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Bábos bemutató
A színházi évadnak lassan vége, mégis premierre készülnek Nyíregyházán. Az Aranyos tarajos azonban nem a kôszínházban kerül színre,
hanem a Korzó Bevásárlóközpontban.
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Séta védett fáink alatt
A mennyei illatot árasztó akácok mellett számtalan védett fa is
található Nyíregyházán. Az ôket bemutató sorozatunk második
részében Sóstó felôl indultunk és sétánk a Nádor utcában ér véget.

XX. évfolyam,
18. szám
2013. május 17.

Városünnep
A városnapi programsorozat részeként
tirpák ételekbõl és helyi termelõk
finomságaiból is kóstolhattak az
érdeklõdõk. Utóbbiból válogatnak a
népviseletbe öltözött szereplõk a Kossuth
téren. Részletek a 8-9. oldalon.

Mozduljunk együtt!
Nyíregyháza, amely már a
mozgalom Magyarországra érkezésének idején,
1993-ban elnyerte kategóriájában a legsportosabb
város címet, ismét benevezett a Challenge Day-re.
Érdemes mindenkinek bevésni a naptárba a dátumot: május 22., szerda. Azért mindenkinek, mert – mint azt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nyilatkozta – azt
remélik, hogy az egész város
megmozdul. Ezt igyekeznek a
mozgás örömén túl egyéb kisebb kihívásokkal is inspirálni, így keresik majd a legsportosabb óvodát, iskolát és céget
is, plusz jutalmakért. Ám a

városvezetô szerint a legfontosabb cél az esetleges, országos jó szereplés mellett az,
hogy minél több nyíregyházi
mozogjon. Mint Kósa Árpád,
a Nyírsuli ügyvezetôje hozzátette: a legkisebbektôl a szenior korosztályig szó szerint
mindenkit várnak a város számos helyszínén, ráadásul rengeteg lehetôséggel. Nemcsak
focizni és futni lehet például,
hanem zumbázni és jógázni is.
Az összefogás már elôzetesen
is érzékelhetô, hiszen a város
sportszervezetei csatlakoztak a
programokhoz és várják a
sportolni vágyókat a nap folyamán, egészen este 21 óráig. (A
Kihívás Napja részletei és
programja a 14. oldalon.)

Útjavítás úton-útfélen
Még tart a nyílt közbeszerzési eljárás, de a tervek
szerint június közepén indulhatnak az útjavítási
munkálatok Nyíregyházán.
Ekkor már meleg aszfaltozási technikával kezdhet hozzá 35 utca helyreállításához a NYÍRVV Nonprofit Kft.
Az utak karbantartásához a tavalyi évhez képest kétszer
annyi, több mint 1000 tonna, csaknem 55 millió forint
értékû meleg aszfaltot használnak majd fel – tájékoztatta lapunkat Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetôje.
Az igazgató hozzátette: a nyári útjavítási program a város
egészét érinti, elsôsorban a belvárosi, kertvárosi, érkerti,
malomkerti, jósavárosi és nyírszôlôsi utcákat. Ezen kívül
idén csaknem 380 millió forintot fordít a város utak építésére, melybôl 18 utca 12,5 kilométer hosszúságban készül el. Ezek az utak korábban nem rendelkeztek szilárd
útburkolattal. / Részletek a 7. oldalon.

Szibériai tigrisek születtek a
Nyíregyházi Állatparkban.
Pamír, a nôstény a látogatók
elôtt hozta világra kicsinyeit, és Borisszal, az
apával együtt, a kifutóban gondozzák utódaikat.
A most még alig fél kilós
kis tigrisek jól vannak,
anyatejjel táplálkoznak. A szibériai tigris igen ritka és kritikusan veszélyeztetett állatfaj, mert mindössze 400 példány él belôlük
a természetben.

Napról napra A HÉT

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. május 9.
csütörtök
A Zempléni Múzeum gyûjteményébôl nyílt
kiállítás a Városi Galériában. A több tízezer
darabot számláló Ex Libris-ek közül pár százat válogattak ki, amik június 9-éig láthatóak Nyíregyházán. A tárlaton Fery Antal kuriózumnak tekinthetô szinte teljes életmûve
is megnézhetô.

2013. május 9.
csütörtök
Emin da Silva, török származású, német
állampolgárságú maratonfutó 2013. április 6-án indult Brémából, hogy 67 nap alatt
Isztambulba érjen. Az útja, többek között,
Magyarországon át vezet. Nyíregyházára
érve is az olimpiai gondolatot népszerûsítette a tolerancia erôsítése mellett.

2013. május 10.
péntek
Egészségnapot tartottak a sóstóhegyi általános iskolában. A Szabó Lôrinc Tagintézményben az egészséges életmód
fontosságára hívták fel a figyelmet. Reggel közös zumbára várták a mozogni vágyókat, tartottak mentôs és elsôsegélynyújtás bemutatót, szó volt a helyes táplálkozásról és a drogok káros hatásairól.

2013. május 10.
péntek
Civil fórumot rendeztek az Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság új telephelyén. A konferencián szó volt pályázati lehetôségekrôl, a Vasárnapi Iskola programjairól, valamint a civilek adózási kötelezettségeirôl is. Kósa Tímea alpolgármester a város civilek részére
kiírt pályázatairól tartott tájékoztatót.

2013. május 11.
szombat
Veszélyeshulladék-gyûjtô akciót szervezett
a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. a Vásárhelyi Pál Építôipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola közremûködésével Nyíregyházán. Az akció a nyíregyházi
önkormányzat Környezetvédelmi Alapja támogatásával valósult meg.

2013. május 13.
hétfõ
Kákay Katalin énekmûvész, az operaház tagja adott koncertet a Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnáziumban. A koncert apropója Benkó Bence 6. osztályos, kossuthos
diák támogatása volt, akinek ritka szembetegségét csak egy amerikai gyógykezeléssel lehet meggyógyítani.

2013. május 14.
kedd
Népszerû a lakossági torna! Október végéig
minden kedden délután a stadionba várják a
mozogni vágyókat 18 és 19 óra között. Rossz
idô esetén a mûfû helyett a teniszpályák
melletti csarnokban sportolnak együtt ingyenesen, szakmai irányítással a városlakók.
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2013. május 17.

Szennyvíz: magas talajvíz miatt
csúszik a beruházás
Csúszik a szennyvízberuházás kivitelezése a magas
talajvíz miatt. A kivitelezôk több utcában szivattyúznak, annak érdekében, hogy folytatni tudják
a munkálatokat. Borbányán több száz méteren
vákuumcsövekkel próbálják csökkenteni a talajvizet. A mandabokori
átemelô építkezéseinél a
belvíz okoz problémát, az
ottani rétre rá sem tudnak
menni a munkagépek,
mert áll a víz a talajon.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Egyelôre nem lehet üzemeltetni a Mandabokor közelében épült átemelôt, mert a
városrész határában áll a víz
és nem tudják árammal ellátni a vadonatúj berendezéseket. Elektromos áram nélkül
pedig nem mûködnek a szivattyúk. Az új átemelô és a
legközelebbi vezeték között
alig 500 méter a távolság, de
a rétet most is víz borítja, így
itt nem lehet munkát végezni. A szakemberek azt mondják, ha a gépek nem is akad-

Borbányán is folyik a munka a nehéz körülmények ellenére

nának el a sárban, akkor is
félô lenne, hogy az új oszlopokat egy nagyobb szél egyszerûen kiborítaná a földbôl.
Mindezt az okozza, hogy télen és kora tavasszal az átlagosnál több csapadék hullott
Nyíregyházán és az elmúlt
hetek szárazabb idôjárása is
csak részben orvosolta a problémát. A szennyvízberuházás
projektmenedzsment-vezetôje hozzáfûzte, nem csak a külterületi részeken okoz problémát a belvíz és a talajvíz.
Podlovics Roland elmondta,
többek között Borbányán
olyan magas a talajvíz, hogy

a kivitelezô egyelôre vákuumszivattyúk segítségével készíti
elô a földmunkákat. A talajvíz csökkentése pedig idôt
vesz igénybe.
A belvíz és a magas talajvíz
miatt a kivitelezô Kevíz 21
képviseletében Nagy Tibor
építésvezetô azt mondta, egyelôre nem tudják mikor lehet
folytatni a munkálatokat. A
keddi esô sem könnyítette
meg a helyzetet. A kivitelezô
most arra vár, hogy jobbra
forduljon az idôjárás, akkor a
körülményektôl függôen
igyekeznek majd behozni a
lemaradást.

Személyijövedelemadó-bevallás: május 21.
Csak pár nap maradt a
személyijövedelemadóbevallás elkészítésére.
Május 21-e a végsô bevallási és befizetési határidô a
magánszemélyeknek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Észak-alföldi
régióban az utolsó napokban, mindhárom megyében hosszított nyitva
tartással és kihelyezett
ügyfélszolgálattal segíti az
adófizetôket az szjabevallási kötelezettség
teljesítésében.
Az Észak-alföldi régióban
620 ezer személyijövedelemadó-bevallást vár a NAV. Mostanáig ennek mindösszesen a
harmada érkezett be a megyei

adóigazgatóságokhoz. Az idei
bevallási idôszakban is megmutatkozott, hogy még mindig sokan (az adófizetôk
majdnem kétharmada) hagyják az utolsó pillanatra a bevallás benyújtását. A május
21-ei végsô bevallási határidô,
illetve a kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén a NAV 200 ezer
forintig terjedô mulasztási bírságot szabhat ki.
A NAV a bevallási idôszakban
többféleképpen is segítette az
adózókat az szja-bevallás elkészítésében; közzétett például egy kisfilmet, ami gyakorlati példákon keresztül viszi
végig az adózót az szja-bevallás kitöltésén. A videó az alábbi linken érhetô el: http://

www. y o u t u b e . c o m /
watch?v=mrBd0ZcecUg&feature=youtu.be.
Aki nem tudja önállóan elkészíteni adóbevallását, segítséget kérhet a NAV ügyfélszolgálatain. Az Észak-alföldi régió mindhárom megyéjében
hosszított nyitva tartással várják az ügyfélszolgálatok
munkatársai az adózókat az
utolsó napokban. A központi
ügyfélszolgálatokon (Debrecen, Faraktár u. 29/C; Nyíregyháza, Szabadság tér 7–8.;
Szolnok, József Attila út 22.)
május 17-én 8.00–13.30 óráig, valamint május 21-én
8.00–18.00 óráig biztosítanak lehetôséget a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására.

Az áttelepítettekre emlékeztek
Az áttelepítettekre emlékeztek Nyíregyházán. 1945 és
1948 között több százezer felvidéki magyart telepítettek át
embertelen körülmények között az anyaországba. Kilenc
falu lakosait nagyrészt Nyíregyházára és a környezô bokortanyákra költöztették. Az
áttelepítettek és leszármazottaik az idén is megemlékeztek a történelmi tragédiáról. A
Felvidék 1947 Egyesület felhívására a városháza falán
lévô márványtáblánál és az
Északi Temetôben helyezték
el az emlékezés virágait.
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Százhetven álláshely vár betöltésre a Raiffeisennél
December óta mûködik a
Raiffeisen mûveleti központja Nyíregyházán.
A bank azóta 130 fôt vett
már fel, a telefonos ügyintézôk és értékesítôk pedig
az ország teljes területérôl
fogadják az ügyfelek
hívását. A bank menedzsmentje annyira elégedett a
nyíregyházi kollégák
teljesítményével, hogy úgy
határozott, bôvítik a
mûveleti központot.
A napokban 170 új munkahelyet hirdettek meg.

pont igazgatója kifejtette, a
felvett munkatársak felének
az állam állja majd a fizetését. Ráadásul úgy állapodtak
meg a bankkal, hogy nemcsak
a szokásos négy hónapon keresztül, hanem nyolc hónapra
tett vállalást a kormányzat.
Cserében a bank pedig úgy
írta alá az együttmûködési
megállapodást, hogy a támo-

arra példa, hogy Budapesten
kívül, egy vidéki nagyvárosba
helyezzenek ilyen jelentôs
mûveleti központot. Hozzáfûzte, a bank vezetésével folytatott tárgyalásokon további
fejlesztésekrôl esett szó, így az
is elképzelhetô, hogy a Raiffeisen itt alakítja ki a regionális mûveleti központját. Ha ez
megvalósul, 6–800 alkalma-

SZERZÔ: ERDÔS JÓZSEF,
Z. PINTYE ZSOLT

Vadócz Zsolt, a Raiffeisen mûveleti központjának igazgatója elmondta, teljesítményben
és az általuk elvégzett munkát
illetôen is jól mérhetô a nyíregyházi alkalmazottak munkája, és ez budapesti, valamint
nemzetközi összehasonlításban
is kiemelkedô. Ezért is hirdet
most 170 új munkahelyet a
Raiffeisen Nyíregyházán, és a
jelenlegi feladatkörök ellátására is újabb 30 fôt szeretnének alkalmazni.
Rezsôfi István, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-

Tájékoztatás a lehetõségekrõl a munkaügyi központban

Kósa Brigitta érdeklõdõ a Nyíregyházi Televíziónak ad interjút

gatások lejárta után további 8
hónapig biztosan alkalmazza
a munkatársakat.
A bôvítést üdvözli a nyíregyházi önkormányzat is
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, tudomása szerint
a rendszerváltás óta nem volt

zottra is bôvítheti az alkalmazotti létszámot a pénzintézet.
Feladatok és tesztek várnak a jelentkezôkre
Keddtôl zajlik a toborzás a
helyi munkaügyi központban,
a Raiffeisen Bank keres új
munkatársakat. Április köze-

Sokan el tudnák képzelni jövõjüket a 170 álláshely valamelyikében

pén jelentették be, hogy bôvíti nyíregyházi mûveleti központját az osztrák bank és
újabb 160 munkahelyet teremt
a meglévô mellé. Kedd és péntek délután tartanak csoportos
tájékoztatókat a Szabadság téri
munkaügyi központban, az
érdeklôdés akkora, hogy a hét
elején is csak több csoportban
tudták tájékoztatni az álláskeresôket.
– Egy csoportos tájékoztatót
tartunk, ezt megelôzte már egy
elôminôsítô lap kitöltése. A
Raiffeisen Bank határozott
meg különbözô feltételeket,
ezek alapján fogjuk szûrni a
jelentkezôket. Azokat, akik
megfelelnek a feltételeknek,
be fogjuk hívni egy, a bank által elôírt tesztsorozatra –
mondta el Lengyel Zoltán, a
helyi munkaügyi központ
kirendeltségvezetôje.
A következô körben már egy
matematikai és egy helyesírási tesztet is ki kell tölteni a jelentkezôknek, és kíváncsiak
arra is, hogy mennyire terhelhetô a munkavállaló és felhasználói szinten ért-e a számítástechnikához.

A Raiffeisen Bank call centerében mintegy 150-en dolgoznak most, a vállalat erre a munkakörre is keres munkatársakat, de számos új területet is
Nyíregyházán bôvítenek.
– Új telefonos lehetôségek is
megnyílnak, olyanok mint a
követelés- és a kintlévôségkezelés. A második ütemben
adminisztrációs feladatokra is
keresünk munkatársakat a
bank tevékenységével kapcsolatban, itt hitelezési adminisztrációról beszélünk, illetve általános banküzemi adminisztrációról – emelte ki Bosánszki
Péter, a Raiffeisen Bank operatív központjának vezetôje.
Sokszoros a túljelentkezés a
meghirdetett helyekre, van, aki
régóta munkanélküli és azért
szeretne a mûveleti központban dolgozni, mert álláskeresôként már olyan képzést is
elvégzett, aminek hasznát veheti.
– Elég hosszú ideje vagyok
munkanélküli, azért gondoltam, hogy ez egy nagyon jó
lehetôség számomra, mert
nemrég végeztem el egy olyan
ügyintézôi képzést, amit

hasznosíthatnék. Ezzel pedig
hosszú idôre munkát tudnék
találni, amivel a családom
megélhetését biztosíthatnám
– mondta el Reha Mihály
Györgyné.
Pályakezdôk közül is sokan
vannak, akik jelentkeztek a lehetôségre. A banknál a minimum elvárás a középfokú végzettség, ennek ellenére fôiskolát végzett álláskeresôk is érdeklôdnek.
– Pályakezdô fiatal vagyok, a
Nyíregyházi Fôiskolán végeztem pénzügy-számvitel szakon. Egy éve keresek állást,
úgy érzem, hogy ez a munkakör állna hozzám a legközelebb – tette hozzá Kósa Brigitta.
A toborzás lezárulta még
odébb van, az érdeklôdés folyamatos a 160 munkahely
iránt. A kiválasztottak képzésérôl a bank a fôiskolával közösen gondoskodik. Korábban
Nyíregyházán azt mondták, az
osztrák pénzintézet középtávon további fejlesztéseket vihet végbe, így akár 5–600
munkahely is teremtôdhet a
városban.

2013. május 17.
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Színvonalas ellátás – boldog gyerekek
Kilenc bölcsôdében összesen 716 férôhelyen várják
Nyíregyháza bölcsôdéiben a kicsiket húszhetes kortól 3
éves korig. A bölcsôdék gondozási folyamataiban benne
van a zenei és az irodalmi nevelés is, amelyek még
színesebbé teszik a gyerekek mindennapjait. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ igazgatójával, dr. Nagy
Erzsébettel az örökösföldi Aprajafalva Bölcsôdében
találkoztunk, ahol vidáman motorozó gyerekek között
beszélgettünk a város intézményeirôl.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

– Egy szülô legféltettebb kincse a gyereke. Sokan nem
tudják megoldani azt, hogy a
gyermek 3 éves koráig otthon
maradjanak. Ilyenkor bölcsôdébe kell menni...
– Nyíregyháza valamennyi
bölcsôdéjében a szakmai és a
tárgyi feltételek maximálisan
adottak ahhoz, hogy a kicsiket biztonságban tudhassák
szüleik, míg ôk dolgoznak.
Bölcsôdébe felvehetô minden
olyan kisgyerek, aki elmúlt 20
hetes és még nem töltötte be
harmadik életévét. A város
bölcsôdéibe a beiratkozás
Nyíregyháza és Nyírpazony
területérôl folyamatos, de

elônyt élveznek a dolgozó
szülôk, az egyedülálló szülôk
és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülô szülôk gyermekei.
– Mit kell tenni a szülônek, ha
be akarja íratni gyermekét?
– Annak a szülônek, aki bölcsôdébe kívánja járatni gyermekét, ki kell tölteni egy bölcsôdei jelentkezési lapot, amin
a gondozáshoz szükséges személyes adatok szerepelnek. Az
intézmények a különbözô
megbetegedések elkerülése
érdekében kérik a gyerekek
oltási könyvét és teljes körû
orvosi vizsgálatot is, hiszen
fontos, hogy a közösségbe
lépô gyermek ne legyen beteg
és ne fertôzze meg társait. A
beszoktatás általában két héten
át tart, de ez gyerektôl függ. A

gondozónôk szakmailag felkészültek, megfelelô tapasztalatokkal rendelkeznek és segítenek a szülônek és bölcsôdébe
beszokó gyermeknek egyaránt, hiszen a cél az, hogy
mindenki jól érezze magát –
mondta az igazgatónô.
– Mennyire kihasználtak a
nyíregyházi bölcsôdék?
– A város intézményei maximálisan kihasználtak, de jelenleg az Örökösföldön található Aprajafalva Bölcsôde az,
amelyik várakozáson kívül is
tud gyerekeket fogadni.

– Milyen szolgáltatásokkal
várják a gyerekeket?
– Az alapellátáson kívül minden bölcsôdében lehetôség
van idôszakos gyermekfelügyeletre. Ennek díja is van,
500 forint/szolgáltatás. Ezért
az összegért egy órára, de akár
egy egész gondozási napra a
bölcsôdében hagyhatóak a
gyerekek. Amennyiben étkezést is kér a szülô, annak a
napi térítési díját kell még kifizetni. Nyíregyháza valamennyi bölcsôdéjében a napi
tevékenységbe beépül a zenei,

illetve az irodalmi nevelés,
ezek a gondozási folyamat
részét képezik, gondozónôinknek fontos az, hogy verseket, dalokat tanítsanak a gyerekeknek. Ezt külön hirdetni
sem kell, hiszen a napi munka természetes része az, hogy
verselnek, énekelnek a gyerekek. Minden bölcsôdében
megoldható az is, hogy diétás
étrendet biztosítsunk az ételallergiában szenvedô kicsiknek. Nekik dietetikus állítja
össze az étrendet és a gondozónôk is odafigyelnek arra,
hogy ezek a gyerekek mit
ehetnek, illetve milyen táplálékkal nem találkozhat szervezetük.
Bölcsôdék Nyíregyházán:
Katica Bölcsôde,
Babaház Bölcsôde,
Bóbita Bölcsôde,
Aprajafalva Bölcsôde,
Ôzike Bölcsôde,
Napsugár Bölcsôde,
Hóvirág Bölcsôde,
Nefelejcs Bölcsôde,
Micimackó Bölcsôde,

– A gyerekek testi és lelki fejlôdésében óriási szerepet kap
a mozgás. Milyen lehetôségeik vannak a kicsiknek?
– A csoportszobák és az udvarok is biztonságosak, minden a gyerekek igényeihez
igazodik. A termek világosak,
tágasak, megfelelô hely áll a
gyerekek rendelkezésére akkor is, ha az idôjárás miatt
esetleg nincs lehetôségük az
udvaron játszani.
– A város bölcsôdéiben van
közösségi élet?
– Természetesen arra is odafigyelünk, hogy a gondozónôk
és a gyerekek kapcsolata ne
csak munkanapokra korlátozódjon. Rendszeresen szervezünk például családi napokat.
Tôke utca 1.
Krúdy Gyula utca 30.
Tass utca 1–3.
Fazekas János tér 13.
Vécsey köz 31.
Dália utca 1.
Malom utca 5.
Sarkantyú utca 30–36.
Stadion utca 8/A

Közgyûlés a Szabolcs Takaréknál
Közgyûlését tartotta a
Szabolcs Takarékszövetkezet 2013. május 10-én az
újfehértói Zsindelyes Ház
dísztermében.
A rendezvényen – a tagság
mellett – a térség Szabolcs Takarékszövetkezeti kirendeltséggel rendelkezô településeinek polgármesterei is részt
vettek. A tisztújító közgyûlésen – többek között – a Takarékszövetkezet 2013–2018
idôszakra szóló üzleti stratégiáját is elfogadták.
A megye 12 településén, 13
kirendeltséget mûködtetô
Szabolcs Takarék ügyvezetése a szektort érintô elvonások
ellenére eredményes gazdálkodásról tájékoztatta a megjelenteket. A Takarékszövetkezet által vezetett 12 ezer db
lakossági folyószámla, 4 ezer
db vállalkozói pénzforgalmi
számla, és több ezer egyéb
pénzügyi szolgáltatást igénybevevôk köre a versenyképes,
széles termékpaletta, a magas
ügyfél-elégedettség bizonyítékai.
– Az elsôdleges cél a fenntartható növekedés, azaz a versenyben hosszú távon csak az
a hitelintézet gyôzhet, aki képes elegendô értéket teremteni ügyfeleinek. Ehhez pedig
állandóan fejlôdni, változni
kell – mondta Bede József, a
Szabolcs Takarék elnök-igazgatója.

Ennek a szellemében csatlakozott a Szabolcs Takarékszövetkezet a TakarékPont Hálózathoz, ami a közel egymillió
ügyfelével és közel ezer
ATM-ével az ország egyik
legnagyobb bankfiókhálózata.
A TakarékPont nevet viselô
hálózatban részt vevô Takarékszövetkezetek az ország
minden pontján egységes –
más bankok hasonló termékeivel közvetlenül összehasonlítható – termékeket kínálnak
azonos márkanév és logó
alatt. Az üzleti modell célja a
Takarékszövetkezetek egységes piaci fellépésének megteremtése és versenypozíciójának megôrzése.
A Szabolcs Takarékszövetkezet 2013. évre szóló üzleti tervének irányelveiben is figyelembe vették, hogy a Takarékszövetkezetek minden más
pénzintézetnél jobban ismerik
ügyfeleiket. Így a Szabolcs
Takarék is gyors, rugalmas
ügyintézéssel, személyre szabott szolgáltatásokkal, kedvezô díjakkal próbálja elnyerni
mindazok elismerését, akik
sorban állás nélkül, alacsony
költségek mellett kívánják lebonyolítani pénzügyeiket.
(x)

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
www.szabolcstakarek.hu
4

2013. május 17.

A hét témája

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

INFORMÁCIÓK

Veszettség elleni oltás – fontos a megelôzés
A 2013-as ebösszeírással
egyidôben zajlik a háziállatok kampányszerû
veszettség elleni immunizálása. A védôoltást minden
évben egyszer meg kell
kapni a kutyáknak annak
érdekében, hogy a halálos
kimenetelû vírus ne fertôzzön meg se állatot, se
embert. Az állatorvos
szerint hasznos a macskákat is beoltatni, hiszen a
kóborlások nagyobb
veszélynek tehetik ki
kedvenceinket.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Az a kutya kaphatja meg veszettség elleni védôoltását, akinek gazdája eleget tett kötelezettségének, amely szerint
2013. január 1-jétôl minden 4
hónapnál idôsebb eb csak úgy
tartható, ha rendelkezik egyedi
elektronikus azonosítóval. A
chip segít abban a „kutyanépszámlálásban” is, amely jelenleg zajlik Nyíregyházán. Az
1998. évi XXVIII. törvény (Állatvédelmi törvény) 42/B § (1)

bekezdése értelmében „a kutya
tartási helye szerinti illetékes
önkormányzatnak ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében háromévente legalább egyszer ebösszeírást kell végezni.
A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából”. A kutyatartóknak „Ebösszeíró”
adatlapot kell kitölteni, amit
legkésôbb 2013. június 16-áig
az önkormányzathoz el kell juttatni. Ez az adatlap letölthetô a
www.nyirhalo.hu, illetve a
www.nyirvv.hu oldalakról, de
beszerezhetô személyesen is a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér
utcai telephelyén (4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2–4.). Az
„Ebösszeíró” adatlapot kutyánként kell kitölteni és a megadott
határidôre a következô helyekre eljuttatni:

– személyesen vagy postai
úton a NYÍRVV Nonprofit
Kft. címére: 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2–4.,
– faxon: 06-42/548-461,
– a Nyíregyházi Állategészségügyi Telep (Nyíregyháza,
Zomboribokor 2–4.) ügyfélszolgálatán,
– elektronikusan az ebnyilvantartas@nyirvv.hu címre,
– Nyíregyháza, Búza téri piaccsarnokban elhelyezett gyûjtôládába,
– Nyíregyháza, Hôsök tere 9.

szám alatti parkolási ügyfélszolgálaton elhelyezett gyûjtôládába,
– a Magyar Állatorvosi Kamara együttmûködésével kijelölt
állatorvosi rendelôkben,
– Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
portáján elhelyezett gyûjtôládába.
Ez a „kutyanépszámlálás”
egybeesik az állatok kampányszerû veszettség elleni védôoltásának az idejével. A veszettséget vírus okozza, és halálos

kimenetelû lehet állatnak és
embernek egyaránt. A vadon
élô állatok megfertôzik a háziállatokat, azok pedig továbbadhatják a vírust az embereknek. Éppen ezért fontos az ellene való megfelelô védekezés,
amelynek módja az évenkénti
védôoltás.
Dr. Pelle György, a Nyíregyházi Oktató Állatkórház kórházvezetô állatorvosa elmondta: – Törvényi elôírás az, hogy
minden ebtartónak évente egyszer be kell oltatni kutyáját veszettség ellen. Egyrészrôl ez
törvényi kötelezettség, másrészrôl pedig mindenkinek jól
felfogott érdeke, hogy olyan
állatokkal éljen együtt, akik
immunizálva vannak veszettség ellen.
A szakember szerint érdemes a
macskákat is beoltatni veszettség ellen, mert rájuk fokozottan jellemzô az, hogy kóborolnak. A háziállatok a veszettség
elleni oltással egyidôben féregirtó tablettát is kapnak, amely
gondoskodik a belsô paraziták
kihajtásáról. A „kutyanépszámláláshoz” szükséges „Ebössze-

író” adatlapra a kutya tulajdonosának fel kell vezetni az oltással kapcsolatos információkat is, amely az oltási könyvben található. A veszettség elleni védôoltás akkor érvényes,
ha az orvos beragasztotta az állat oltási könyvébe a vakcinán
található matricát, amin szerepel az oltóanyag neve, gyártási száma és a lejárati dátum. Elengedhetetlen még a dátumbélyegzô, az oltást végzô állatorvos aláírása, a kamarai pecsét, amin szerepel az orvos
kamarai száma is. Ezenkívül
egy hologramos matrica igazolja az oltás érvényességét,
valamint azt, hogy az ebrendészeti adót megfizették az állat után. Dr. Pelle György állatorvos szerint különösen
fontos a védekezés az országnak ebben a részében, hiszen
a környezô országokból, Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából megvan a lehetôsége
annak, hogy veszett állat jön
át, amelyek megfertôzhetik az
itt, vadon élô állatokat, ezek
pedig a háziállatoknak adhatják
a veszélyes kórt.
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Végigsöpört a tornádó a megyén
Tornádó pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye több településén. A
legnagyobb károkat Vaján
és Ôrben okozta a vasárnap délutáni vihar. Vaján a
megrongált, beázott
lakások miatt több családot közösségi szálláson
helyeztek el. A katasztrófavédelem közremûködésével
ideiglenesen fóliával fedték
be a házakat.
A szemtanúk szerint szinte
fekete füst szállt a település
felett. Úgy tûnt, mintha valaki tüzet gyújtott volna, csak
éppen ez a füst sebesen forgott.
A tornádó ugyan nem tartott
sokáig, az egész vihar 15–20
perc alatt elvonult, azonban
soha nem látott pusztítást hagyott maga után.
Vaján négy utcában 60 házat
rongált meg. Levitte a palát,
cserepet a tetôkrôl, összetörte a szarufákat és a fából ké-
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többségének nincs biztosítása,
az önkormányzat elkezdte felmérni a megrongálódott házak állapotát.
Nyíregyházán is az erôs
széllel járó vihar számlájára írható föl, hogy több
veszélyes fa eltávolításához kérték a tûzoltók segítségét a hét végén, valamint a megyeháza homlokzatán meglazult vakolat eltávolítása is a lánglovagokra hárult.

szült ólakat, istállókat, mintha csak gyufaszálakból lettek
volna, darabokra szedte.
Ketten megsérültek és volt
olyan család, akinek a házát
annyira megrongálta a vihar,
hogy közösségi szálláson töltötték az éjszakát. A katasztrófavédelem fóliával lefedte a
házak tetejét, a védelmi munkálatok pedig a héten folytatódtak. Mivel a károsultak

Batizi Tamás (jobbra, elsô sor), a polgármesteri hivatal kabinetvezetôje háromnapos hivatalos látogatáson vett részt
Katarban és Kuvaitban. Az út során, magas szintû találkozók keretében a magyar delegáció tagjaként befektetôknek ajánlotta a különbözô nyíregyházi turisztikai lehetôségeket.

Szent Flórián tér
Május 31-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a katasztrófavédelem áldozatos munkájának tiszteletére a tûzoltók védôszentjérôl, Szent Flóriánról nevezi el a
jelenlegi Apáczai teret. A téravató ünnepségre a Megyei
Rendvédelmi Nap – Ne légy áldozat! jelmondatú – rendezvényét követôen kerül sor.
A Megyei Rendvédelmi Napot és a Téravató Ünnepséget
számos mûsor és fellépô színesíti majd, melynek részletes
programjáról késôbb adunk tájékoztatást.
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Épül-szépül Nyíregyháza
A NYÍRVV Nonprofit Kft.
számos városüzemeltetési
feladatot végez az év
minden szakában Nyíregyházán. A nyár eleji közterületi munkák folyamatosan zajlanak a városban.
Bocskai Péter ügyvezetôt
arra kértük, tájékoztassa
lapunkat az aktuális
teendôkrôl.
Elsôként az utakat érintô
munkálatok ütemezése felôl
érdeklôdtünk. Bocskai Péter
elmondta: – Az útjavítási
munkálatok júniusban kezdôdhetnek el Nyíregyházán.
Jelenleg még tart a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása,
két hét múlva várható a szerzôdés megkötése. Ezt követôen a tartósabb útjavítási technológiával, úgynevezett meleg aszfaltos eljárással a tervek szerint 35 utcát állít helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft.
Az utak karbantartásához a tavalyi évhez képest kétszer
annyi, több mint 1000 tonna,
csaknem 55 millió forint értékû meleg aszfaltot használnak majd fel. Az igazgató
megjegyezte, hogy idôközben
az aszfalt ára 54 százalékkal
emelkedett, de még így is lényegesen több út újulhat meg,
mint a korábbi években. A
munkálatok elôreláthatóan július végére fejezôdnek be. A
nyári útjavítási program a város egészét érinti, elsôsorban
a belvárosi, kertvárosi, érkerti, malomkerti, jósavárosi és
nyírszôlôsi utcákat. Ezen kívül
idén csaknem 380 millió forintot fordít a város utak építésére, melybôl 18 utca 12,5 kilométer hosszúságban készül el.
Ezek az utak korábban nem
rendelkeztek szilárd útburkolattal. Itt jelentôs minôségi javulás tapasztalható majd.
Az idei évben jelentôs összeget fordít járdaépítésre is a
városüzemeltetô társaság.
Erre a célra 98 millió forintot
fordítanak majd, melynek köszönhetôen 11 kilométer járda épülhet. Azokon a helyeken, ahol még nem épült járda, a lakóknak a jövôben is
van lehetôsége arra, hogy járdalapokat igényeljenek a városüzemeltetô társaságtól és
maguk végezzék el annak lerakását.

Tavaszi virágosítás
– Egyre több virág pompázik
a parkokban. Csodálatra méltó nemcsak a szépségük, hanem a mennyiségük is. Hol
tartanak most a munkálatok?
– Május közepén a Hôsök terén kezdték el az ültetést, melyet ezentúl csaknem 7400 tô
virág díszít. Ebben a hónapban elôreláthatóan 40 ezer tô

egynyári virág kerül a városi
ágyásokba, melynek köszönhetôen csaknem 2000 négyzetmétert borít majd egynyári virág a közterületeken. Az
ültetéseket gondos tervezés
elôzte meg, a virág fajtáinak
és színének megválasztásánál
fontos szempont volt, hogy
harmonizáljon a helyszínek
hangulatával. A Hôsök terén
például a város színeinek
megfelelô piros és kék virágok kerültek az ágyásokba,
míg az Országzászló téren található emlékmûnél a vért
szimbolizáló piros virágokat
ültettek. A kiültetett növények
között vannak olyanok, melyek az idei évben elôször díszítik a nyíregyházi közterületeket, mint például a nebáncsvirág és a rózsameténg.
Ez nem véletlen – mondta
Bocskai Péter –, hiszen eltökélt szándékuk, hogy visszahozzák az ôshonos magyar
növényeket Nyíregyházára.
Egyrészt hagyománytiszteletbôl, másrészt pedig azért,
mert ezek a növények alkalmazkodtak leginkább a helyi
idôjárási viszonyokhoz. Szerencsére nagy figyelmet fordítottak az idén a szakemberek a virághagymák és palánták kiváló minôségére is. Ennek köszönhetô, hogy a március közepén ránk zúduló
rendkívüli havazás és hideg
nem tudott jelentôs kárt tenni a növényekben, és gyönyörû tulipánmezô díszítette
a várost.

Virágzó sétálóutca
Arra is rákérdeztünk, hogy
terveznek-e beavatkozásokat
a Dózsa György utca zöld felületeiben, hiszen ez a terület
csak nemrégiben került át a
gazdasági társasághoz üzemeltetésre, és az itt lévô növények csak kis jóindulattal
nevezhetôk a város parkjaihoz
illônek. Bocskai Péter elmondta, már az idén is tervezik, hogy beavatkoznak a terület látképébe, ugyanis nagyfokú szakmaiatlanságot tapasztaltak ezen a területen. A
beton raszterek növényeinek
kiválasztása nem volt megfelelô, így ezek nem maradhatnak. De nemcsak a növények
területén történnek majd változások, hanem a terület kihasználtsága is javulni fog. A
jövôben ezt a területet élettel
kívánják megtölteni és bekapcsolni a városi vérkeringésbe.
Azt szeretnék, ha ez – a korábban a Korzó Bevásárlóközpont üzemeltetésében lévô
terület – is szerves része, megfelelô helyszíne lenne városi
rendezvényeknek. Az a cél,
hogy igazi mediterrán hangulatú sétánnyá válhasson.

Közfoglalkoztatás

Felújítják
a játszótereket
– A városban járva látható,
hogy megújulnak a játszóterek és tavasszal mindig idôszerû a homokozókat is felfrissíteni. Mi a helyzet Nyíregyházán játszótér-fronton?
– Huszonöt új csúszdát helyeznek ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai elsôsorban a megrongált, használhatatlanná vált játékeszközök
helyett, illetve azokra a játszóhelyekre, ahol korábban nem
volt csúszkálási lehetôség. A
társaság ugyancsak elvégzi a
homokozók földcseréjét,
melynek köszönhetôen több
mint 200 köbméter friss, tiszta homok kerül a játszóterekre. Bocskai Péter ezúton is felhívja az állattartók figyelmét
arra, hogy házi kedvenceiket
ne engedjék a játszóterekre és
a homokozókba, hiszen ezzel
veszélyeztetik a kisgyermekek egészségét. A homokozókba töltött homokot ugyanis fertôtlenítik a szakemberek,
olyan módon és olyan technológiával, hogy a gyermekekre semmiféle veszélyt ne jelentsen.
A NYÍRVV ebben az évben
újrafesti a kezelésében lévô
valamennyi, 88 db játszótér fa
és fém játékait. Nyíregyházán
több mint 60 000 négyzetméter játszótéri felület áll a gyerekek rendelkezésére, amely
országos összehasonlításban
is jó eredmény. A játszótéri
eszközök felújítására egyébként évente 10 millió forintot
fordít a város, melynek jelentôs részét sajnos a megrongált,
tönkretett játszóeszközök
helyreállítására kell felhasználni, így kevesebb jut a játszóterek fejlesztésére és új játékok beszerzésére. Lesznek
teljes játszótér-felújítások és
-rehabilitációk, de komplett
játszótér is épül majd – mondta a cégvezetô. Illetve a tervek között szerepel több köztéri kondipark kialakítása –
mondta. Magyarországon
számos példa van erre. Az új
létesítménytôl azt remélik,
hogy a fiatalok nem a kicsiknek fenntartott játszótereken
fogják múlatni az idôt.

– Mind az útfelújításoknál,
mind a zöldfelület-fenntartásnál jelentôs számban dolgoznak közfoglalkoztatottak.
Milyen létszámban dolgoznak a társaságnál közfoglalkoztatottak? Milyen jellegû
munkát végeznek?
– Májusban 269 közfoglalkoztatott kezdte meg munkáját Nyíregyházán, így jelenleg
815 fôre emelkedett a
NYÍRVV Nonprofit Kft. által
alkalmazott közhasznú dolgozók létszáma. A májusi program résztvevôi számára 6 órában, három hónapos idôtartamra biztosítanak munkalehetôséget. A közfoglalkoztatott dolgozók többsége fizikai
munkát végez, és több mint
50 százaléka a NYÍRVV
Nonprofit Kft. városüzemeltetési feladatait látja el. A többi foglalkoztatott más önkormányzati létesítményekben,
bölcsôdékben, óvodákban, iskolákban és szociális intézményekben dolgozik. A társaságnál folyamatban van további
háromszáz fô felvétele, akik
júniusban kezdhetik el a munkát. Bocskai Péter elmondta:
– Fontosnak tartjuk, hogy
minden közfoglalkoztatott a
végzettségének megfelelô területen tudjon érvényesülni,
ezért „megszondázzuk” a jelentkezôket. Ennek eredményeként vannak olyan szakemberek a rendszerben, akik
megfelelô végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy rálátásuk legyen a dolgokra és koordinálni tudják a folyamatokat. De így volt ez a városszépítô akció kidolgozásánál is,
hiszen ezt is szakirányú végzettséggel rendelkezô közfoglalkoztatottak vezényelték le,
kiválóan.

Pillanatképek
a városüzemeltetés
mindennapjaiból

lyájának. Miért volt erre
szükség?
– A csaknem 2,5 millió forintos beruházásnak köszönhetôen a hat kispályából már
négynek van világítása. A fejlesztésre azért volt szükség,
mert 102 csapat részvételével
ezeken játsszák a kispályás
labdarúgó bajnokságot, amely
az ország harmadik legnagyobb létszámú bajnoksága.
A mérkôzések jellemzôen
munkaidô után, 17 és 21 óra
között zajlanak, így a pályák
jobb kihasználása, és a kényelmesebb játékfeltételek
biztosítása érdekében szükség
volt a világítás kiépítésére.

Extrém laktanya
Bocskai Péter arról is szólt,
hogy a stadionból „elköltöztették” az extrém pályát, mely
a bringások és a görkorcsolyások kedvelt találkahelye volt.
Ezután ezek a fiatalok a Kertvárosban, a hajdani Báthory
laktanyában hódolhatnak
majd a szenvedélyüknek. A
helyválasztást az indokolta,
hogy a pálya kialakításának
olyan szigorú szabályai vannak, hogy csak itt találtak neki
megfelelô területet.
Ha a fenti összefoglaló viszonylag hosszúnak is tûnik,
jelezzük, hogy ez csupán egy
része a városüzemeltetés szerteágazó tevékenységének. A
társaság célja, hogy a nyíregyháziak azt érzékeljék és érezzék, hogy szép, rendezett városban élnek.

Úszó szökôkút
– Évek óta nem üzemel a
Bujtosi-tavon a szökôkút, az
idén életre kelt. Mi indokolta
a beüzemelését?
– Elsôsorban a tó biológiai
természeti egyensúlyát hivatott helyreállítani a csobogó.
Természetesen mielôtt újraindítottuk volna, egyeztettünk a
helyi horgászokat tömörítô
szervezettel, akik áldásukat adták a régi-új szökôkútra, amely
mindennap délelôtt 9 órától
este 10 óráig mûködik, minden
óra elsô 10 percében. A rövid
üzemidô oka, hogy a szökôkút
üzemeltetésének jelentôs a
villamosenergia-költsége.

Stadionvilágítás
– Elkészült a világítása a Városi Stadion salakos kispá2013. május 17.
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VÁROSNAP

A városnapi programsorozat
ünnepélyes megnyitóját délután tartották meg a Kossuth
téren, ahol a városalapítókra
emlékeztek. A belvárosban, a
városalapítók szobránál ünnepséget tartottak, és koszorúkat helyeztek el. Nyíregyháza
polgármestere kiemelte, fontos az, hogy ilyen formán is
megemlékezzünk a város értékeire és hagyományaira, illetve arra a munkára, ami 260
éve megalapozta a település
fejlôdését.
A Városnap alkalmából
Nyíregyházán pénteken két
kiállítás is nyílt: a Móricz
Zsigmond könyvtárban a
régi Nyíregyházát ábrázoló
korabeli képes levelezôlapokból rendeztek tárlatot, a
Pál Gyula Teremben pedig
„Nyíregyháza anno a fotográfus szemével” címmel
Hammel József fotókiállítását nyitották meg.
A Kossuth téren délután az
Akusztikus Zene Ünnepén
szórakozhattak a városlakók.
A városnapi programsorozat
a hétvégén folytatódott:
szombaton egész nap tirpák
napra várták a látogatókat a
belvárosba népzenével, néptánccal és tirpák ételekkel,
vasárnap tartották meg a
Szabolcs Dance Star Táncos
Tehetségkutató Verseny döntôjét, este 7 órakor pedig a
Móricz Zsigmond Színházban a Nyírség Táncegyüttes
lépett a közönség elé „Csak

Csak homok
és titok

térôl.
A város története mellett az
érdeklôdôk megismerhették a
Városvédô Egyesület munkáját, a Nyírvíz Palota épületének történetét, és a Jósa András Múzeumban megnézhették a „Homokba szôtt város”
címû kiállítást.

2013. május 17.

A régi Nyíregyháza korabeli képes levelezôlapokon címmel
nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A város újratelepítésének 260. évfordulója alkalmából dr.
Jakó János gyûjteményes anyagából válogattak a kiállításra.

Régi képeslapok

260 évvel ezelôtt új korszak
kezdôdött Nyíregyháza történetében. A 18. század közepére jelentôsen lecsökkent
a város lakossága, ezért a
város akkori birtokosa, gróf
Károlyi Ferenc 1753. május
16-án kiadott okiratában számos kiváltságot biztosított a
betelepülôknek. Az áttelepülést Petrikovics János szarvasi csizmadiamester szervezte,
aki Békés megyébôl szlovák
evangélikusokat hívott Nyíregyházára. A város újratelepítése alkalmából minden évben megtartják Nyíregyházán
a Városnapot, a szabolcsi megyeszékhely már 10. alkalommal szervezte meg az ünnepi programsorozatot.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltárban Nyíregyháza 260 évvel ezelôtti
újratelepítésére emlékeztek. Az idei városnapi
programsorozat elsô rendezvénye
volt
az
emlékdélelôtt, az érdeklôdôket dr. Kovács Ferenc
polgármester köszöntötte.
A levéltár igazgatója, Kujbusné dr. Mecsei Éva „Út a
desertától az oppodiumon át
a rendezett tanácsú városig”
címmel tartott elôadást az
újratelepített város történe-

SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Háromnapos programsorozattal ünnepelte a város
Nyíregyháza 260 évvel
ezelôtti újratelepítését. A
rendezvény ünnepélyes
megnyitóját pénteken
tartották meg a Kossuth
téren. A levéltárban
emlékdélelôttöt rendeztek, a város történetérôl
két kiállítás is nyílt, és
megtartották az Akusztikus Zene Ünnepét. A
hétvégén a belvárosban
kulturális programokon
és tirpák napon szórakozhattak a városlakók.
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A hét témája

Nyíregyháza polgármestere is fogadta az Iserlohnból érkezett vendé-

geket. Dr. Kovács Ferenc a
befejezett és a várható fejlesztésekrôl adott tájékoz-

Nyíregyháza német testvérvárosából, Iserlohnból
érkezett négyfôs delegáció a Városnapokra. A látogatás során a jövôre esedékes testvérvárosi jubileumról
is egyeztettek.

tatást az iserlohniaknak. Elmondta: több cég is bôvítette kapacitását a városban,
ezek közt pedig több német
tulajdonú vállalkozás is
van.
A két város jövôre ünnepli
együttmûködésének 25 éves

évfordulóját. Az iserlohni
Nyíregyháza Bizottság elnöke azt mondta, a látogatásuk egyik célja is az,
hogy a jubileum megünneplésérôl egyeztessenek
a magyar féllel.

Iserlohni vendégek

homok és titok” címû mûsorával.

Nyíregyháza MJV
Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat

Lejegyezte:

népi táncegyüttesének képviselôi, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közös
hagyományôrzés értékes
ígéreteként.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete és a
Népzenei Együttes tagjai a
mûsor után „hagyományos tirpák” recept alapján készült
káposztás pogácsával kínálták
meg a téren jelenlévô városlakókat. Lelkesen fogadták a
népdalmûsort és a káposztás
pogácsát!
Nyíregyháza lakosai ezúton is
üzenik, hogy „szeretünk Nyíregyháza!”, s mindezeket máskor is köszönettel vesszük!

Palkovics Elemérné elnök
Illés János elnökhelyettes

„Tirpák
nap”

„Nyíregyháza anno a fotográfus szemével” címmel Hammel József fotóiból nyílt kiállítás a Pál Gyula Teremben.
Hammel József 1952-ben készítette Nyíregyházáról elsô
fényképeit a helyi sajtónak.
Azt mondja: akkor elsôsorban
a város fejlôdését kellett a fotóin keresztül bemutatnia,
több gyárban fényképezte az
ott zajló munkát, és fényképezôgéppel a kezében tanúja volt

SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

annak, hogyan épülnek fel a
város építményei. A képeken
több nyíregyházi épület látható, köztük a Víztorony építése is, hangulatos utcaképek
elevenednek meg teraszokkal
és a hajdan közlekedett villamossal, valamint a tárlaton
látható több sajtófotó is. A kiállítás anyagát Hammel József unokája, Sipeki Péter fotóriporter állította össze. A
fotós gazdag anyagból, több
mint 4000 negatív közül válogathatott.
2013. május 17.

Hangulatos fotók a régi Nyíregyházáról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete elhelyezte koszorúját a városalapítók szobránál, s részt vett a
város egyéb ünnepi rendezvényein.
A több helyszínen zajló városnapi ünnepség során a Kossuth téren a Nyírség Tirpák
Népzenei Együttes zenés mûsorral szórakoztathatta a városlakókat.
A 35 éve sikeresen mûködô,
többszörösen elismert együttes tagjai szlovák és magyar
nyelven énekeltek, citerakísérettel.
A színpadon a tapasztalt, idôs
mûvészek mellett, kedves
gesztusként megjelentek az
ifjú mûvészek is, akik a
nyíregyházi Vécsey Károly
Általános Iskola és a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola „Lókötô”

Az önkormányzat „Nyíregyházi Városnap” háromnapos színvonalas ünnepségsorozatában idén is
méltó hangsúlyt kapott a
tirpákság. Immár 260 éve
annak, hogy szlovák
evangélikusok betelepítésével szeretett városunk
„lelke” a dolgos, becsületes
tirpákság.
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Nyíregyháza 260. „születésnapjára” emlékeztünk

A hét témája

Információk – események SZÍNHÁZ

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Schlanger András ismét „itthon” játszik
Schlanger András életének vissza-visszatérô helyszíne
Nyíregyháza. Színészi pályáját itt kezdte, majd kis
kitérô után mûvészeti vezetôként, késôbb vendégmûvészként tért vissza, s most több év kihagyás után a
Móricz Zsigmond Színház Tigris és hiéna címû elôadásában láthatja újra a nagyérdemû Sámson, a zsoldos
szerepében.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Egy kis nosztalgiázással kezdtük a beszélgetést. Mint elmondta, számára Nyíregyháza olyan, mint az elsô szerelem. A Móricz Zsigmond
Színház volt élete elsô munkahelye 22 évesen. Itt volt az
elsô lakása, fizetése, itt ismerte meg a feleségét. Ô maga is
anyai ágon teljesen idevaló,
apai ágon pedig a nagymamája révén. Melyek voltak az itteni legkedvesebb szerepei? –
szegeztem neki a kérdést.
– Szakmailag azok a szerepek
jók, amibôl sokat tanulhatok.
Szerettem a klasszikusokat,
például a Vízkeresztet. Külön
öröm volt, hogy Ivo Krobot
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cseh rendezôvel itt dolgoztam
együtt elôször. Sok zenés darabban játszottam, amit sokan
lenéznek ugyan, de nem is
olyan könnyûek. Kiváló színházi rutint ad, ritmus- és stílusérzéket, ami nagyon hasznos. Mindenféle mûsorban
léptem fel vállalatoknál, például nônapon, ami nagyon
tanulságos. Kötelezôvé tenném a fiataloknak, mert a közönséggel való közvetlen
kontaktust ott lehet megtalálni. Itt voltak az elsô rendezéseim, amik sikert hoztak, például eljutottunk az avignoni
fesztiválra, ami csodás élmény
volt. Az évad társulata címet
nyertük el 1986-ban, a második a Katona József Színház
lett, ami szinte hihetetlen.

Szívesen jön
Nyíregyházára
Mi történt vele mióta nem láttuk városunkban? – errôl érdeklôdtünk. Mint megtudtuk,
rengeteg helyen játszott, hol
szabadúszóként, hol társulati
tagként: Erdélyben, a Felvidéken, Hollandiában egyebek
mellett. Sok budapesti színházban is otthonra lelt: Székely Gábor hívta az akkor alakuló Új Színházba, aztán egy
ideig játszott a Centrál, a Madách, a József Attila, a Karinthy Színházban, ahogyan

Miskolcon és Szegeden is.
Nemrég egy rövid ideig
Szombathelyen dolgozott, de
indult egy televíziós sorozat,
a Marslakók, elcsábították
oda, ám hároméves szerzôdése ellenére abbamaradt a forgatás a múlt év szeptemberében, s akkor már lehetetlen
volt színházban elhelyezkedni. Szabadúszó tehát ismét, s
szerencsére rengeteg munkája akad.
– Nagyon sûrûnek ígérkezik
a következô idôszakom. Most
nyáron a Balatonon rendezek
egy vadonatúj, A kaktusz virága címû elôadást. Újrafor-

díttattuk a darabot, mert kicsit
avíttasnak éreztük a korábbi
verziót. Élô zenekar játszik
majd: a Hot Jazz Band. Hamarosan kezdôdik a casting a
szerepekre. Ezután Pécsett az
Óz, a nagy varázslót rendezem. Régóta már darabok írásával, „kitalálásával” is foglalkozom, így közben le kell adnunk Bognár Róbert író barátommal a szövegkönyvet,
amit a Mester és Margaritából
készítettünk. Ebbôl Gyöngyössy Levente neves kortárs
zeneszerzô operát komponál.
Petôfi egyetlen drámai mûvét,
a Tigris és hiénát olvasva nem
egyszerû a dolga Sámson
megformálásakor. Mint elmondta, elég fontos és jó feladatai vannak az elôadásban,
ha nem is fôszerep az övé. A
„Tigris”, azaz Borics trónkövetelô apja, és a „Hiéna”,
Könyves Kálmán második
feleségének az egykori szerelme. Vak Béla korában játszódik a történet, és történelmi
tény, hogy Könyves Kálmán

feleségét, akit a darabban
Predszlávának hívnak, elûzték a trónról, mert nem Kálmántól született gyermeke,
ugyanis azt a házasságot „nem
hálták el”. A királyné törvénytelen gyermekének a darab
szerint ô tehát az apja. Volt
egy kockázatos szerelmi kapcsolata, s most kívülálló, magányos emberként belecsöppent a hatalmi harcba.
Arra a kérdésre, hogy lesz-e
folytatása a mostani nyíregyházi fellépésének, elmondta:
nagyon jól érzi itt magát szakmailag csakúgy, mint magánemberként. Sok kellemetlen
helyzetet élt meg az utóbbi
idôben, ahol furakodás, versenyhelyzet, bizonyítási kényszer akadt, itt viszont az úszómestertôl a piaci árusokig sok
kellemes meglepetés fogadta,
ami szívmelengetô volt, de
hogy játszik-e más darabban
is városunkban, az nem csak
rajta múlik. Ha szívéhez közelálló feladat akad, szívesen
jön.

Események – programok – érdekességek KULTÚRA

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Bábos bemutató babákkal
A színházi évadnak lassan
vége, mégis premierre
készülnek Nyíregyházán.
Az Aranyos tarajos azonban nem a kôszínházban
kerül színre, hanem a
Korzó Bevásárlóközpontban. A rutinosabb szülôk
ebbôl már sejthetik: ez
csak a Burattinó Bábszínház bemutatója lehet!

évtizedek óta dolgozó komédiásokból.Valóban azok,
hiszen szívvel-lélekkel szórakoztatják a gyerekközönséget
– is. Azt mondják: elôadásaikból a felnôttek is levonhatják a tanulságokat. Azok a
szülôk, akik az igazi színházra éppen itt nevelôdtek és készültek fel gyerekként, akár
még a ’70-es években…

ovis és sulis bérletben tapsoltatják a kicsiket. És beszéltetik – már, ha kell a noszogatás. A tapasztalatok szerint
ugyanis a csoportok nyitottak
az interaktivitásra, a (nagy)szülôkkel érkezettek nehezebben mozdíthatóak, és inkább
„viselkednek”. Ami nem baj,
mert itt egy viselkedéskultúrát

SZERZÕ: TARCZY GYULA

Elsötétül a hangulatosan kialakított, 250 négyzetméteres
terem, feszült várakozás a levegôben, megszólal a zene.
Megszólalásig olyan, mintha
színházban lennénk… Sôt,
utána is. Csak itt döntôen a
bábok „beszélnek”, ám ma
már a bábszínészek is a paraván elé lépnek, igazodva a
trendhez. Gyakorló apukaként érzékelem legkisebb
gyermekem reakcióiból: a
varázs nem kopott meg, csak
a helyszín változott. A Burattinó Bábszínház tavaly februárban lelt valódi otthonra a
Korzó második emeletén két,
a Móricz Zsigmond Színházban eltöltött évad után, melyet
nagyon köszönnek utólag is
az igazgatónak! A társulat
egyébként 2000-ben alakult,
alapvetôen a hajdani Mesekert Bábszínház csapatában

Csecsemôktôl
nagymamákig
A célkorosztály tehát a fiatalság, nem ritka, hogy már féléves babával érkeznek, de a
kisiskolások számára is élvezetes bármelyik elôadás. Nem
véletlen, hogy a hétvégi, minden városlakónak szánt produkciók mellett hétköznap

is magába szív a csöppség, az
élmény mellett. S hogy mit
kapnak vissza a mûvészek? A
taps mellett valóban ôszinte
szeretetet. Azt mondják, a
gyerekközönség hálás, de
egyben nagyon kritikus is.
Nekik nincs mitôl tartaniuk:
számos, nekik készült köszönôrajz, sôt -vers bizonyítja: jó
úton járnak.

Viszlát, fogmanók!
És utat mutatnak annak révén,
hogy a nézôk azonosulnak a
szereplôkkel! A részben a fogmosás fontosságát hangsúlyozó állatmeséjük után egy szülô büszkén újságolta: addig
nem fekszik le a gyermek,
amíg nem vett fogkefét a kezébe. Akkor sem, ha késôn
érnek haza, mert a bábszínházban így látta… Az sem ritka, hogy ennivalót, italt adnak
a végén a picurkák a mesében
imént még éhezô-szomjazó
állatoknak. Mert persze itt is
van „állatsimogató”. Azaz: a
színészek elôlépnek a megtapsolt kedvencekkel, s bevezetik az érdeklôdôket a kulisszák mögé is. Ez egyébként
az egyik távolabbi tervük:
úgynevezett „bemutató-bábszínházat” csinálni, ahol végigkövethetik a kicsik az elôadás és a tárgyak elkészítési
folyamatát.

Csak a kulcsocska
van aranyból
Álmodoznak óriásbábról is,
mellyel a sétálóutcában keltenék fel a figyelmet, és valódi
ekhósszekérrôl.
Mert, az igazat megvallva, va-

lódira nem nagyon telik. Vinnék ôk a Hargitai Iván rendezte Kalózkalandot, vagy éppen
az Aranykulcsocskát a vonzáskörzetbe is, de az oktatási
intézmények egyre nehezebben tudják fedezni a buszkölt-

sírnak ôk, mert a nevettetés a
hivatásuk, de tény: elkelne a
támogatás és néhány jószívû
mecénás, abban a megyében,
ahol szinte még egyedülálló
módon nincs saját, hivatalos
társulat, „csak” egy egyesület,

Nem csak premier vár!
Az Aranyos tarajos bemutatójának helye, idôpontja: 2013.
május 18., szombat 16 óra. A társulat pünkösd kivételével
minden szombaton délután négykor és vasárnap tíz órakor
várja a kicsiket szüleikkel a Korzó második emeletére. Tagok: Bóta Gyula, Buda Mónika, Kerekes János, Szatmári
Ildikó.
séget is. Az sem méltó, hogy
a díszletekhez használt hungarocellt szinte a hipermarketben kidobott maradékból turkálják, faágért pedig a gallyazások után mezgerélnek. Nem

ami már így is elôrelépés. Talán pont olyan valaki(k), aki
gyermekkorában itt érzett elôször színházszagot. Vagy a
gyerekének éppen ott lehetne
a helye a sorokban…

Mert „Társaságra vagyunk teremtve…”
Május 12-én, vasárnap
egy, a Bessenyei György
Irodalmi és Mûvészeti
Társaság által szervezett,
meghitt ünnepi megemlékezést láthattak Nyíregyházán, a Bessenyei téren
sétálók, amit a Bessenyeiszobor felállításának 114.
évfordulója alkalmából
rendeztek. Czimbula
Józsefné, a „Társaság
tollnoka” a megemlékezésrôl, Bessenyei György
hagyatékáról és szellemiségérôl vetette papírra
gondolatait, amelyet
teljes terjedelemben a
nyiregyhaza.hu
weboldalon olvashatnak.
Ez a természetes, az emberhez méltó! Bessenyei
Györgytôl, a felvilágosodás
korának nagy klasszikusától
való az emberiség számára
örökül hagyott, és itt, a címben idézett tétel. Ki is csodálkozhatna azon a törekvésen,
hogy mi, a Bessenyei Társaságra teremtett halandók, va-

lami jót, mások számára is
hasznosat, szép dolgot vállaltunk, történetesen a névadónk, Bessenyei szellemi értékeinek gondozását.

Törekvés a jóra
A Társaság tudatában van annak a ténynek, hogy mi is utódok vagyunk, nemcsak Bessenyeié, hanem az elôttünk járó
nemzedék utódai is, akiknek
hagyományépítô munkáit példaszerûnek tartjuk. Jól ismerik Bessenyei intelmét a jóra
való törekvés lényegérôl: „A
jóra való törekvésben megszûnni alacsonyság volna.”
Ugyan ki ne akarna az ember
szép hivatásához méltóvá válni? Ennek betartásával válhatott a Bessenyei Társaság eddigi mûködése során mûveltségformáló szellemi tényezôvé, amely az irodalom és a
tudomány, a költészet és a
bölcsészet, a zenetudomány
és a nyelvészet széles skáláján, a könyvkiadás és az elôadómûvészet terein, megyei
alkotómûvészek, humán szak-

emberek közremûködésével
végezte irodalmi társasághoz
méltó feladatait. Ilyetén, a
szépirodalom ízeivel fogalmazott az ünnepelnivaló alkalmakban igencsak gazdag
2011-2012-es év almanachjaiban dr. Bánszki István irodalomtörténész, az általa 25 éve
újraszervezett Bessenyei
György Irodalmi és Mûvelôdési Társaság tiszteletbeli örökös elnöke.

Legyen példakép
1898-ban, a megyeháza nagytermében alakult meg a jogelôd Bessenyei Kör, a Társaság tehát 115 évvel korábban
gyújtotta meg azt a fáklyát,
amivel most is világítani szándékozik Bessenyei György
szellemisége szerint. Ez okból
is tudatni szeretnénk mindenkivel – különösen a csatlakozni szándékozó fiatalabbakkal
–, hogy Bessenyei György
élete példakép kell legyen az
ország, a megye, a város polgárai számára…
2013. május 12-én 11 órakor

a Bessenyei téren a Kallós
Ede alkotta monumentális alkotásnál az úgynevezett „Társaságra teremtett halandók”,
az érdeklôdôk hagyományos
koszorúzási és megemlékezési ünnepségre gyûltünk egybe, a szobor felállításának
114. évfordulója tiszteletére.
Az alkotásra az ország is méltán lehet büszke. Most a hagyományôrzés okán ünnepségünkön dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere
emlékezett. Formalitások nélkül, közvetlen kötetlen szavakban mondta el gondolatait. Köszönte a Társaságnak a
kezdeményezést, a forszírozást Bessenyei díszsírjának a
felújítására, ami a testôríró és
Társasága székeinek mûvészi
ábrázolásával büszkeség a
megyében, a városban élôk
számára. Bár Bessenyei 200
éves távolságban van már tôlünk, de mérföldkôi szerepe
miatt lehetetlen, hogy a politikus gondolataiba ne kerüljenek bele a város problémái,
örömei, elért eredményei s a
még megteendôk. Ezekrôl ter-

mészetesen a téren idôzve
könnyed közvetlen beszélgetés kapcsán lehetôség volt szót
váltani… Nagyon meg kell
dicsérni a tárogatón Martinovszky István által aláfestésként eljátszott Himnusz és
Szózat dallamát, valamint
meglepetésként a Társaság
ügyvezetô elnökének, dr.
Nagy Évának Több bölcsességet címû versét tehetségesen, kitûnô orgánummal tolmácsoló Csûri Csaba görög

katolikus lelkészhallgatót. Az
emlékezés és hála virágait a
Bessenyei Társaság, Nyíregyháza Város Önkormányzata
és a szülôföldet, azaz Tiszabercelt képviselôk helyezték
el a szobor talapzatán.
Czimbula Józsefné
(Cz. Novák Ibolya)
(sajtókrónikás, tollnok)
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A menyasszonyruhába öltözött akáctól a mamutfenyõkig
Tavaszi séta védett fáink alatt II.
SZERZÔ: BODNÁR ISTVÁN

„Tudják-e, hogy Szabolcs
megye május végén, s így június elején az ország hatalmas
díszkertje? A szabolcsi akácfavirágzást csak a japán cseresznyevirágzáshoz lehetne
hasonlítani. De az akác még
szebb, mint a cseresznyefa
virága… S még egy fölénye
van az ákácvirágnak a cseresznyefavirág felett: a páratlan illat. Virágzás idején, két
héten át ebben az édes, erôs,
de nem kábító illatban úszik
Szabolcs megye. Azt hiszem,
hogy ha Szabolcs vármegye
idegenforgalomra gondol, világszenzációt csinálhatna az
akácvirágzásból”. A szegénység szép szívû írója, Móricz
Zsigmond méltatta, s mutatta
volna meg ezzel az ajánlással
tündérországa szépségeit.
Nos, az akácok többnyire még
ma is megvannak, s nem csalatkozna az író, ha az úr 2013.
esztendejének májusában valami csoda folytán végigsétálna Nyíregyházán, mondjuk a
Tölgyes csárdától az állatkertig. A korábban kivágott fákat

szerencsére pótolták, s különösen a felüljáró elôtt és után
az akác illatozó virágától
pompázik az erdô, amely talán ilyenkor, májusban a legszebb. Mindenfelé menyasszonyruhába öltözött akácsorok fogadnak. ...
Persze az akácok mellett számtalan védett fa is található Nyíregyházán, és korántsem a Sóstói-erdôben. Sorozatunk második részében Sóstó felôl indultunk. Folytatva az utat,
Móricz is rácsodálkozna a
Nyíregyházi Fôiskola kollégiuma mellett álló védett fehér
nyárfára (Populus alba), amelyet megsüvegelhetünk. Köszönet érte mindazoknak, akik
a nagy építkezésben meghagyták a százévesnél is jóval idôsebb fát, amely már a kollégium felsô emeletén is bekukucskál. Móricz csupán a közelében lévô feliratokat nem
értené, és csak hümmögne a
Pizza Hut, Segafredo és Coca
Cola reklámok láttán… (A
Sóstói-erdô szélén található,
helyi védelem alatt álló Tuzson
János Botanikus Kertet most
kihagyjuk. A Nyírség homok-

Hulladékszállítás
pünkösdkor
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy 2013. május 20-án (pünkösdhétfôn)
a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Hulladékkezelô telep,
valamint a Hulladékudvarok zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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ján létrehozott kertet ugyanis
semmiképpen sem szabad futtában megtekinteni, hisz annyi
látnivalót kínál, hogy egyetlen
séta alatt a világ földrészeinek
növényvilágával ismerkedhetünk meg. Nyolcszázféle növényt ôriz a világ szinte minden részérôl. Legközelebb
majd ide látogatunk el). Sétánkat folytatva lenyûgözve állha-

tunk meg ismét a Sarkantyú
utcán lévô hatalmas kocsányos
tölgy (Quereus robur) láttán.
Bizony ô is tiszteletet érdemel,
és persze védettséget, már csak
azért is, mert hosszú élete során sok mindent megélt már.
Túlélt világháborúkat, viharokat, világzengéseket, és egy új
lakónegyed születését is.
Utunkat akár a Dózsa György

utcán is folytathatjuk, ahol
autózás közben magam is
gyakorta megcsodálom a fasornak az utca fölé boruló
lombkoronáját. Nos, amatôr
természetkedvelô létemre bevallom, nem tudtam, hogy japánakác (Sophora japonica)
fasor alatt járok, akárcsak az
Árok utcán is. Ezek – mint
ahogy az ismertetô írja – „az
utcaképet nagyban meghatározzák”. Hiányoznának, ha
eltûnnének Nyíregyházáról.
Az is igaz viszont, hogy nevével ellentétben a japánakác
nem japán és nem is akác, csupán a fiatal fa mutat némi hasonlóságot az akáccal. ...
Sétáink során érdemes széttekingetni a Vasvári Pál utcán
is, ahol tiszteletreméltó platánsor fogad.
Pihenjünk meg mindenképpen Nyíregyháza fôterén, a
Kossuth téren, amely egy kicsit mediterrán hangulatot
áraszt. Orchideák a kitelepült
presszók körül és virág, virág,
virág.
Aztán ha van idônk és kedvünk, keressünk fel egy igazi

növényritkaságot, a mamutfenyôt, amely a Kótaji úton, a
Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat udvarán áll, ám a
fôiskola botanikus kertjében
is látható egy. Tisztelettel állunk meg elôtte, hisz a mamutfenyôt a Föld legnagyobb
(tömegû) átmérôjû élôlényének mondják. Magassága általában 50–85 méteres, törzsének átmérôje 5–7 méter is
lehet. Magyarországon a legnagyobb példányok 30–40
méter magasak.
És ha idônk engedi, sétáljunk
egyet a város egy másik negyedében lévô Nádor utcában a
törökmogyoró fasor lombjai
alatt. Azt írja a szakirodalom,
hogy a „törökmogyoróban
megvan a diófélék minden jó
tulajdonsága”. Talán a fák miatt is hangulatos a kedves kis
utca, szívesen lakik ilyen környezetben az ember. Nyíregyházán egyébként a védett fasorok közel 400 faegyedbôl
állnak. Becsüljük ôket!
Vigyázzunk rájuk, hogy a jelen és a jövô nemzedék számára is megôrizzük ôket!
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Nyíregyházi honvédek 1848-ban
1848. május 16. a magyar
honvédség születésnapja.
E napon és május 21-én,
a Magyar Honvédelem
Napján emlékezzünk
kegyelettel szabadságharcos elôdeinkre!
1848 tavaszán még alig örülhetett frissen kivívott függetlenségének, a polgári átalakulást biztosító törvényeinek az
ország, amikor már viharfelhôk gyülekeztek a haza egén.
A nemzetiségi mozgalmak
élezôdése, s a magyar ezredek
idegenbôl való hazavezénylésének bizonytalan kimenetele miatt május 16-án gróf Batthyány Lajos miniszterelnök
és báró Baldacci Manó ezredes, az Országos Nemzetôrségi Haditanács elnöke rendeletet bocsátott ki, melyben bejelentették, hogy a kormány a
nemzetôrség mellé még egy
10 000 fôbôl álló „rendes

nemzetôrséget”, a késôbb általánosan elfogadott szóhasználattal élve, honvédséget
szervez. A rendelet szerint a
10 zászlóaljból álló honvédsereg katonái 3 évi szolgálatra kötelezik el magukat, belépéskor 20 pengôforint foglalópénz üti a markukat, majd
pedig rendes ellátmányért,
zsoldért szolgálnak. Honvéd
lehetett mindenki, aki 18. évét
betöltötte, legalább az 5 láb 2
hüvelyk (163 centiméter) magasságot megütötte és ami
nagy elôny a nemzetôrséggel
szemben, itt nem volt vagyoni cenzus, tehát a legszegényebbek is jelentkezhettek,
sôt szolgálatukért díjat is kaptak. A 10. zászlóalj alakulási
helyéül Debrecent jelölte ki a
kormány, toborzási területe
Szabolcs, Szatmár, Bereg,
Ugocsa és Máramaros vármegye, valamint a Hajdú-kerület volt. Hadfogadó kormá-

nyok mûködtek Debrecenben, Nagykállóban és Nagykárolyban.
Nyíregyházán a képviselôtestület Kováts Károly toborzó fôtisztet és Kralovánszky
Gyula segédtisztet bízta meg
a toborzással, s arról is döntöttek, hogy 50 önkéntes honvédnek a város állja a foglalópénzét. Ezt a számot néhány
nap múlva 100-ra emelték fel.
A megyei bizottmány és a városi képviselô-testület döntéseinek megfelelôen a toborzás
május 28-án, vasárnap kezdôdött meg az evangélikus
templom elôtt, ahol hamarosan 99 ifjú jelentkezett önkéntesnek, bár amikor a következô hét elején fel kellett ülni a
hadfogadó helyre – Nagykállóba – induló szekerekre, már

Tisztelt Fogyasztóink!
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a fûtésleállást követôen, nyári idôszakban a termosztatikus radiátorszelepeket tartsák 5-ös fokozatban, így elkerülhetik a rendszer belevegôsödését, illetve a szeleptányér leragadását, melyek a fûtés ismételt beindulásakor problémát okozhatnak!

TANÁCSOK A NYÁRI LAKÁSFELÚJÍTÁSOKHOZ

kevesebb volt a jelentkezô.
Ettôl függetlenül június elejére Nyíregyházáról kiállott a
képviselô-testület által elhatározott száz újonc. A vármegye
részérôl a toborzással megbízott megyei küldöttség, élén
Finta Márton táblabíró, jó
szervezôkészségének köszönhetôen a fôváros után a 10.
zászlóalj szervezése fejezôdött be a leghamarabb. A
Szemere Pál ôrnagy parancsnoksága alatt álló 1367 fôs
zászlóaljba Szabolcs vármegye 623 önkéntest küldött. Az
elsô nyíregyházi honvédekbôl
név szerint az alábbiakat ismerjük:
Aranyos János, Balina Márton, Bene János, Bélanszky
József, Bíró Alajos, Csabola
László, Cservenyák Ferenc,
Csemen János, Erôs János,
Fischer Albert, Fritsch János,
Fülep József, Fülöp József,
Galajda János, Gerba Gábor,
Gerbár Ádám, Gétzey Károly,

Dr. Bene János
múzeumigazgató

Gubtso János, Gyémánty József, Hirko György, Horváth
János, Hrints János, Iltsik
Mihály, Jerzsábet Ferdinánd,
Juhász Sámuel, Jurastyik Dániel, Kalianka Márton, Kanász György, Káplár János,
Kiss János, Kobák János,
Koritsányi János, Kováts
András, Kováts János, Kováts
Márton, Kupitz András, Magyar Pál, Merky József, Mihál
János, Mizsura Mihály,
Moravecz András, Nagy István, Német János, Nyáry Mátyás, Ondra Mihály, Orosz János, Osváth István, Pallay
György, Pájer Sámuel, Petes
Mihály, Pribihinyitz Mihály,
Reistädter János, Répássy
Sándor, Rints György, Ripel
János, Román Mihály, Simon
Lôrinc, Szabó János, Szafko
György, Szlavik Péter, Szakáts János, Szüts Dániel,
Szüts József, Szvoren József,
Tóth János, Zeleznyák János,
Zvolenszky József.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A nyár a kikapcsolódás, a pihenés mellett a felújítások idôszaka is. Érdemes ilyenkor
a radiátorok karbantartására, cseréjére is figyelmet fordítani. Amennyiben a radiátor
cseréjét tervezik, minden esetben szíveskedjenek errôl a Nyírtávhô Kft. szakembereit elôzetesen tájékoztatni, mivel a fûtési rendszerben nyáron is benne van a víz, melyet a csere elôtt le kell üríteni, majd feltölteni. Ennek költsége az érintett fogyasztót terheli.
A radiátorcserét a költségosztó cégnél is jelezni kell, mert a költségosztós elszámolást a radiátor típusa is befolyásolja.

SIKERES AZ EGYENLETES DÍJFIZETÉS
Fogyasztóink, díjfizetôink továbbra is választhatják az új számlázási módunkat, az
éves szinten kiegyenlített mértékû fûtési hôdíj részszámlázást.
Személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban, írásban postai úton, vagy elektronikusan
e-mailen (nyirtavho@nyirtavho.hu) nyilatkozhatnak, ha ezt a díjfizetési módot választják. A nyilatkozathoz változásbejelentô nyomtatvány kitöltése szükséges, amely
letölthetô honlapunkról, a www.nyirtavho.hu/szamlazas címen.
Eddig közel 1000 fogyasztónk választotta, hiszen így a havi számla befizetése tervezhetôbb, könnyebben beállítható a családi kasszába, nem borítja fel a háztartás
költségvetését.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. május 31.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. június 3. napján (hétfô) kerül sor a
részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.

A kiegyenlített mértékû számlázási módot fogyasztóink,
díjfizetôink az adott év június 20-áig választhatják,
viszont a díjfizetési mód évente csak egy alkalommal módosítható.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosításért fáradjon be ügyfélszolgálatunkra,
vagy keresse fel honlapunkat (www.nyirtavho.hu/szamlazas),
ahonnan a szükséges nyomtatvány is letölthetô.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I /150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

2013. május 17.
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SPORT

Kispestiként a Honvéd ellen A bronz a tét
Bárányos Zsolt több
csapatban is megfordult
pályafutása során. A
Szpari középpályása a
hétvégén a Bozsik Stadionban léphet pályára a
Honvéd II ellen, mint
egykori kispesti nevelés.
– Legutóbb jól ment a játék a
DVSC-DEAC ellen. Mondhatjuk, hogy tavasszal most
játszott a legjobban?
– Igen. Én is úgy éreztem,
hogy minden rendben van.
Kicsit bántam is, amikor a
mester lecserélt, élveztem a
játékot. Jó ilyen meccsen pályán lenni, amikor az ember
ad két gólpasszt, meg a csapat is eredményes.
– Kintrôl úgy tûnt, az elsô
húsz percben óvatosabbak
voltak, ám a rúgott gól szinte

azonnal megváltoztatta a játék képét. Addig volt nehéz?
– Azért ne felejtsük el, hogy
ez a Debrecen második csapata volt, ezek a fiatalok készülnek az elsô osztályba. Tehetségesek, látszott, hogy tudnak focizni. Mi megbeszéltük,

Sportprogram
05. 18., szombat 18.00 BUSZACSA, Nyíregyháza–
Mezôkövesd férfi kézilabda-mérkôzés

hogy nyugodtan járatjuk a
labdát, és az adandó alkalommal megpróbálunk egy gyors
kontrát vezetni. Így is lett, egy
kicsit altattuk ôket, aztán még
az elsô félidôben sikerült gólt
szerezni.
– Mennyire nehéz türelmes-

nek lenni, amikor a hazai közönség azt várja, hogy az ellenfélnek esnek?
– Nehéz. Már az ötödik percben ha hátrafelé passzoltunk,
jött az észrevétel kintrôl. Pedig fontos, hogy mi birtokoljuk a labdát, még ha hátrafelé
is kell néha passzolni. Ez az
élcsapatoknál is így van. A
mai meccs elején is türelmesnek kellett maradnunk.
– Most a Honvéd II lesz az
ellenfél. Érdekesnek ígérkezik.
– Nekem különösen az lesz,
hiszen Honvéd nevelés vagyok. Nagyon jó pályán fogunk játszani, a Bozsik Stadion nemcsak szép, de a talaj
is kitûnô. Mi három pontért
megyünk, mert nagy szükségünk van rá.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00 Nyíregyháza–Mezôkövesd férfi kézilabda-mérkôzés közvetítése

A Kihívás Napja Nyíregyházán
Május 22-én ismét Kihívás
Napja, Nyíregyházán is. A nap
során számos sporteseményen
vehetnek részt a nyíregyháziak, a legfontosabb cél, hogy
minél többen mozogjanak.
A Kihívás Napja 1982-ben
indult Kanadából, ahol két
szomszédos város vezetôi elhatározták, hogy egy egész
napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan
végeznek aktív testmozgást

legalább 15 percen keresztül.
A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában
és a nagyvilágban, majd
1991-ben Magyarországra is
megérkezett. Hazánkban eddig összesen 1590 település
vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói egyetlen
nap alatt több mint 3 millió negyedórás testmozgást végeztek.
A települések hét kategóriában küzdenek a „Magyarország legsportosabb települése
2013.” cím elnyeréséért és az

ezzel járó gyönyörû serlegért.
A versenybizottságok folyamatosan összesítik az eredményeket, és azokat háromóránként az országos játékközpontba küldik. A benevezett
falvak és városok közül az a
település lesz a kategóriagyôztes, ahol a 15 perces regisztrált sportolások aránya a
lakosság lélekszámához képest a legmagasabb. Nyíregyháza a VII. kategóriában, a
70 000 fô feletti települések
versenyében indul, ahol szeret-

ne jól szerepelni május 22-én,
ezért a Kihívás Napján több
helyszínen is várják sportprogramokkal a város lakóit.

PROGRAMOK:
8.00–21.00 Mediball – Városi Stadion centerpálya
8.00–21.00 Teke az NYTK
tagjaival – Városi Stadion
tekecsarnok
8.00–16.00 Ökölvívás – Városi Stadion ökölvívócsarnok
8.00–16.00 Kézilabda – Városi Stadion teniszcsarnok
8.00–17.00 Wing Tsun – Városi Stadion centerpálya
8.00–21.00 Életmód Központ rendezvényei – Jósaváros, Ungvár sétány
8.00–21.00 Kihívás napi kosárparádé – Városi Stadion
streetball pálya
8.00–21.00 Szépkorúak
sportprogramja – Városi Stadion
8.00–10.00 és 16.00–18.00
Röplabda – Városi Stadion
centerpálya
8.30–13.30 Nôi foci – Városi Stadion centerpálya

8.30–21.00 Kispályás labdarúgó torna – Városi Stadion
kispályák
9.30–10.45 „Mozgolódók”
óvodások részvételével – Városi Stadion centerpálya
9.30–15.00 Játékos sportverseny óvodásoknak – Nyíregyháza 28 óvodája
7.00–21.00 A legsportosabb
iskola verseny – Nyíregyháza iskolái
10.00–14.00 Rádió amatôr
verseny – Városi Stadion
10.00–13.30 Vívás – Városi
Stadion rekortánpálya
10.00–11.00 Aerobik – Városi
Stadion centerpálya
12.00–20.00 Amerikai football – Városi Stadion centerpálya
8.00–14.00 és 14.00–21.00
Szépkorúak és gyermektenisz
– Városi Stadion 4 teniszpálya
15.00–18.00 Atlétikai versenyek, családi futások – Városi Stadion centerpálya

8.00–21.00 Legsportosabb
cég verseny – Nyíregyháza
munkahelyei
14.00–16.00 Vízi fitnesz torna – Sóstógyógyfürdô – 50 mes medence
8.00–21.00 A legsportosabb
városrész versenye – Nyíregyháza lakókörzetei
17.00–20.00 Mega Zumba –
Városi Stadion centerpálya
14.00–16.00 Kerékpáros akadályverseny – Városi Stadion
600-as futópálya
13.00–15.00 Asztalitenisz –
Nyíregyházi Fôiskola
14.00–14.30 és 17.00–17.30
Aerobik – Nyíregyházi Fôiskola
15.00–15.30 és 18.00–18.30
Zumba – Nyíregyházi Fôiskola
15.00–17.30 Streetball –
Nyíregyházi Fôiskola
15.30–17.30 3x3 foci – Nyíregyházi Fôiskola

18.00–20.00 Kihívás napi futás – Nyíregyházi Fôiskola
12.00–20.00 Spinning – Városi Stadion centerpálya
12.00–21.00 TRX – Városi
Stadion centerpálya
10.00–18.00 Tollaslabda –
Városi Stadion centerpálya
10.00–20.00 Tájékozódási
futás – Városi Stadion és környéke
12.00–21.00 Tai Qi SE bemutató – Városi Stadion centerpálya
14.00–18.00 Kerékpár – Városi Stadion 600-as futópálya
7.00–20.00 Labdarúgás hatszáz gyerek részvételével –
Városi Stadion mûfüves pálya
10.00–10.15 Nyíregyháza
MJV Önkormányzatának
munkahelyi tornája – Városháza udvara
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A bronzéremért játszhat vasárnap a nyíregyházi férfi kézilabdacsapat. Az együttesnek nem elég gyôznie a már bajnok Mezôkövesd ellen, de azért is szurkolnia kell, hogy a
már biztosan második helyen végzô Balmazújváros gyôzze le a nyírségiek riválisát, a Törökszentmiklóst. Mindkét
csapatnak ugyanis jelenleg 30-30 pontja van. – Szeretnénk
megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban, hiszen az
várakozáson felüli végeredmény lenne. Elôzetesen az volt
a célunk, hogy az elsô hatban végezzünk, de köszönhetôen
több idegenbeli bravúrnak, most megvan az esély, hogy
dobogón végezzünk. Mindent megteszünk majd ennek érdekében, bár a Mezôkövesd a legerôsebb csapat az idei
bajnokságban – mondta Bartha Dénes vezetôedzô.
A nyíregyháziak dolgát nehezíti, hogy Hajdúnánáson megsérült Braun Brunó, aki nem is tudta folytatni a játékot, és
kérdéses, hogy vasárnap pályára léphet-e. A rutinos beállós mind támadásban, mind védekezésben nagyon hiányozna, ráadásul pótlása sem egyszerû feladat. Sérülés miatt
továbbra sem számíthat Bartha Dénes Bécsi Jánosra és
Oross Attilára sem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TABELLA
Mezôkövesd
37 pont
Balmazújváros
34 pont
Törökszentmiklós
30 pont
Nyíregyháza
30 pont
Eger
30 pont
Békés
23 pont
Balassagyarmat
18 pont
Ózd
14 pont
Mizse
14 pont
Hajdúnánás
11 pont
Gödöllô
9 pont
Hajdúböszörmény
4 pont

Még részletesebb program:
www.nyiregyhaza.hu

Újabb profi meccs
Csak néhány hete annak, hogy az NYVSC Big-Boxing profi
ökölvívója, Nagy Lajos Márk megszerezte a GBC junior
bajnoki övét. A hétvégén újabb mérkôzés vár a bokszolóra. A fiatal, feltörekvô nyíregyházi reménység (13 gyôzelem, 0 vereség) a Ferobox Event következô televíziós rendezvényén lép kötelek közé, melyet május 18-án rendeznek. Az is eldôlt, hogy a szerb Misa Nikolic (16 gyôzelem,
19 vereség, 1 döntetlen) érkezik Kecskemétre. Nikolic 2010ben összecsapott Balzsay Károllyal, akitôl a 4. menetben
KO-val kapott ki, és lényegesen nehezebb Márknál, gyakran indul egy súlycsoporttal feljebb.
A Ferobox Event második nagyszabású gáláján Nagy Lajos Márkon kívül Bedák Zsolt, Kovács „Vipera” Attila és
az új igazolás, a kecskeméti Baranyi Richárd is szorítóba
lép, míg Kelemen Balázs WBO nemzetközi-bajnoki címmérkôzésen bizonyíthat a tanzániai Karama Nyilawila ellen.

Események – érdekességek
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Programok
Múzeumi Világnap a Jósa András Múzeumban. Családi csipkenapra várják az érdeklôdôket
május 18-án 9.00 órától. Bôvebben: www.josamuzeum.hu. Információ: 42/315-722.
Múzeumi Világnap a Sóstói
Múzeumfaluban május 18-án
10.00–15.00 óráig, az „emlékezés és kreativitás” központi
téma jegyében. Bôvebben:
www.muzeumfalu.hu.
Miért nem gyógyítanak minket? Van megoldás! Biomedikális kezelések és speciális
diéta szerepe az autisták gyógyászatában. Fôelôadó: dr.
Endrôdi László ND NC USAból. Május 18-án 10.30 órától
a Debreceni Orvostudományi

Egyetem Egészségügyi Kar
Zilahi-termében (Sóstói út 2.).
További információ: autistakert@gmail.com; 06-20/9453977.
A Burattinó Bábszínház elôadása: május 18-án 16.00 óra:
Aranyos tarajos; 25-én 16.00
óra: Az aranytallért tojó tyúk;
26-án 10.00 óra: Aranyos tarajos.
Most Öné a szó! Tetszés szerint találkozhat a Móricz Zsigmond Színház alkotóival, és
megoszthatja véleményét a
színház 2012/2013-as évadáról
május 23-án 18.00 órakor. Bevezetôt mond, és a beszélgetést irányítja: Karádi Zsolt. A
kötetlen évadértékelô találko-

zóra az im@moriczszinhaz.hu
e-mail címen regisztrálhatnak
május 21-én 16.00 óráig.
Buddhizmus – A zavaró érzelmek, mint eszközök. Máthé
Réka, Láma Ole Nydahl által

PROGRAMOK

felhatalmazott tanító elôadása
a tibeti Gyémánt Út a buddhizmusról. Az érdeklôdôk a végén
a meditációt is kipróbálhatják.
Idôpont: május 24-én 18.00
óra. Helyszín: Kölyökvár, Dózsa Gy. utca 25.

Évadzáró ajándékjegyek
A Móricz Zsigmond Színház az évad zárása jegyében ajándékkal szeretne kedveskedni a Nyíregyházi Napló olvasóinak. A teátrum felajánl 100 db színházjegyet abszolút kedvezményes áron, egységesen 1000 forintért az Anna Karenina
címû elôadásra, melynek idôpontja: május 24., péntek 19 óra.
Az elsô száz olvasó, aki magával viszi a Napló jelen számát,
annak felmutatásával átveheti a kedvezményes belépôt (fejenként/újságonként egyet!) a színház jegyirodájában. A jelentkezôket legkésôbb május 22-éig várják!
Május 21., kedd
10.00 A sötétben látó tündér, Mûvész Stúdió, Szaffi bérlet
19.00 Világjobbítók, Bérletszünet
Május 22., szerda
14.00 A kôszívû ember fiai, Hunyadi bérlet
19.00 A kôszívû ember fiai, Szigligeti bérlet

A színház teljes májusi mûsorát a nyiregyhaza.hu weboldalon is
megtalálják.

Pünkösd a
múzeumfaluban
Pünkösdhétfôn (május 20-án)
a Nyírség és a Kismargaréta
Táncegyüttes királynéjárással
(„mavagyonolás”) indítja a
programokat 11 órakor, amit
a népi hagyományoknak megfelelôen az ügyességi versenyen gyôzedelmeskedô legény
pünkösdi királlyá választása
követ.
13 órától az idei esztendôben
méltán népszerû divatbemutatók sorát folytatják. Ezúttal
azonban nem retro ruhadarabokat vonultatnak fel, hanem
néprajzi tájegységek viseleteinek bemutatásával készülnek.
A kicsiknek a Burattinó Bábszínház 14 órától kedveskedik
színes elôadással, míg 15 órától az El-vándorló Lovasklub
lovasbemutatója kezdôdik a
református templom mögött!
Az immár hagyományos kísérôprogramok sem maradnak
el: íjászat, szekerezés és lovaglás a kalandvágyókat, míg
a játszóudvar a csemetéket és
az örök gyermekeket várja!
Fogukra valót (kemencében
sült lekváros buktát és kakaós csigát) majd a gasztroudvarban keressenek, a kézmûves foglalkozások (nemezelés, csuhézás, similabda- és
pásztorrózsa-készítés) és mesterkezek (mézeskalácsos, cipész, kádár, kerékgyártó, fazekas és kovács) bemutatója
közepette!
2013. május 17.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Érettségi

– Mátyás király olyan
régen uralkodott, hogy...

Rejtvény
A rejtvény megfejtését május 22., szerda délig
juttathatják el szerkesztôségünk címére postán,
vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Barna Gábor (Nyh., Kazinczy F. u. 7.)
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ...a pótfék-

lámpáját kérjük bemutatni.

Névnapok
Május 17. – Paszkál
Május 18. –
Erik, Alexandra
Május 19. – Ivó, Milán
Május 20. –
Bernát, Felícia
Május 21. – Konstantin
Május 22. – Júlia, Rita

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.: 42/
508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat,
Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Gazdikeresô

Május 23. – Dezsô

Izgatott férfi telefonál a
rendôrségre:
– Kérem, segítsenek! Ellopták a ház elôl a kis Polskimat. Csak a takaróját
hagyták itt.
– Mondja – kérdezi az
ügyeletes tiszt –, biztos
benne, hogy jól kirázta azt
a takarót?

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Mézi: Körülbelül 5 éves, cocker spániel jellegû keverék szuka. Kedves, tanulékony, bújós,
állat- és gyerekbarát. Kertes házba ajánljuk.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Sipos Marianna 70/866-9402
Máté János 70/933-9840
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
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