Ilike néni!
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SZÍNHÁZ

SMINKBEN ÉS MAGAS SARKÚBAN STOHL ANDRÁS
Hevér Gábor, Fehér Tibor és Söptei Andrea is színre
lép többek között Stohl András partnereként július 14én és 15-én 20 óra 30-tól a Szabadtéri Színpadon, ahol
Az Õrült Nõk Ketrece címû musicalt láthatja a nagyérdemû.
A Kultúrbrigád és az Átrium Film-Színház kiváló színészeket felvonultató csapata a napokban játszotta 150. alkalommal az elõadást, amelyik szinte levehetetlen a repertoárról. Az Alföldi Róbert rendezte zenés darabot városunkban is sokan várták már, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy hetekkel az ominózus napok elõtt alig lehet jegyet kapni rá, pedig két estén is a közönség elé kerül
a nagy befogadóképességû nyári teátrumban. Miben rejlik a produkció varázsereje? Egyebek között errõl kérdeztem a transzvesztita sztárt alakító Stohl Andrást.

A NÉZÕK ZAVARBA JÖHETNEK
– Az elõadás sikerének titka, hogy nem akar túlzottan
vicces lenni, hanem emberi érzéseket mutat be. Komolyan veszi a homoszexualitás kérdéskörét is, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, ahogyan az is. Legfeljebb a nézõk jönnek zavarba, ha elõítéleteik voltak eddig,
hiszen képesek szurkolni egy meleg párnak egy heteroszexuálissal szemben. Zene, tánc, szöveg egyaránt található a darabban. Szerencsés helyzetben vagyok, mert remek énekszámaim vannak benne, s jó szövegeim. Erre
szokták mondani: ez tejföl a színész számára, mert fürdik,
lubickol szinte benne. Jól felépített az elõadás, mert amikor a szöveges rész már nem tud felfelé haladni, akkor jön
egy dal.

FÉRFIBÓL NÕ
Amint a Jászai Mari-díjas mûvész lapunknak elmondta,
az általa alakított Albinnak hatalmas szíve van, szeretetre
méltó ember, nagyon pozitívan áll az élethez. Iszonyúan
szereti a fiát, aki valójában a párjának a fia. Az általa
megformált szereplõ transzvesztita, nem is fordul meg
benne a gondolat, hogy õ homoszexuális.

RUHA, PARÓKA, SMINK
Stohl András alakításában nem a hagyományos kliséken halad, hanem olyan embert testesít meg, aki elhiszi
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Stohl András és Hevér Gábor Az Õrült Nõk Ketrece címû darabban (Fotó: Dudás Ernõ)
magáról, hogy õ nõ. Ezt szolgálja a ruhája, a parókája, a
sminkje is. A népszerû színész számára nagyon jó érzés a
darabban nõnek lenni, roppant izgalmas feladat, s amióta
ezt a szerepet játssza, azóta még jobban tiszteli a nõket.
Egyfelõl a magas sarkú cipõért, amit a férfiak és persze
maguk miatt is hordanak, s amiben kész mûvészet járni,
másfelõl pedig az érzékenységük miatt. Egy férfi sohasem
lehet ilyen, mert azt nem tartják férfiasnak, ezért pajzs
mögé bújnak, csak a mögött lehetnek érzékenyek, mert
gyengeségük így kifelé nem látszik. Saját bõrén tapasztalta, a szépítkezés nagyon idõigényes elfoglaltság: minden
elõadás elõtt másfél órát igényel a nõ sminkjének az elkészítése.

MÛSORT VEZET, FILMBEN SZEREPEL
– Nincsenek igazán itteni ismerõseim, Debrecenben és
Hajdúszoboszló környékén van sok vadászbarátom, akikkel el szoktam vetõdni Nyíregyházára is – válaszolta

kérdésemre. – A nyaram végig munkával telik. A Class
FM Rádióban vezetek mûsort, utána pedig forgatom a
Válótársak címû sorozat folytatását. Ami a következõ színházi évadomat illeti, augusztusban kezdjük próbálni a
Hegedûs a háztetõn-t, utána pedig hozzálátunk egy olyan
nagyszabású mesét színre vinni, mint a Játékkészítõ, ezt
követõen pedig a Centrál Színházban lesz egy Molnárbemutatóm, a többit meglátjuk.

CSALÁDI SORSOKRÓL IS
Mi, nyíregyházi nézõk pedig betekinthetünk hamarosan Az Õrült Nõk Ketrecébe, s megtudjuk, mit tesz egy
homoszexuális pár fiuk boldogsága érdekében, ha kénytelen egy kis idõre heterónak látszani, s közben leckét
kapunk családi sorsokból, szeretetbõl, elfogadásból.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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NYÍRTÁVHÕ

MÁR KÉSZÜLNEK A TÁVHÕELSZÁMOLÁSOK
Már készíti az elmúlt fûtési szezon elszámolásait a
Nyírtávhõ Kft. Ezeket véleményezésre eljuttatják a társasházak közös képviselõinek, majd augusztusban megtörténik az
elszámolás. A szokatlanul hideg télen 5 százalékkal növekedett a fogyasztás, ez összességében 40 millió forintos plusz
költséget jelent a nyíregyházi távfûtéses lakásokban élõknek.

PLUSZ FOGYASZTÁS A HIDEG TÉL MIATT

Fotó: illusztráció

Az elmúlt évben a naptári éves elszámolásokról a fûtési
szezonok elszámolására tért át a Nyírtávhõ Kft., így most
lesz az elsõ alkalom, amikor a 2016 júliusa és 2017 júniusa közötti fogyasztásról kapnak számlát a nyíregyháziak. A költségmegosztók adatainak kiolvasásához továbbra sem kell biztosítani a bejutást a lakásokba. Az Okos
Mérésbe bekapcsolódott épületeknél pedig már a lépcsõházakban felszerelt adatgyûjtõ készülékek segítségével
kapja az adatokat a szolgáltató. Azoknak a fogyasztóknak, akik a költségmegosztó készülékek határnapi átprogramozását nem tették lehetõvé, a vonatkozó jogszabály
alapján kötelezõen szankcionált elszámolást küldenek.

Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje elmondta, ezen
a héten már megkezdték az elszámolások kiküldését a közös képviselõknek, amit 8 napos határidõvel véleményezhetnek, majd augusztus közepéig-végéig kiküldik az elszámoló számlákat.

tül fizetõ fogyasztók a számlájukra visszautalva, a készpénzátutalási megbízással fizetõk pedig postai úton kapják meg. A hátralékkal rendelkezõ fogyasztók esetében a
megtakarításokkal a tartozásaikat csökkentik. Az ügyfélszolgálati irodában lehetõség van az elszámolások alapján keletkezõ egyösszegû ráfizetésre, illetve a korábbi
számlatartozás részletekben történõ kiegyenlítésére is.

MEGTAKARÍTÁS ÉS RÁFIZETÉS

ELSZÁMOLJÁK A MELEGVÍZ-FOGYASZTÁST IS

A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az elszámolásokból eredõ megtakarításokat a folyószámlán keresz-

Augusztusban készülnek el a használati melegvíz- és
költségmegosztókkal nem rendelkezõ fogyasztói közös-
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ségek fûtéselszámolásai is. A szakembereknek a használati melegvíz-elszámolások elkészítéséhez sem kell
már bemenniük a lakásokba.

ELEKTRONIKUSAN, VAGY SZEMÉLYESEN
A kis számban elõforduló, még nem távadós melegvízmérõvel rendelkezõ fogyasztóknak továbbra is meg
kell adniuk a féléves záró adatokat, melyet a Nyírtávhõ
Kft. weboldalán, e-mailben, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton közölhetnek.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

SPORT
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JÚLIUS

VASÁRNAP

HÜBNER STRANDRÖPI

HAZAI SIKER

Június 29. és július 2. között rendezték a 6. Hübner Amatõr Strandröplabda Versenyt, amelynek különlegessége,
hogy négy napon át éjjel-nappal a városközpontban mérkõztek a csapatok.
32 csapat adta le a nevezését, péntek
10 órától szombat estig tartottak a játszmák. A pénzdíjas torna gyõztese végül
a Fagyi gárdája lett. A pénteki és a
szombati estéket gálamérkõzések tarkították, ahol a város cégei, illetve a
sportcsapatok játszottak, míg vasárnap
ismét a megye nagyvállalatai csaptak
össze. A gyõztes a házigazda HübnerH Kft. lett.

Nyíregyházán rendezték a strandröplabda bajnokság második fordulóját, és a Sóstón tartott selejtezõk
után a finálé helyszíne a Kossuth tér
volt. A nõknél a nyíregyházi Vacsi
Evelin–Szombathelyi Szandra páros
nagy csatában gyõzte le a bajnoki
címvédõ Lakatos–Lutter kettõst, míg
a férfiaknál a Rozgonyi–Bán duó diadalmaskodott. Bár Szombathelyi
Szandra nyert már strandröplabda
bajnokságot, Vacsi Evelin elõször
indult ob-fordulón, nyíregyházi kettõs pedig még soha nem diadalmaskodott.

JÚLIUS

VASÁRNAP
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JÚLIUS

KEDD

ÉLMEZÕNYBEN

Hazai pályán a Szekszárd Bad Bones
csapatát fogadták a Nyíregyháza Tigers
amerikai focistái. A Berény Sport Divízió II-ben az idei szezonban eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó nyíregyházi együttes mérkõzésének tétje a döntõbe jutás volt. A nyíregyháziak végül
magabiztos, 26–0-ás gyõzelmet arattak.
A döntõben a Szombathely Crusher lesz
az ellenfél, a vas megyeiek a másik elõdöntõben egy szoros mérkõzésen 23–
21-re nyertek a Rebels Oldboys ellen.
Eldõlt, hogy a végsõ megmérettetés házigazdája Nyíregyháza lesz, így az
NYVSC pályán találkozhatnak a felek.

Négy nemzet több mint 200 indulójával rendezték meg Varsóban az idei
kerekesszékes vívó világkupa versenyt.
Az NYVSC Kard és Kerekesszékes Vívószakosztálya két válogatott versenyzõje közül csak Tarjányi István indult
el a versenyen, mivel Veres Amarilla
még vállsérülésébõl nem gyógyult fel.
István ismét kiegyensúlyozottan teljesített minden versenyszámában, szinte
bérelt helye van a legjobb 8 közötti
döntõkben. Párbajtõrben a 6., kardban
a 8. helyen végzett, míg a csapattal az
5. lett. Ezzel ismét feljebb lépett a világranglistán a 13. helyre.

Július 9., vasárnap 18.00 Nyíregyháza
Spartacus–Vasas labdarúgó-mérkõzés
ismétlése 2015-bõl

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Ezüstérmes lett a nõi 3x3-as kosárlabda-válogatott. A magyar csapatnak a nyíregyházi Papp Klaudia is tagja volt. A fiatal sportoló az általános iskolában ismerkedett meg a kosárlabdával, és 14 évesen
már a felnõttek között az élvonalban is
bemutatkozhatott.
– Volt idõszak, amikor kis idõre abbahagytam a kosárlabdát, és inkább focista

4

DÖNTÕBEN

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

VB EZÜST UTÁN CÉL
AZ OLIMPIA

2

Fotó: FIBA

JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK

szerettem volna lenni. De aztán szerencsére visszataláltam a kosárlabdához, és örülök, hogy a vb-n ezüstérmet szereztünk. A
csapategység volt a legnagyobb erényünk,
csak magunkra számíthattunk, és amikor
bejutottunk a legjobb négy közé, már nem
akartunk érem nélkül hazatérni – mesélte
Papp Klaudia.
A Nyíregyházi Kosársuli játékosa nagy
lehetõség elõtt áll, mivel a 3x3-as kosárlabda olimpiai sportág lett.
– Még korai arról beszélni, hogy olimpikon leszek, de egy gyerekkori álmom válna valóra, ha ott lennék az ötkarikás játékokon. Van rá esély, és bízom abban, hogy
idõvel oda kerülök. Azt látni kell, hogy sok
országban már kifejezetten szakosodnak a
kosarasok a 3x3-as játékra. Így van ez például a férfiaknál Szerbia esetében, de egyre gyakoribb a nõknél is. Idõvel kettéválik
majd a hagyományos kosárlabda és az egypalánkos játék. Utóbbi nagyon dinamikus,
egy nagy sprint az egész tíz percen keresztül, nincs megállás. Nehezebb mint az ötöt elleni kosárlabda, ezt nyugodt szívvel
kijelenthetem – mondta Papp Klaudia.
A nyíregyházi kosaras a következõ szezonban még biztosan marad a Kosársuli
együttesénél, de már most keresik élvonalbeli klubok.

TÁJFUTÓ EZÜST
Mozgalmasan telt a tavasz az NYVSC
tájfutói számára. Az áprilisi megyei diákolimpiáról a soproni országos döntõre továbbjutott 24 gyerek rendszeres futó- és
térképes edzésekkel készült a versenyre.
Néhány sérülés miatt „csak” 21 versenyzõ indult el a rövidtávú és a normáltávú
versenyen.
A legkisebb kategóriában (II. korcsoport:
9–11 évesek) induló lányok közül Lakatos
Róza 6., Sztojka Zoé 10., Balku Lilla 11., a
fiúknál Tóth Álmos 10., Papp Samu (9 éves)
27. helyet szerzett.
A nagyobbak közül Sztojka Milán 9.,
Tóth Nóra 12., Bagoly Ferenc András 18.,
Balku Nóra 19., Tar Levente 21., Molnár
Patrik 22. hellyel bizonyította, hogy a rendszeres edzésmunkának van eredménye.
A tiszafüredi kétfordulós rövidtávú versenyen ismét nagyobb létszámmal indult a
szakosztály, az összetett eredmények alapján a legjobbak voltak:
F12C: 2. Tar Levente, F16B: 5. Sztojka
Milán, F18B: 2. Molnár Patrik, 3. Bagoly
Ferenc András.
A legkisebb lány kategória (N10C) elsõ
hat helyén NYVSC-s gyerekek végeztek,
sorrendben Bilecz Sára, Balku Lilla, Veress
Anna, Sztojka Zoé, Nagy Johanna, Berencsi
Panna. N12C: 3. Orosz Panna, 5. Vincze
Lili, N16B: 3. Tóth Nóra, N18B: 3. Balku
Nóra, 5. Tóth Johanna.
A tájfutó szezon elsõ félévének záró
egyéni versenye minden évben az országos középtávú bajnokság, melyet ezúttal
Bükkszentlászló térségében rendeztek. Az

Sztojka Milán második lett az ob-n
NYVSC-t három fiatal képviselte, és mindannyian bejutottak az A döntõbe. Itt a legjobb eredményt Sztojka Milán érte el, a 14
évesek között 2. helyet szerzett. Remekül
helytállt a döntõben Tóth Nóra (N16) és
Molnár Patrik (F18) is.
2017. JÚLIUS 7.
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FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM: Orosi: július 7-én 15.00:
Könyvajánlással egybekötött beszélgetés a vasúti közlekedésrõl a Vasutasnap alkalmából.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: július 13-án 16.30: Nagy Márton, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatójának és Tokarszky Máté, a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanulójának gitárkoncertje. 14-én 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója. Téma: Ne féljetek! Emlékezés a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas írónõre, Jókai Annára – élete és munkássága tükrében.
STRANDKÖNYVTÁR a Sóstói Parkfürdõben. Több mint
300 kötettel, elsõsorban könnyed kikapcsolódásra alkalmas olvasmányokkal és rengeteg folyóirattal várják az érdeklõdõket július 10–30. között minden munkanapon
10.00–18.00 óráig. A strandkönyvtár regisztráció alapján
bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes.
GRAFIKA ÉS KERÁMIA. Barbu Craciun grafikusmûvész,
Gheorghe Craciun és Judit Craciun keramikusmûvészek
(Nagybánya/Románia) közös kiállítása július 22-éig látható a Pál Gyula Teremben.

UNALOM ELLEN!
– HASZNOS NYÁRI FOGLALKOZÁSOK
A KÖNYVTÁRBAN
Mi is a vers? Mi is a szépírás? Miért ír az ember?
Különbözõ verstechnikák, a forma, a tartalom vizsgálata. A vers, mint mûvészi produktum. A vers, mint
játék, mint társ, mint terápia, közös és egyéni versírás
hívószavakra... így szól a Móricz Zsigmond könyvtár
Kamasz Terasz címû foglalkozásának ajánlója Nagy
Zsuka és Béres Tamás költõ-író-tanár emberek gondolatai szerint. Kezdõket és haladókat egyaránt várnak.
A Kamasz Fotóklub tematikája talán prózaibb, hiszen a fényképezés elvi és gyakorlati tudnivalóit közli
az érdeklõdõkkel, helyi fotómûvészek közremûködésével.
Bár elmúlt már a jelentkezési határidõ, mindkét klub
fogad további jelentkezõket, kiket megragadott a lehetõség, s tagjai szeretnének lenni valamely alkotóközösségnek, s barátai a Móricz Zsigmond könyvtár
olvasóközösségének.

EGYKORI ZRÍNYISEKET
KERESNEK
A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium a 2017/18-as tanévben ünnepli alapításának
100. évfordulóját.
A centenáriumi év alkalmából az iskola szeretne
létrehozni egy adatbázist Zrínyis büszkeség címmel.
Ezért arra kérnek minden egykori diákot, akik szívesen vállalják, hogy ZRÍNYISEK voltak, hogy töltsék
le a Zrínyi Ilona Gimnázium honlapján található
adatlapot, majd csatolva küldjék el a zigbuszkeseg@zrinyinyh.hu e-mail címre. Egyúttal nagy örömmel fogadják a Zrínyihez kötõdõ fényképeket is! A
felhívás természetesen a jogelõd intézmények, a
Nyíregyházi Ág. Hitv. Evangélikus Geduly Henrik Leánygimnázium és az Angolkisasszonyok Nyíregyházi Róm. Kat. Leánygimnáziuma egykori növendékeinek is szól.
A kapcsolatfelvétel lehetséges postai úton vagy személyesen is (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2937., telefon: 42/315-911).

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.
SZOBRÁSZ ÉS GRAFIKUS KIÁLLÍTÁS. Zielinski Tibor
szobrászmûvész „A felszín mögött” címû, illetve Szepessy
Béla grafikusmûvész „Tükör által homályosan” címû kiállítása tekinthetõ meg július 22-éig a Nyíregyházi Városi
Galériában.
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.

NYÍREGYHÁZI LEHET AZ ÉV FÜRDÕJE!
Idén nyáron már harmadik alkalommal keresik az ország kedvenc fürdõit, az online közönségszavazáson
csaknem 200 hazai fürdõ három kategóriában verseng a voksokért. A nyíregyházi fürdõkre is lehet szavazni,
vagyis az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ is elnyerheti az Év fürdõje címet, ehhez nem kell mást tenni, csak a
www.azevfurdoje.hu weboldalon leadni rá a szavazatot.

GAZDIKERESÕ
Regina: Körülbelül 4 éves, ivartalanított, keverék
szuka. Reginát egyszer már örökbe fogadták, de most
visszakerült Állatotthonunkba. Egy nagyon kedves,
aranyos, barátságos, ragaszkodó kutyus, más kutyákkal is jól kijön, pórázon is tud sétálni.
Trapp: Körülbelül 1 éves, ivartalanított, keverék kan,
aki Kálmánházáról került gondozásunkba, miután autóbalesetet szenvedett. Kisebb agyrázkódást kapott.
Barátságos, kedves kutyus, aki gyógyulását követõen
várja egy felelõs, gondos gazdi jelentkezését!

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2017. JÚLIUS 7.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

HATVAN ÉVE HUNYT EL MÁCZAY LAJOS
A két világháború közötti Nyíregyháza érdekes alakja volt Máczay Lajos, aki vallástanárként, cserkészparancsnokként és újságíróként írta bele nevét a város történetébe. Nyíregyházán született 1891. december 1-jén.
1902-tõl 1910-ig az Evangélikus Fõgimnázium diákja,
majd 1923-tól már a vallástanára volt.
Az Evangélikus Fõgimnáziumban a hitoktatás mellett
a cserkészek életében is tevékeny szerepet vállalt. Nagy
igyekezettel és elhivatottsággal látta el az 1914-ben alapított 88. sz. Szabolcs cserkészcsapat parancsnoki teendõit. A csapat irányítását Kozák István halála után,
1931-ben vette át és egészen 1944-ig a kezében tartotta. Sikeresen teljesítette az 1932-es tiszalöki nagytábor
tiszti képzését. Az 1933-as gödöllõi világjamboreen 23
fõvel képviselték a megye legnagyobb múltú csapatát.
Az õ vezetésével táboroztak aztán Putnokon, Sajókazán,
Szabolcsban, Szinpetriben. Az „új honfoglalás” jegyében 1939 nyarán Rozsnyóra szervezték a nyári nagytábort.
Iskolai elfoglaltságai mellett szenvedélyesen hódolt
az újságírásnak, ami késõbb a vesztét is okozta. Az 1920ban életre hívott és mindössze két évet megélt Nyíregyházi Déli Újságnak egyik szerkesztõje, majd 1922-tõl a
Nyírvidék belsõ munkatársa volt. Humoros írásai jelentek meg, majd a rádióhírek vételével bízták meg. „Szakavatott kezelõje ennek a szerszámnak, amelyet minden
porcikájában ismer. Szétszedi, összerakja, ha kell, akár
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új készüléket is gyárt. Fürge lábaival már kora reggel
összeszedi a híranyag egy részét s azt vagy maga dolgozza föl, vagy betelefonálja a szerkesztõségbe. Õ hordja
a legfrissebb adomákat, neki diktálunk az írógépen, amelyen senkinek a keze nem pereg úgy, mint az övé.” Fõvárosi lapok helyi tudósítójaként is tevékenykedett.
1945-ben a nyíregyházi népbíróság halálra ítélte. A
vád szerint „háborús uszító cikkeket írt”. Két órán belül
ki is végezhették volna, de felterjesztették kegyelemre,
majd a büntetését elõbb tizenöt évi fegyházra enyhítették, késõbb kegyelmet kapott. Az 1950-es évek elején
testileg megrokkanva élte napjait az 1957. június 26-án
bekövetkezõ haláláig.
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