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Ingyen ebéd a nyári szünetre
Idén is kapnak ebédet a nyári vakáció ideje alatt az anyagilag nehéz
körülmények között élô gyerekek Nyíregyházán. Ebben az évben 892
gyermek számára biztosítják az ellátást.
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MÁZS-koncert a szabadtérin
Mészáros Árpád Zsolt az Operettszínház egyik legfoglalkoztatottabb
színésze. Július 13-án 20 óra 30 perctôl hallhatják koncertjét az
érdeklôdôk az egyik kedvenc helyszínén, a szabadtéri színpadon.

XX. évfolyam,
24. szám
2013. július 5.
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Sportdömping Sóstón
Több sportágban rendeznek országos bajnokságot
a közeljövôben Sóstón. A
hétvégén strandröplabda
és strandvízilabda bajnokság lesz, a tavon a Jet-ski
OB-t tartják, majd július
végén pedig a strandfocié a
fôszerep.
Nem unatkoznak majd a
sportot kedvelôk a hétvégén.
A sóstói strandon rendezik a

strandvízilabda bajnokság
harmadik fordulóját. Ezzel
egy idôben szintén a Parkfürdôben lesz a strandröplabda bajnokság egyik állomása. A tavon jet-ski versenyt rendeznek. Idén száz
nevezés érkezett, és különleges bemutatóra is sor kerül. Elôször látható például
Magyarországon a flyboard. Két hét múlva a

strandfocié lesz a fôszerep.
32 csapat jelezte indulási
szándékát a nemzetközi tornán, és még négy együttes
nevezhet a rangos viadalra.
Sóstó minden infrastruktúrával rendelkezik ahhoz, hogy
nemzetközi sportrendezvények helyszíne legyen. De
egyéb programok is lesznek,
hiszen a jövô hét végén már
harmadik alkalommal rendezik az úszó alkalmatlansá-

gok versenyét. Ezen a hétvégén pedig a modern zene
kedvelôit várják a Sóstó
Feszt kapcsán.

Tavaly is nagy sikert
aratott a
Jet-ski OB

Kedves Olvasóink!
Lapunk – a korábbi évekhez hasonlóan – nyáron kéthetente jelenik meg, legközelebb 2013. július 19-én. További nyári megjelenéseink: augusztus 2., 16., 30.

Napról napra

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. június 21.
péntek
Újabb párakaput avattak fel Nyíregyházán.
A berendezést az Electrolux segítségével állították fel, a hôségben így a belvárosban már
két ilyen eszköz hûsíti a városlakókat. A kapu
fél köbméter vizet porlaszt el, a kezdeményezés már tavaly is népszerû volt a városlakók és az ide érkezô turisták körében.

2013. június 21.
péntek
Nyíregyháza belvárosának szórakozóhelyeit ellenôrizték a Holdfény akció keretében a polgármesteri hivatal munkatársai
és több hatóság szakemberei. Vizsgálták a
mûködési engedélyeket, a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi szabályok betartását, valamint a biztonságot.

2013. június 22.
szombat
A 24. tanévét zárta a RE-flex
Moderntánc Stúdió. Az évzáró táncgálán 11 csoport 25 koreográfiát mutatott be. Mûvészeti vezetô: Rácz Erika.

2013. június 22.
szombat
A Váci Mihály Irodalmi Kávéház koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Borbányán, a Kállói út és a Pipacs utca
sarkán lévô, Borbánya történelmét hirdetô emléktáblánál. Megemlékezô beszédet mondott és koszorút helyezett el dr.
Szilassy Géza, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának képviselôje.

2013. június 24.
hétfõ

2013. június 28.
péntek
Második turnusban fogadták a gyerekeket
a múzeumfalu napközis táborában. A vakációs kisdiákok a skanzenben megismerkedhetnek a népi kultúrákkal és többféle
kézmûves tevékenységet is kipróbálhatnak.
Az önkormányzat idén 1200 gyermek nyári táborozását támogatja.

Megtartották a Nyíregyházi Fôiskola végzôseinek oklevélátadó ünnepségét, ahol több
mint 416-an vehették át a tanulmányok lezárását igazoló dokumentumot. A végzôsöket
Jánosi Zoltán rektor köszöntötte, aki arról is
beszámolt, hogy nehéz tanévet zárt a fôiskola, de megôrizte önállóságát az intézmény.
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A nyári idôszakban – a hagyományoknak megfelelôen
– némileg módosul a Nyíregyházi Televízió programkínálata. A városi közgyûlést
követôn „szabadságra ment”
a Híregyháza címû mûsor
szeptemberig, ám a kedves
nézôk addig sem maradnak
közélet nélkül, hiszen a RáAdás Vitkai Évával folyamatosan friss adásokkal jelentkezik hétfôn 18.25-kor, több
alkalommal ismételve. A
hétfô esti sportközvetítések
helyét a színház veszi át: a
Móricz Zsigmond Színház
elmúlt évadainak kiváló elô-

adásaiból láthatnak többet is,
elsô vetítésben minden hétfôn
este fél nyolckor. Jövô hétfôn
a Black Comedy, a 2012/2013as évad egyik sikerdarabja kerül képernyôre. A Lelátó sportmûsor ugyanakkor nyáron is
látható vasárnaponként. A szokott hat órai kezdettel elôször
az év legjobb meccseibôl válogatunk, majd a bajnokság
kezdetével ott leszünk kameráinkkal a pályákon. Újdonság, hogy a Szieszta címû hétvégi programajánló és kulturális mûsor a stúdióból külsô
helyszínekre költözik. Ezen a
hétvégén a Nyilas Fogadó fo-

gadta be a stábot, innen jelentkezünk többszöri ismétléssel, elsôként pénteken
18.25-tôl. A Helyi Érték-díjas Híradó természetesen
minden hétköznap jelentkezik ezután is délután hattól
óránként a legfrissebb hírekkel, szombaton pedig összefoglaljuk a legfontosabbakat.
Tartalmas idôtöltést kívánunk nyáron is – de nem
csak a tévékészülékek elôtt!
Az NYTV online adása
ugyanis bárhol, bármikor,
akár a strandon is nyomon
követhetô a következô oldalon: www.nyiregyhazitv.hu.

Csapadékcsatorna-tisztítás
32 utcában, csaknem 3300
méter hosszúságú csapadékcsatornát tisztított meg eddig
a NYÍRVV Nonprofit Kft.
megbízásából a MIVIKÖ Kft.
A cég közbeszerzési eljárás
során nyerte el a nyíregyházi
csatornák tisztításának munkálatait. Elôször a rendszeresen dugulást okozó meghibásodásokat szüntették meg,
majd a zárt csapadékcsatorna
tisztításával és ellenôrzésével
folytatódott a munka. A mosatás során több mint 80 tonna iszapot termeltek ki, mely-

kritikus helyeken is, mint a
Szegfû, illetve a Szántó Kovács János utca, zavartalanul
mûködött a hálózat. A MIVIKÖ Kft. a csatornákon kívül a víznyelô aknákat, a csapadékvíz-átemelôket és a
szikkasztókutakat is tisztítja
Nyíregyházán. A munkálatok
értéke éves szinten 35 millió
forint.
Mélyrehatóan orvosolják a problémákat

nek köszönhetôen a nagyobb
esôzések sem okoztak problémát a városban, és még a

Szennyvízberuházás
A tervezetthez képest némileg csúsznak a szennyvízberuházással kapcsolatos munkálatok a városban, hiszen
nem várt feladatok és a tavaszi kedvezôtlen idôjárás is
megnehezítette a szakemberek munkáját. Dr. Podlovics
Roland 2013 áprilisában vette át a szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokat. A munkálatokról tájékoztatta lapunkat:

Karitász boltot nyitottak Nyíregyházán. A
Rákóczi utcai üzlethelyiséget a nyíregyházi önkormányzat biztosítja, a Hajdúdorogi
Egyházmegye Szent Lukács Karitász Boltjában a rászorulók olcsón juthatnak ruhához, cipôhöz és élelmiszerhez. Az üzlethelyiségben iroda is mûködik, ahol a krízishelyzetbe jutott családokon segítenek.

2013. június 29.
szombat

Nytv: nyári változások

– Jelenleg a csatornahálózat
építése zajlik. Több projektelem van, amelyen dolgoznak a szakemberek. Folyik
egy komplett új szennyvíztisztító telep építése, és nyomóvezetékeket is kialakítanak. Zajlik egy új csatornaszakasz és fônyomók kiépítése is.
A munkákban résztvevôk
minden héten közzéteszik a
helyi médiában, hogy melyek azok a városrészek,
amelyeket a felújítási munkálatok érintenek.
Dr. Podlovics Roland elmondta: – A program megvalósulását követôen 95
százalékos lesz a szennyvízhálózat lefedettsége, amely
az Európai Unióhoz viszonyítva és a magyar viszonyokat figyelembe véve

igen szép eredmény. A tavaszi kedvezôtlen idôjárás azonban megnehezítette a feladatokat, emiatt kisebb csúszás is
volt. Eredetileg nyár végére
szerettük volna befejezni a
munkákat, de már látni, hogy
ez nem valósulhat meg. Ennek oka az, hogy 2008-ban
nem képezte a projekt részét
egy nagy, biológiai tisztítómedence vízzáróságának a biztosítása. Korábban azt gondolták, a régi megfelelô lesz,
ám egy fél évvel ezelôtt, amikor a feltárási munkák folytak, kiderült, a régi tisztítómedence nem megfelelô, ezért ez
pluszmunkát rótt a projekt
vezetôire. Közbeszerzés indult az ügyben, amelynek az
ügyei most zárulnak le, így
várhatóan október végére lesz
kész a 2. számú szennyvíztisz-

tító telep. Akkor már képes
lesz fogadni a szennyvizet
és mûködôképes lesz. Ennek természetesen költségei
vannak, azonban a szerzôdésben szerepel egy tartalékkeret, amely fedezi a menet közben kiderült pluszköltségeket. A lakosságot érthetôen az útfelújítási munkálatok is érdeklik. A szennyvíz-beruházásra szánt keretbôl magasabb rendû utat finanszírozni nem lehet. Mintegy 500 millió forint forrást
biztosított az állami költségvetés, hogy sikerüljön a városban az utakat helyreállítani, két oldalt egy új aszfaltréteg elkészítését megvalósítani. Ezekrôl folyamatosan zajlanak a tárgyalások, hogy hol,
melyik utat, milyen hosszan
állítanak helyre. Ezekrôl is folyamatosan tájékozódhatnak
a városlakók a helyi médiában. A felújítási munkálatok
miatti kellemetlenségek miatt
elnézést kérünk, de ezt mindenkinek el kell most viselni
ahhoz, hogy Nyíregyháza élhetô város legyen!
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Dél-Amerika és az Andok világa is beköltözik az állatparkba!
Kajmánok, lajhárok és kolibrik érkeznek Nyíregyházára. Többek között Dél-Amerika esôerdeinek élôvilágát
bemutató ház épül a Nyíregyházi Állatparkban. A város
egyik legvonzóbb turisztikai attrakcióját 500 millió
forintból fejlesztik. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén
szeptemberben rakják le az alapkövét és jövô májusban
nyitják meg a nagyközönség elôtt a Viktória-házat. De
ezzel még nem ér véget a fejlesztések sora…
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Még egy gyereket is elbír a
brazíliai tündérrózsa levele.
Ennek a növénynek a nevét
viseli majd a többek között
Dél-Amerika esôerdeinek élôvilágát bemutató új épület az
állatparkban. A Victoria Amazonica a világ legnagyobb virágféléje, természetesen ezt is
meg lehet majd tekinteni itt.
Az állatpark igazgatója nemrégiben azt mutatta meg Nyíregyháza polgármesterének,
hogy a virág mellett mit láthatnak majd a látogatók, ha
felépül. Olyan állatok fogják
a Viktória-házat benépesíteni,
amelyek eddig még nem láthatóak Magyarországon.

szeretnének ebben a házban
felvonultatni.
A fejlesztésnek köszönhetôen
botanikai szenzációk is helyet
kapnak az épületben, sôt a tervek szerint kakaót, kávét és
vaníliát lehet majd szüretelni
Sóstón. A fejlesztés segítségével mindezek mellett megújul
a madárház, kibôvítik a
fókashow lelátóját és fehér
oroszlánt is hoznak Nyíregyházára. A beruházás 500 millió forintból valósul meg,
melynek felét pályázaton
nyerte el az állatpark.
Dr. Kovács Ferenc elmondta,
a magyar állatkertek közül
csak a nyíregyházi nyert. A
pénzbôl ismét turistacsalogató látványosságot lehet építe-

Újabb attrakcióra készülnek a Sóstó projektben is
Gajdos László elmondta, kolibrik, lajhárok és iguánák
között sétálhat majd a látogató. És persze lesz benne olyan
sok különleges látványvilágot
felmutató tárló, amelyek önmagukban is érdekesek, hát
még amit magukban rejtenek
majd.
Nagyon ritka nagytestû trópusi halakat mutatnak majd be,
különleges ragadozókat és
egy csodálatos madárvilágot

ni, amivel megújulhat az állatpark és fenntartható, sôt
akár növelhetô is az évi 400
ezres látogatószám.
A fejlesztéshez szükséges további 250 millió forintot felefele részben az állatpark és az
önkormányzat állja. A tervek
szerint a Viktória-ház alapkövét már szeptemberben lerakják és az új attrakciót jövô év
májusában meg is nyitják a
nagyközönség elôtt.

Nyíregyháza önkormányzata
Sóstó fejlesztésére nemrégiben nyert 2,1 milliárd forintos pályázatot – amely 100
százalékos arányú támogatottságú. Ennek részeként bôvítik az üdülôhely központját, sétányokat alakítanak ki
a tó körül, kulturális- és sportrendezvény-helyszínt építenek. Fejlesztik a gyógyfürdôi
részleget, a múzeumfalu infrastruktúráját és az állatpark
látványelemeit is, Gajdos

László az új lehetôségrôl elmondta:
– Nagyon örülünk annak,
hogy sikerült Nyíregyházának egy nagyon komoly
összegû – önerô nélkül kétmilliárd forintos – pályázatot megnyernie, mely egyedülálló lehetôséget teremt a
Sóstó fejlesztésére. Ennek
részeként mi is megvalósíthatjuk egy régen dédelgetett
álmunkat, mely az Andok
világát, vagy összefoglaló

néven Dél-Amerika állatvilágát mutatja majd be.
Ahogy már a látogatók megszokhatták, soha nem csak
állatbemutatókkal készülünk, hanem igyekszünk
komplexen felvillantani az
élôhelyet, a környezetet, sôt
még az ott élô embereket és
azt a kultúrát, mely ezeket az
állatokat körülveszi.
– Ezúttal is, az Andok vonulatánál élô állatok mellett, az
érdeklôdôk bepillantást nyer-

hetnek majd az indián kultúrába is. Emellett próbálunk
majd érdekességekkel is szolgálni, a ma is misztikusnak
számító inkák és aztékok nagyon fejlett kultúrájából,
melybôl sokat adtak a világnak. Az indián tábor köré pedig egy játszóteret is felállítunk, ahol a gyerekek akár
indiánost is játszhatnak.
Mindezt függôhídon – mint
egy kalandparkban – járhatják majd végig vendégeink.

2013. július 5.
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Ingyen ebéd a nyári szünetre
Idén is kapnak ebédet a
nyári vakáció ideje alatt
az anyagilag nehéz körülmények között élô gyerekek Nyíregyházán. Ebben
az évben 892 gyermek
számára biztosítják az
ellátást. A város hét
pontján osztják a csomagolt, felmelegíthetô ételt.

Augusztus 30-áig
jár az ebéd

SZERZÔ: FERENCZIK
ADRIENNE

Nyíregyháza önkormányzata
pályázott annak érdekébe,
hogy a kormány által támogatott naépi egyszeri ingyen étkeztetést igénybe vehessék az
anyagilag nehéz körülmények
között élô gyermekek a nyári
szünidôben. A szabolcsi megyeszékhelyen a tanév során
a bölcsôdékben, óvodákban
és iskolákban összesen 5444
gyermek részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben és kedvezményes
vagy ingyenes étkeztetésben,
közülük választották ki azokat, akik a nyári vakáció idején ebédet kapnak.

– Nagyon örülünk annak,
hogy a gyerekek nyáron meleg ételhez jutnak – mondta
Csatári Béláné. – Négy gyermeket nevelek úgy, hogy se
nekem, se a férjemnek nincs
jövedelme. Ráadásul a kis
unokánkat is mi neveljük,
úgyhogy minden támogatás
nagy segítség a családnak.

Felbecsülhetetlen
segítség
Nyíregyháza a nyári étkeztetésre ebben az évben 14 mil-

lió 18 ezer 400 forintot kapott.
A pénzösszegbôl 892 gyermek nyári étkeztetését tudják
biztosítani.
– Ott, ahol minden fillér számít, és nem biztos, hogy a család van olyan helyzetben,
hogy mindent tudjon biztosítani a gyermeknek, ruháztatást, étkeztetést – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza
alpolgármestere –, én azt gondolom, hogy a napi egyszeri
meleg étel felbecsülhetetlen
segítség.

Azt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
jogosultak közül ki kaphat
nyáron ebédet, az önkormányzat a gyermekjóléti központ
segítségével választotta ki.
– Elsôsorban azokat a gyerekeket választottuk ki, akik intézményünkben gondozás
alatt állnak – mondja Nagy
Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ vezetôje –,
a további gyermekeket pedig
az alapján részesítettük a kedvezményben, hogy figyelembe vettük, hogy nagy családban élnek, minél több gyermek
él a családban, valamint szempont volt az is, hogy azok az
iskolás korú gyermekek, akiknek kisebb testvéreik vannak,
szintén kaphassanak nyáron
ebédet. Nyíregyházán június
17-étôl augusztus 30-áig biztosítják az ebédet a gyermekeknek. A csomagolt, felmelegíthetô ételt a város hét pontján
vehetik át az arra jogosultak.

Vissza a munkaerô-piacra
Látogatást tett Nyíregyháza polgármestere a Civil
Házban azon az oktatási programon, ahol 8 turnusban több mint 80 tartósan munkanélküli vehetett részt
egy munkaerô-piaci beilleszkedést segítô tréningen.
Dr. Kovács Ferenc legót és könyvet vitt a programban
részt vevô édesanyák gyermekeinek.
A résztvevôk azt mondták, az oktatók az elmúlt hetekben
segítettek oldani a gátlásaikat és számos olyan módszert
tanítottak meg nekik, amivel sikeresebbek lehetnek egy
munkafelvételi elbeszélgetésen. A lelki felkészítés mellett
pedig hasznos, pl. alapvetô számítástechnikai ismereteket
is szereztek. A felkészítô tréninghez szükséges forrásokat
az önkormányzat uniós projektbôl finanszírozza, amely jelentôs önerôt is igényelt. Dr. Kovács Ferenc ezért saját maga
beszélgetett el a résztvevôkkel, mert kíváncsi volt, érdemes-e tovább folytatni a felkészítô programot. A polgármester a látogatásra nem üres kézzel érkezett. A program
résztvevôinek bejelentette, hogy a tanulás idôszakára sem
veszítik el az aktív korúak foglalkoztatását helyettesítô szociális támogatást, másrészt pedig az oktatásra járó szülôk
gyermekeinek, akik részére a képzés alatt a Civil Házban
biztosítottak felügyeletet, legót és könyvet vitt ajándékba.
A Vissza a munkaerô-piacra programban a tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségûek, vagy éppen
gyedrôl, gyesrôl visszatérôk vehettek részt. A felkészítésükhöz szükséges anyagi hátteret az Érkerti lakótelep megújítását célzó nagyszabású program forrásaiból biztosították.

Állatkórház: állati jó fejlesztés az állatokért és gazdáikért
Impozáns külsô – a régió vezetô komplexuma

Gyógyszer és eledel
Mindent az állatok egészségéért – és gazdáikért! Akár
ez is lehetne a szlogenje az
Állatkórház frissiben avatott
beruházásának, mely által a
keleti régió legjelentôsebb
állatgyógyászati, és az állattartáshoz szükséges termékeket elosztó és forgalmazó létesítménye lett az
intézmény. A most már a
TolnAgro cégcsoport részeként mûködô SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Állatkórház Kft. 2012 augusztusában megkezdett telephelyfejlesztése sikeresen
befejezôdött Nyíregyháza–
Oroson, a Nyíregyházi út 6/A
4
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szám alatt. Júliustól nemcsak
a város és a megye, hanem az
egész régió érdekében nyitotta ki kapuit a logisztikai raktárbázis és bemutatóterem.
Így mostantól a kiválóan mûködô Állatkórház mellett egy
új nagy- és kiskereskedelmi
épület szolgálja az állattartókat, ahol az állatgyógyászati
termékek mellett bôséges eledelpalettából is válogathatnak
a betérôk, mely a maga nemében a térségben a legnagyobb.

Keleten
a legnagyobb
A sikertörténet gyökere
2009-ben keresendô. Az Állatkórház akkori vezetôje
elôrelátóan úgy döntött, hogy

tárgyalást kezdeményez a
cég továbbfejlesztésére, lehetôleg piacvezetô, az Állatkórház Kft. alapvetô céljait
elôsegítô társasággal. Így
lett a TolnAgro Kft. a tulajdonos. A dunántúli központú, magyar tulajdonban lévô
TolnAgro cégcsoport is tartotta szavát: így jelen beruházás megvalósításával Kelet-Magyarországon folytatja a 2009-ben Szekszárdon
elindított kereskedelmi és
raktártechnológiai fejlesztését.

TolnAgro: hazai a
magyarokért
A jelen és jövô igényeinek
megfelelô épület- és raktártechnológia megvalósításá-

val lehetôség nyílik a kiskereskedelmi tevékenység
mellett a nagykereskedelmi
tevékenység folytatására, a
partnerek megfelelô színvonalon történô kiszolgálására,
mely által elégedettségük a
cég szolgáltatásával kapcsolatban várhatóan tovább nô.
Egyúttal fejlesztették a gépkocsiparkot is, mellyel a
partnerek megrendelését rövidebb idô alatt és nagyobb hatékonysággal tudják teljesíteni. Az ügyfélszolgálat és az értékesítési hálózat fejlesztésével pedig egy újra fejlôdésnek
induló célcsoportot – magángazdákat, kistermelôket – is el
tudnak érni.

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg. Az ünnepélyes
avatáson elhangzott: több
szempontból is üdvözölhetô a
fejlesztés, mely eredményeként elmondható: egy hazánkban egyedülálló komplexum,
Kelet-Magyarország legjelentôsebb állatgyógyászati centruma jött létre.
(x)

Az ünnepélyes megnyitón: dr. Kardeván Endre államtitkár,
országos fôállatorvos; a TolnAgro cégcsoport képviseletében: dr.
Varga Józsefné Márta tulajdonos, ügyvezetô és dr. Varga József
tulajdonos, ügyvezetô

Régióvezetô
szerepben
Tegyük hozzá: a TolnAgro,
mely hazánk piacvezetô állatgyógyszer-forgalmazója, nem
véletlenül kapta meg 2012ben a Business Superbrands
kitüntetést. A beruházás megvalósításával a cég új munkahelyeket is teremtett, ezáltal
hozzájárult a térségben a foglalkoztatottak számának növeléséhez. Az épület ráadásul
környezetbarát és energiatakarékos. A közel négyszázmillió forintos projekt az Európai Unió támogatásával, az

Igényes belsô – kis- és nagykereskedelmi központ

Nyíregyháza–Oros, Nyíregyházi út 6/A – Telefon: 42/451-219

A hét témája
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INFORMÁCIÓK

Egy délelôtt a városgondnokkal
Több mint 100 bejelentés
érkezett Nyíregyháza
városgondnokához a
városlakóktól.
A NYÍRVV munkatársa
egy hónapja járja elektromos autójával Nyíregyháza utcáit. Feladata
az, hogy figyelje a közlekedés és városüzemeltetés területén felmerülô
problémákat, és ha
szükséges, azonnal
intézkedik.
SZERZÔ: FERENCZIK
ADRIENNE

A térburkolatot ellenôrizte
kedden délelôtt a Szabadság
téren Nyíregyháza városgondnoka. Ha nincs konkrét
bejelentés, végigjárja a város
kritikus pontjait, ellenôrzi a
közterületek állapotát. Miközben a burkolat állapotát vizsgálta, telefonon bejelentés érkezett: a Csillag utca egyik
lakója az utcában lévô néhány
fáról azt gondolja, hogy ve-

szélyes, néhány ág pedig eltakarja a közlekedési táblát. A
városgondnok értesítette a
Nyíregyházi Városüzemeltetô
és Vagyonkezelô Kft. munkatársait, akik levágták a fák
balesetveszélyes ágait, és
megnyírták a lombozatot.
Ezeket a munkálatokat azért
volt fontos elvégezni, mert a
fák ágai több helyen is kilógtak az úttestre, és ráhajlottak
a járdára, ezért az autósokra
és a járókelôkre nézve is
balesetveszélyesek voltak –
mondta Bordás Béla városgondnok. – Emellett a falombok megnyírásával az a probléma is megszûnt, hogy a faágak eltakarják az utcában
lévô közlekedési táblát.
Nyíregyháza városgondnoka
egy hónapja járja elektromos
autóval az utcákat. Figyeli a
közlekedés és a városüzemeltetés területén felmerülô problémákat, és ha szükséges,
azonnal intézkedik. A városgondnokot munkája közben
bárki megszólíthatja, s ha a
városlakóknak a közterületek-

kel kapcsolatban észrevételük
van, azt telefonon is bejelenthetik. A városgondnok a Nyíregyházi Városüzemeltetô és
Vagyonkezelô Kft. munkatár-

kot tömörítik, kifolyik a szemétlé, amely végigfolyik a sétálóutca burkolatán. Ezt az autók és a járókelôk széthordják,
a gyerekek pedig a szennyes

sait információval látja el,
akik igyekeznek a problémát
mielôbb megoldani.
A városgondnok a belvárosban egy járókelôtôl értesült
egy újabb problémáról. Egy
férfi azt vette észre, hogy hulladékszállítás közben, miután
a kukákból a szemetet beborítják az autóba és a hulladé-

burkolaton játszanak, amely
veszélyes az egészségükre.
Nyíregyháza városgondnoka
megvizsgálta a problémát,
amelyet már út közben az autóból is látott: a sétálóutca
burkolatán ott volt a kiszivárgó folyadék nyoma. Erre
azonnali megoldást nem talált, de mint minden felmerü-

lô problémát, ezt is jelezte a
NYÍRVV munkatársainak.
Az elmúlt egy hónap alatt számos sikeres akcióról is beszámolt Bordás Béla. Büszkén
mesélte, hogy az ô ötlete alapján sikerült megoldani a Jósavárosban, az Ungvár sétány 1.
szám alatti társasház 24 órás
ôrzését. A városgondok elmondta: számtalan jelzés érkezett a lakóktól és a környéken élôktôl arról, hogy ebben
az ingatlanban gyakori a rendbontás.
A gyors közremûködésének
köszönhetôen sikerült nemrégiben megállítani a tömeges
halpusztulást a Bujtosi tóban,
és több esetben szólította fel a
városban folyó beruházások
kivitelezôit a balesetveszély elhárítására, az eredeti állapot
helyreállítására, a forgalmi jelzôtáblák szabályos kihelyezésére.
Bordás Béla arról is szólt,
hogy szívügyének tekinti a
város dinamikus közlekedésének megteremtését, és az itt
élôk biztonságérzetének javí-

tását. Hozzátette: jelenleg is
egyeztetést folytatnak a helyi
rendôrkapitánysággal annak
érdekében, hogy a hétvégi
„bulinapokon” nagyobb legyen Nyíregyházán a rendôri
jelenlét.
A városgondnok feladata a
közterületek ellenôrzése, a
problémák felkutatása, a lakossággal, a rendôrséggel és a
polgárôr szervezetekkel való
kapcsolattartás, figyelemmel
kíséri közúti jelzôtáblák kihelyezését, az útburkolati jeleket,
az utak minôségét, ellenôrzi a
közfoglalkoztatottak közterületen végzett munkáját, és figyeli a játszóterek, parkok állapotát. A városgondnok délelôtt Nyíregyháza sétálóutcájában még ellenôrizte a szeméttároló edények állapotát,
majd a Hôsök terén megnézte,
hogyan halad a parkgondozás.
Ha a városlakóknak a közterületekkel kapcsolatban észrevételük van, azt továbbra is a
70/387-8914-es telefonszámon jelezhetik Nyíregyháza
városgondnokának.
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Modernizál a távhô-szolgáltató
A nyár nagyon sok feladatot
tartogat a Nyírtávhô Kft. számára. Modern vízórákra cserélik azokat az elavult szerkezeteket, amelyekkel jelenleg a
mérést végzik. A cég döntési
helyzetbe került: vagy a régi
készülékeket újítják fel, vagy
pedig kicserélik a vízmérôórákat a fogyasztóknál. Az újak
felszerelése mellett döntött a
cégvezetés – mondta el Arday
Balázs, a Nyírtávhô Kft. ügyvezetôje –, hiszen az új órák
már egy 21. századi technológiának felelnek meg, amelyek
lehetôséget biztosítanak többek között a távleolvasásra is.
Ez év decemberéig, 2014 januárjáig mintegy 8000 fo-

gyasztónál kell megvalósítani
a cserét. Ez körülbelül a fele
az összes fogyasztónak. A cég
ügyvezetôje elmondta: az ügyfeleket elôre értesítik arról,
hogy a cég szakemberei mikor
érkeznek elvégezni a cserét. Ez
a fogyasztóknak nem kerül egy
fillérjébe sem. A cserére két
ember érkezik majd: egy diákmunkás és egy szakember a
Nyírtávhôtôl. Mind a kettô
rendelkezik fényképes igazolvánnyal, amely honlapunkról
beazonosítható lesz. A csere
maximum fél órát vesz igénybe. Az igazgató nyomatékosította: az órák cseréje nem kerül költségbe a fogyasztóknak.
A cégvezetô arról is tájékoz-

tatott, hogy a vízmérôk mellett a logót is lecserélik, hiszen
a cég Nyíregyháza tulajdona,
ügyfelei is városlakók. Csatlakozni kívánnak a város cégcsoportjába nem csupán jogi
szempontból, hanem arculatilag is. A több mint 17 ezer
ügyféllel rendelkezô vállalat
komoly kommunikációt kíván kialakítani ügyfeleivel.
Ügyfélbarát szolgáltatásai
kiemelkedôek az országban,
hiszen a szolgáltatások területén többet nyújtanak ügyfeleiknek, mint az ország más
hasonló jellegû vállalata. Még
az idén szeretnék bevezetni az
elektronikus díjfizetést is.
Arday Balázs arról is beszá-

molt, hogy nyáron sor kerül a
távhôvezetékek cseréjére is:
sajnos az egyéb útfelmarást
igénylô munkálatokkal tökéletesen összehangolni lehetetlen,
de a Nyírtávhô szakemberei
egyeztettek egyéb, felújítást
végzô cégek embereivel. A felújítási ütemezések folyamatosan megjelennek a helyi médiában. Az idén 500 millió forint áll a Nyírtávhô rendelkezésére az elôzetes terveken túl.
Ez egy 5 éves ciklus ára. Jelenleg a forrás fele áll rendelkezésükre, a másik felét pályázati forrásból kívánják elôteremteni. A céljuk, hogy a szolgáltatási idô kezdetére mindennel készen legyenek.

Hôségben is zavartalan az ivóvízellátás
A nyári meleg nem befolyásolja az ivóvíz minôségét és
mennyiségét a Nyírségvíz Zrt. ellátási területén.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Nyáron több vizet használnak
a fogyasztók, azonban az ivóvíz minôségén ez nem változtat semmit. A Nyírségvíz Zrt.
szakemberei az év minden
napján folyamatosan figyelik
az ivóvíz minôségét. Nem
változik nyáron a vezetékes
víz átlag hômérséklete sem:
15-16 fokos vizet engedhetünk a csapból. Emeletes házakban élôk tapasztalhatnak
olyat, hogy kánikulában kicsit

melegebb víz jön a csapból.
Ennek oka, hogy hôségben
egyes belsô rendszerekben
felmelegedhet a víz. A Nyírségvíz Zrt. szakemberei erre
is odafigyelnek és az elôírásoknak megfelelôen járnak el.
A kánikulában nem akadozhat a vízellátás, hiszen megfelelô vízmennyiség áll a vízellátó cég rendelkezésére.
Sulyok Béla, a Nyírségvíz Zrt.
vízellátási mûszaki vezetôje
elmondta: – A legmelegebb
napon 24 800 köbméter vizet

Erdélyben jártak a vécseysek
A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagiskolájának 7. osztályos tanulói a „Határtalanul” pályázat keretén belül erdélyi körutazáson vettek részt május végén.
A félezer kilométeres túra során felkerestek számos irodalmi
és történelmi emlékhelyet, valamint földrajzi nevezetességet.

fogyasztottak el a nyíregyháziak. A rendelkezésre álló kapacitások közel 60 ezer köb-

méter kiszolgálását tennék lehetôvé, amelybôl érzékelhetô,
hogy vannak bôven tartalékok.

Intô jelek: itt valami probléma lehet
Hallásunk romlásának
észlelése korántsem olyan
egyszerû, mint a látásunké.
De milyen tények állhatnak
az elsôre talán meglepônek
tûnô állítás mögött? Milyen
kapcsolat áll a passzivitás,
az elszigeteltség érzése, az
idôskori depresszió és a
hallásproblémák között? A
nyíregyházi Amplifon
Hallásközpont hallásspecialistái válaszolnak.
Miért nehezebb felismernünk
a hallásproblémát, mint
mondjuk a látásunkét?
Nap mint nap találkozunk azzal a tipikus esettel, amikor a
hallásvizsgálatra jelentkezô
személy azt mondja, hogy „ó,
nekem nincs hallásproblémám,
nem vagyok én süket, hiszen
értem, amit mondanak nekem”.
Sajnos ez azonban nem minden
esetben igaz. Még a közepes
fokú hallásvesztésben szenvedô
személy is értheti azt, amit
csendes környezetben, a tôle
két-három méterre levô egyén
mond. Ez azonban nem egy általános és kizárólagos élethelyzet, sokkal inkább hívhatnánk
laboratóriumi körülménynek.
A városi környezetre valóban
nem az a legjellemzôbb, hogy
zajmentes lenne.
Az ilyen fokú hallásproblémák
6
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kezdeti tüneteire abszolút jellemzô, hogy már közepesen zajos környezetben is csak elveszetten üldögél a társaságban az
illetô és próbálja kitalálni, hogy
vajon mirôl is beszélgethetnek
a többiek. Minden erejével a
társalgást akarja követni, de
nem megy.
A hallásproblémák elsôsorban az idôs embereket érintik. Milyen egyéb következményekkel járhat egy nem
kezelt hallásprobléma?
A hallásvizsgálat eredményébôl
több fontos következtetést is
levonhatunk. Mondok is egy
példát. Fontos, hogy a hallás
állapotának pontos felmérésével biztosan tisztázni tudjuk,
hogy például az idôs embereknél gyakorta elôforduló passzivitás mögött esetleg idôskori
depresszió, vagy csak egy egyszerû idôskori nagyothallás húzódik meg, aminek a megoldása igen egyszerû. A passzivitást
a családtagok, ismerôsök észlelik, és számtalan esetben ôk
hozzák el a hallásvizsgálatokra
szüleiket, nagyszüleiket. Ami
az idôs embereknek sokszor elszigeteltség érzetét okozza, az
gyakran a hallásproblémákra
vezethetô vissza.
Milyen további kellemetlenségeket, veszélyeket okozhat
még ezeken kívül?
A halláscsökkenés negatívan

befolyásolja az ember helyzetfelismerési készségét, reakcióit, gyakran gondot okoz a biztonságos közlekedésben, vagy
akadályozza a biztonságos
munkavégzést. Számos kellemetlenség, kisebb-nagyobb
baleset megelôzhetô lenne, ha
a hallással kapcsolatos problémákat kezelnék. Ezért mindenkinek javasoljuk, hogy jelentkezzen be Nyíregyházára, a
Szent István utca 1. szám
alatt található Amplifon Hallásközpontba ingyenes hallásszûrésre a (42) 404-957-es
telefonszámon!
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Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2013.
évi Képzômûvészeti Ösztöndíját adományozta Balogh
Géza festô- és szobrászmûvész részére Nyíregyháza
város kulturális életében,
közel négy évtizeden át kifejtett képzômûvészeti munkásságának elismeréseként,
valamint alkotómûvészi tevékenységének továbbfejlesztéséért.

Ösztöndíjas mûvészek

dót alkotni és a beteg, rászorult emberek mindennapjait
jobbá tenni. Még egy köztiszteletben álló egészségügyi dolgozó érdemelt ki
„Babicz Béla-díj” kitüntetést. Dr. Vaczó Sándor az augusztusi közgyûlésen veszi
át az elismerést.

A közgyûlés napirendjének
tárgyalása elôtt „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” – „Babicz Béla-díj”
kitüntetést adományozta Boros Józsefnek, aki az indoklás szerint asszisztensként folyamatos szakmai képzésekkel, tanulmányokkal igyekszik az egészségügy eredményességét javítani, maradan-

Kiváló egészségügyi
dolgozók

Újabb mûfüves pálya
épülhet Örökösföldön,
hiszen az MLSZ országos
pályaépítési programjában sikerrel pályázott a
város – ez is elhangzott
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város nyári szünet elôtti
utolsó közgyûlésén. A
közel háromtucatnyi
napirend között a képviselôk elfogadták a város
öt évre szóló esélyegyenlôségi programját, és a
következô óvodai nevelési
évrôl szóló elôterjesztést
is. Az ülés közmeghallgatással folytatódott.

ben, valamint a felügyelôbizottság (fb) ülésén történtekkel kapcsolatban tájékoztassa a testületet.
Dr. Kovács Ferenc kifejtette:
– A felügyelôbizottság júniusban két ülést tartott. Június 6án egyhangúlag állapította
meg az fb, hogy Orosz Zoltán
nem szabályszerûen kapta
meg azokat az iratokat, melyekre hivatkozva feljelentést
tett. Ez viszont felveti a bûncselekmény gyanúját, azt jogászok vizsgálják, lehet-e
emiatt ismeretlen tettes ellen
feljelentést tenni.
A másik, 11-ei ülésen az fb
sajnálattal állapította meg,
hogy Orosz Zoltán volt munkavállaló, az üzemi tanács által delegált fb-tag az fb ülését
nem várta meg, az ôt delegáló
tulajdonost nem tájékoztatva
közvetlenül a rendôrséghez
fordult. Több helyen elhang-

Az elsô napirendek között
hangzott el beszámoló a két
közgyûlés között történt eseményekrôl, tárgyalásokról,
megbeszélésekrôl. Dr. Kovács
Ferenc polgármester tájékoztatóját számos kérdés követte
a képviselôk részérôl.
A napirendek elôtti felszólalások egyik témája a NYÍRVV
Kft. volt. A szocialista dr.
Moskovits Károly még a májusi közgyûlésen kérte dr. Kovács Ferenc polgármestert,
hogy a Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô
(NYÍRVV) Kft. egyik korábbi munkavállalójának feljelentése kapcsán indult ügy-

Állást foglalt a
felügyelôbizottság

A másik képzômûvészeti ösztöndíjas Zagyva László szobrászmûvész lett, aki Nyíregyháza város kulturális életében,
több mint két évtizeden át kifejtett képzômûvészeti munkásságának elismeréseként,
valamint alkotómûvészi tevékenységének továbbfejlesztéséért kapta.

Több kérdés elhangzott részben az MSZP, részben a Jobbik részérôl. Az egyik a majális megrendezésére és az abból való esetleges bevételre
vonatkozott. A másik az új,
Rozsrét és Mandabokor közötti útszakaszon elhelyezett
fekvôrendôrök okára kérdezett rá, a harmadik az E.ON
ideiglenesen leállított erômûve kapcsán, a negyedik pedig
a Nyíregyházi Fôiskola sorsa
iránt érdeklôdött.
A válaszokban elhangzott: az
idei majálisból, amit egy vállalkozó szervezett a Bujtosi
Városligetben, nem volt bevétele a városnak, de költsége
sem keletkezett. Az új útszakasz kapcsán kiderült: a pályázat bevonásával megvalósult projekt írta elô a fekvôrendôröket. Többen megfogalmazták: inkább örülni kellene annak, hogy egy helyi
vállalkozó (NEVÚT Kft.) komoly saját erôt is áldozott a
külterületi utak fejlesztéséért.
A fôiskola sorsa kapcsán a testület szívesen vesz majd egy
tájékoztatót az intézmény ré-

Kérdések, válaszok

zott, hogy Orosz Zoltán fbtagként tett feljelentést, azonban ezt az fb felhatalmazása
nélkül nem tehette meg, így
magánszemélyként tett feljelentést úgy, hogy ebben az
idôpontban még az fb tagja
volt.
A polgármester hozzátette: –
A feljelentés megzavarta a
NYÍRVV üzemszerû és normális mûködését, a tanúkihallgatások hatással vannak a
cég minden munkavállalójára.
Az fb jónak tartaná, ha a politikai pártok tartózkodnának
attól, hogy a cég ügyeit saját
politikai céljaikra használják
fel és kérik, valamennyien segítsék a cég menedzsmentjét
abban, hogy továbbra is Nyíregyháza és a városlakók érdekében végezhessék a munkájukat – mondta dr. Kovács Ferenc. Hozzátette azt is: az fb-t
megnyugtatta, hogy dr.
Zamecsnik Péter ügyvéd véleménye szerint a rendelkezésre bocsátott, és részletesen átvizsgált iratok alapján a bûncselekmény gyanúja nem állapítható meg, következésképpen azt sem lehet kijelenteni,
hogy ezek alapján a NYÍRVV
Kft.-t kár érte. Nyíregyháza
polgármestere azt is bejelentette: Jeszenszki Andrást, a képviselô-testület és az fb tagját
hatalmazták fel arra, hogy a
2011-2012-es útfelújítási szerzôdéseket átnézze.

egyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjáról szóló beszámoló is, melyet egyhangúlag
fogadtak el a képviselôk.
Ahogy arról már a Nyíregyházi Naplóban korábban olvashattak, dr. Podlovics Roland nemrégiben vette át a
program menedzseri teendô-

A közgyûlés elé került a Nyír-

Szennyvízprogram: a
problémák ellenére haladás

szérôl, amint körvonalazódnak a dolgok, melyre már tavaly is volt példa. Az erômû
kapcsán pedig megerôsítették:
az átmeneti leállítás egyáltalán nem okoz zavart Nyíregyháza energiaellátásában.

Elkészült az önkormányzat

Esélyegyenlôség:
alapvetô dokumentum

zési eljárások bonyolult és
idôben elhúzódó folyamata,
valamint különféle, idôközben kialakult akadályozó tényezôk.

it. Az átvilágítás során fény
derült arra, hogy több esetben
volt szükség szerzôdésmódosításra és számos egyeztetésre a közremûködô szervekkel.
A beszámolóból az is kitûnik,
hogy az eddig létrejött szerzôdésmódosítások csak a szerzôdéses határidô meghosszabbítására irányultak, többletköltség-kifizetés nem történt. A
késedelmek oka a közbeszer-

Vitát váltott ki a városnak a
Szabolcs Volán Zrt.-vel érvényben lévô közszolgáltatási szerzôdésének témája, mely
szerint a közlekedési vállalat,
a második félévre a korábbi
havi harminc- helyett tízmillióval többet kér az önkormányzattól. Ez próbára teszi
ugyan a város teherbíró képességét, de mivel kötelezô feladatról van szó, közös érdek
a szolgáltatási színvonal megôrzése, így megkapta a támogatást a képviselôktôl. A napirend kapcsán számos kérdés
merült fel.
Dr. Huba Péter a Szabolcs

Volán vita

2013–2018 közötti idôszakra
készült helyi esélyegyenlôségi programja is. A szociális és
köznevelési osztály munkatársai hónapok óta dolgoztak a
több mint 200 oldalas szakmai
dokumentumon, amelyet elismerés övezett. A város még
2006-ban megalkotta Esélyegyenlôségi Programját, ennek viszont a felülvizsgálata
szükségszerûvé vált. A most
elfogadott módosítással a város kinyilvánítja elkötelezettségét számos cél megvalósítása iránt, melyrôl bôvebben
késôbb számolunk be.

Egy újabb, szintén az elôzô
önkormányzati idôszakra
visszanyúló probléma oldódhat meg azzal, ha az egészség-

Borbányai hulladéklerakó: megoldás elôtt

Volán részérôl elmondta: A
Debrecenbôl idehelyezett buszok azokat az öreg, mûszakilag nem megfelelô autóbuszokat helyettesítik, melyeknek felújítására nem volt pénze a gazdasági társaságnak,
így mûszakilag megfelelô jármûveket kellett bérelniük. Bár
ezek a közlekedési eszközök
sem fiatalok, de már túlestek
egy nagy felújításon és megfelelnek a közúti közlekedés
szabályainak.
Ugyanakkor elhangzott: Nyíregyházán nem történt olyan
mértékû járatcsökkentés és
-ritkítás, mint más városokban, a nemrégiben lezajlott
felmérések és utasszámlálás,
valamint a szakértôk ez alapján adott javaslatai ellenére
sem. A polgármester arra is
emlékeztetett: 2006-tól kezdve az elôzô városvezetés nem
fizetett a Volánnak hosszú éveken át, az akkor felhalmozott
adósságot is most egyenlítjük
ki, a megegyezés szerinti részletekben.

forintnyi, 100 százalékos támogatottságú (azaz: vissza
nem térítendô támogatást jelentô) pályázatot nyert a rekultivációra, kármentesítésre, ám
az idô sürget a befejezésnél.
Ám az ingatlan magántulajdonban volt, a projekt megvalósításának viszont feltétele az
önkormányzati tulajdon. De
nemcsak ezért fontos a terület
rekultivációja, hanem azért is,
mert az elmúlt 25 évben erre
a területre a legkülönbözôbb

ügyi kockázatot hordozó borbányai szemétlerakó telep területét sikerül megvásárolni a
jelenlegi tulajdonostól. Az ügy
fontos, hiszen a jelenlegi önkormányzat másfél milliárd

közgyûlés felhatalmazása
alapján a város vállalta a 30
százalékos önerôt, ami 210
millió forint. Ez a 700 milliós
beruházás három évre szól,
ám most, idén nyáron 160
millió forintos fejlesztést szeretnénk elkezdeni. Ez a küzdôtér, a parketta teljes felújítását jelenti, egy nemzetközi
versenyekre is lehetôséget adó
színvonalon. A közeljövôben
még komolyabb fejlesztések
is megvalósulhatnak, így to-

Lassan pont kerülhet a
BUSZACSA átvételének kérdésére is. A polgármester már
évekkel ezelôtt kezdeményezte az egyre leromlottabb állagú sportcsarnok térítésmentes
átvételét, melyet egy decemberi kormányhatározat értelmében ingyen kaphatna meg
a város az államtól. Ugyanakkor nemcsak az épületre, hanem a mûködtetéséhez elengedhetetlen parkolóra, és ingóságaira is igényt tart, sôt,
szeretne komoly összeget is
kapni a felújításához. Közben
a város nyert egy 700 milliós,
úgynevezett TAO-s pályázatot, amit tavaly adott be, és a

BUSZACSA:
közel az átvétel

és ismeretlen eredetû és fajtájú szemét kerülhetett, melynek
elhelyezése védelem nélkül
történt. Jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség
felszín alatti vízkészletének
minôségére is, ennek megoldásában segíthet majd a korszerû, úgynevezett „fitoremediációs” technológia.
(Információink szerint a közgyûlési döntést követôen megtörtént az adásvételi szerzôdés
aláírása is, a területet a város
az elôterjesztésben szereplô
161 millió forintért szerezte
meg, így elhárult a fô akadály
a beruházás, rekultiváció
elôtt.)

Egy csereszerzôdés jóváhagyásával arra is esély nyílt,
hogy a régi úttörôtábor elhanyagolt sportpályája már a város tulajdonában ismét feléledjen rendezvényközpontként, a 2,1 milliárdos, ugyancsak teljes mértékben támogatott Sóstó-fejlesztési program
keretében. S ha már Sóstó, a
városlakók szavazataikkal
döntöttek a tó körüli sétány
burkolatáról. A közel 300 szavazat több mint háromnegyede azt az elképzelést támogatta, mely a díszburkolat mellé
rekortánborítást is álmodott a
mozogni vágyók számára, így
ezek alapján folytatják majd a
tervezôk a munkát.
A közgyûlést követôen közmeghallgatás zajlott a városháza Krúdy-termében. A közgyûlés a nyári szünet után,
augusztus 30-án ül össze legközelebb.

Sóstó, fejlesztés

Hatmillió forintot szavaztak
meg a képviselôk az árvíz során bajbajutott települések támogatására.

Segítség

A városhoz méltó közélet
alapelveit és iránymutatásait
tartalmazó Etikai Kódexet a
nyár végére elkészítô bizottság tagjait is megválasztották.
A vezetôje Halkóné dr. Rudolf
Éva (FIDESZ-KDNP), az ezzel kapcsolatos interpelláció
benyújtója lett, míg tagjai: dr.
Moskovits Károly (MSZP) és
Vas Zoltán (JOBBIK), s a
munkába meghívják Póka
Imre független képviselôt is.

Készülô kódex

vábbi tárgyalásokra kapott felhatalmazást a polgármester.
Dr. Kovács Ferenc kifejtette:
– Az is a szándékunk, hogy
ezekhez a fejlesztésekhez a további forrásokat megszerezzük,
hiszen azzal önmagában nem
sokat érünk, hogy ha állami tulajdonból a város tulajdonába
kerül az intézmény, de nem kapunk forrást ahhoz, hogy végre
25 év után a karbantartással, a
fejlesztéssel, a színvonaltartással foglalkozzunk.

Fontos döntések a nyári szünet elôtt
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Vass Zoltán képviselô, JOBBIK: Plusz férôhelyek és
munkahelyek
– A Jobbik is elfogadta ezt az elôterjesztést. Örülünk
egy picit, hogy valamivel több gyermek kerül óvodákba ebben az évben Nyíregyházán. Két óvodai csoportot lehet pluszban indítani, ez kétszer 20 fô férôhelyet
jelent. Az is örvendetes ebben a tényben egyébként,
hogy ez óvónôk alkalmazásával is jár, tehát csoportonként két óvónô és egy dajka munkahelyet tud biztosítani a város. Örülünk, hogy ez a helyzet így alakul, jó
lenne, ha sokkal több gyermek születne a városban.
Egyébként mi azon is gondolkozunk, hogy meg kellene
vizsgálni, milyen társadalmi rétegekbôl érkeznek ezek
az óvodás korú gyermekek és nagyon oda kell figyelni
azokra, akik az alacsonyabb társadalmi csoportokból
érkeznek. Nagyon nagy szerepe van az óvodáknak és
az óvónôknek az ô felkészítésükben, nevelésükben.

Nagy László frakcióvezetô, MSZP: Nagy biztonsággal,
magas színvonalon
– Szerencsére azt kell, hogy mondjam, ha egy kicsit cinikus akarnék lenni, hogy az elmúlt három év nem tett
akkora károkat az óvodai nevelési intézményhálózatunkban, mint amilyet esetleg okozott az elmúlt két év
oktatáspolitikai ámokfutása az alapfokon, illetve középfokon. Nagyjából beállt az a létszám és az az intézményhálózat, amely nagy biztonsággal, magas színvonalon tudja fogadni Nyíregyházán a 3–6 éves korosztályt. Azt gondoljuk, hogy azok a nevelési programok,
amelyeket az óvodák az elmúlt 20 évben saját maguk
alakítottak ki, továbbra is biztosítják azt a sokszínûséget a nyíregyházi óvodai kínálatban, amelyek igazán
vonzóvá tették ezt az ellátási formát a városban. Az
ország többi nagyvárosához viszonyítva lényegesen
jobb színvonalúnak ítéljük meg az óvodai ellátást, nemcsak az infrastrukturális hátterét, hanem a képzési kínálatát tekintve is.

Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetô, FIDESZ-KDNP:
Látszanak az eredmények
– A 2010-ben elkezdett munka bizonyos eredményei
már látszanak, így például az óvodák átszervezésével
és az óvodai ellátással kapcsolatosan. Örvendetes, hogy
ebben az évben 40 új férôhellyel bôvül az óvodai szolgáltatás a Kertvárosban és Sóstóhegyen. Örvendetes
az is, hogy több gyerek jelentkezik az óvodákba, ami
abból is következik, hogy az elmúlt évben bizonyos születésszám-növekedés történt, tehát föl is kell készülnünk
erre a gyerekszám-emelkedésre. Így az a tény, hogy
közel 4200 gyermek kezdi meg most ôsszel az óvodai
életét, mindenféleképpen örömteli dolog. Az óvodák
strukturális átszervezésével kapcsolatosan az látszik,
hogy egy megfelelô, átlátható rendszer alakult ki, és
örömteli, hogy gyakorlatilag az ellenzék oldaláról is
dicsérô szavakat hallottunk. Azt gondolom, hogy a gyermekek, az óvodai ellátás olyan terület, ahol közös felelôssége van minden városlakónak és minden képviselônek.

A közgyûlés elé került a 2013/2014 óvodai nevelési év
elôkészítésérôl szóló tájékoztató. Ebbôl kitûnik, hogy
a város óvodáiban a jelentkezés lezárult. 4047 férôhelyen, 164 csoportban a várható gyermeklétszám 2013.
szeptember l-jén 3992 fô lesz. A gyermekek felvétele a
nevelési év során folyamatos a férôhelyek figyelembe
vétele mellett, az elôjegyzések alapján decemberig még
további 207 gyermek kezdheti meg az ovit. A tájékoztatóban részletesen olvashattak a képviselôk az óvodákban kezdôdött felújítást szolgáló pályázatokról (ld.
kertvárosi Csicsergô tagóvoda és sóstóhegyi Nyitnikék
tagintézmény, ahol a fejlesztés nemcsak felújítást, hanem bôvülést és létszámbôvítést is jelent) és arról is,
hogy a törvényi változásokból eredô feladatok végrehajtása is biztosított. A téma és az elôterjesztés kapcsán kérdeztük a közgyûlést alkotó pártok vezetô képviselôit.
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Több mint négyezer
óvodás Nyíregyházán
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MÁZS-koncert a Szabadtéri Színpadon
Mészáros Árpád Zsolt az
Operettszínház egyik
legfoglalkoztatottabb
színésze, akinek népes
rajongótábora van szülôvárosában, Nyíregyházán
is. Július 13-án 20 óra 30
perctôl hallhatják koncertjét az érdeklôdôk az egyik
kedvenc helyszínén, a
szabadtéri színpadon.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Az eltelt évek alatt bôven jutott része elismerésekben a
Móricz Zsigmond Színházból
indult mûvésznek, aki nemrég
kapta meg az Operettszínház
évadzáróján a közönség szavazatai alapján a legjobb férfi
fôszereplônek járó Csillagdíjat az Ördögölô Józsiás fôgonoszának, Bakszénnek a
megformálásáért. Különös, de
annyi reflektorfényben töltött

év ellenére izgatottan készül
az itteni fellépésére.
– Nagyon nagy a félsz bennem, hogy az elvárásokhoz
méltó lesz-e a mûsor – mondta el megkeresésünkkor. –
Örömmel fogadtam, amikor
Tasnádi Csaba, a Móricz
Zsigmond Színház igazgatója felkért, adjak koncertet a
szabadtéri színpadon. Bár az
Operettszínházban Amerikából vagy Japánból érkezô nézôk is láthatják az elôadásainkat, mindig fontosnak tartottam, hogy a Nyíregyházán
élôk is hallhassák az újdonságokat. Szívem szerint minden
évben adnék koncertet szûkebb pátriámban, ám a gazdasági helyzet ezt nem mindig
tette lehetôvé. Mivel régen
volt itthon koncertem, ezért is
készülök most az átlagosnál
nagyobb izgalommal.
Mészáros Árpád Zsolt mindig

is fontosnak tartotta a fiatal tehetségek felkarolását, gondoljunk csak Vastag Csabára, aki
még ismeretlenül, vendégfellépôként hozzájárult egy fergeteges MÁZS-koncert sikeréhez. A nyíregyházi nézôk
már akkor megjegyezték a
nevét. Most Cserepánya Miroszláv és a Hölgykoszorú
mellett fellép Árpád tizenhét

éves fia, Bendegúz is, s mint
minden MÁZS-koncerten,
most is megcsodálhatjuk majd
Kazár Tíciána gyönyörû
hangját. A kellemes nyári hangulat sikeréhez hozzájárul a
Kazár Pál vezette zenekar is.
– A repertoár nagyon színes
lesz – tudtuk meg a pesti
Broadway ünnepelt sztárjától.
– Az operettek mellett fel-

csendülnek világslágerek és
musicalek is. Mintegy 150-en
vesznek részt aznap este a közönség szórakoztatásában.
Nagyon sok tehetséget ad ez
a vidék.
Az Operettszínházban például együtt játszunk fôszerepet
a Ghostban Muri Enikôvel,
aki nagy kaliberû mûvész. Az
utóbbi idôben fajsúlyos szerepek találnak rám, amik komoly színészi feladatokat,
ének- és tánctudást igényelnek. Játszom ebben az évadban a Ghost mellett az
Elisabeth-ben, a Rebeccában,
az Ördögölô Józsiásban, a Rómeó és Júliában, valamint a
Veled, Uram!-ban. Ugyanakkor egyre több negatív szereplôt kell megformálnom, s ezek
a szerepek olykor „rám telepszenek”. Szerencsére a kritika jól fogadta ezeket az ala-

kításokat. Jólesik, amikor bár
nagyon unszimpatikus figurát
jelenítettem meg, az elôadás
végén, a meghajláskor, az alakításom miatt mégis „meghuhognak”. Az is jó érzéssel töltött el, amikor például egy autogramosztás során azt mondta valaki, bár korábban nem
voltam neki szimpatikus a
szókimondásom s mindazok
miatt, amit a bulvárlapokban
olvasott rólam, de fejet hajt a
színészi tehetségem elôtt.
Árpád elmondta, nemrég tért
haza az Egyesült Államokból,
ahová tervei szerint egy idô
után újra visszatér majd, mert
hívják rendezni. Nehéz idôszaka ez életének magánéletileg, de szakmailag komoly
tervei vannak, például egy CD
kiadásán munkálkodik, s a
meglepetések között nyíregyházi vonatkozású is akad.

Rúzsa Magdival ünnepelték
Szent Iván éjjelét
Tûzugrás, Rúzsa Magdi koncert és új kiállítás. Tizedik
alkalommal rendeztek Szent Iván éjjelén ünnepséget a
Sóstói Múzeumfaluban. Az év legrövidebb éjszakáján
sokan ugrották át az ünnepi máglyát, mivel a hagyomány úgy tartja, az a pár, aki kéz a kézben szökken át a
láng fölött, legalább egy évig biztosan együtt marad.

Nyolcvanéves a vidéki rádiózás

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Egy különleges kiállítás megnyitójával kezdôdött el a 10.
Szent Iván éjjeli mulatság a
Sóstói Múzeumfaluban. A hagyományos népi gyógyászatról készítettek látványos bemutatót. Míg az egyik szobában azok a gyógynövények
láthatók, amelyeket a környékbeliek is használtak különbözô megbetegedésekre, a
kiállításnak helyet adó ház
másik felében azt is megmutatták, milyen sebészi beavatkozásokra voltak képesek már
a honfoglalók is. Emellett pedig az is megtekinthetô, hogyan használták gyógyításra
a hit erejét eleink.
A hagyományokhoz híven
idén is sztárvendéget hívott
meg a múzeumfalu az év legrövidebb éjszakájára. Rúzsa
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Magdi slágereivel varázsolta
el a közönséget.
Éjfél után tizedik alkalommal
gyújtottak máglyát a múzeumfaluban Szent Iván éjjelén.
Elsôként a Nyírség Néptáncegyüttes tagjai ugrották át párosával a máglyát, majd a vendégek is megtehették. Az év
legrövidebb éjszakájához számos hagyomány fûzôdik, többek között az is, hogy amelyik pár kéz a kézben ugorja
át a tüzet, az legalább egy évig
együtt is marad. Szent Iván éjjelén szerelmi varázslatokat is
végeztek, hogy a legények és
leányok megtalálják életük
párját, sôt annak is jelentôsége volt, mit álmodtak az év
legrövidebb éjszakáján, mert
állítólag ez meghatározza a
jövônket. Feltéve, ha emlékszünk rá.

Nyolcvanéves a vidéki rádiózás. A Borbányán ma is álló
rádióadó egykor a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójának mûsorát sugározta középhullámon, ma a legkorszerûbb technikával adja a Dankó Rádió mûsorát. A jeles
évfordulóra Zentai Mihály nyugalmazott állomásvezetô
emlékezett.
1925-ben kezdôdött meg a rendszeres magyar rádiómûsorszórás. A mûsorokat Budapestrôl sugározták, de elindult egy
olyan törekvés, hogy az egyetemi városokba kisebb teljesítményû adókat telepítve látják el mûsorral az országot. Nyíregyháza szerencsés helyzetben volt, mert Debrecen akkori polgármestere nem támogatta a kezdeményezést, Nyíregyháza
polgármestere, Bencs Kálmán viszont igen. A város így nyerte el az adóállomás telepítésének jogát. Nyíregyházára egy
olyan nagy teljesítményû adó került, amely Kárpátalját, a Felvidéket és Erdélyt is ellátta mûsorral. Az 1933-ban üzembe
helyezett adó a II. világháborúban áldozatul esett, az épület
kigyulladt, a tornyokat lebombázták, az adóberendezést viszont sikerült Kassa mellé kitelepíteni. Az adó épületét a 40es években helyrehozták, majd 1947-ben megkezdôdhetett a
sugárzás. (Bôvebben a www.nyiregyhaza.hu oldalunkon olvashatják.)

Események – programok – érdekességek
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Nyíregyháza Város Tudományos Életéért” „Westsik Vilmosdíj” elnevezéssel kitüntetést alapított.
E kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedô tudományos kutatónak vagy munkatársnak
adományozható.
A kitüntetést kétévente a Tudomány Napját (november
3.) megelôzô közgyûlésen egy tudományos kutató kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2013. július 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

Kutyafuttató Örökösföldön
Háromezer négyzetméteres
kutyafuttató épülhet Örökösföldön. Az önkormányzat a városrész Szociális
Rehabilitációs Programja
keretében kívánja megépíteni a létesítményt.
A Törzs és a Szalag utca keresztezôdésében épülhet meg

a jelenlegi tervek szerint az
örökösföldi kutyafuttató. A kutyások már most nagyon érdeklôdnek, hogyan is fog kinézni. Az egyik közösségi portálon például azt a kérdést tették fel, hogy zárt vagy nyitott
lesz a futtató. Hagymási Gyula, a Pályázatok és Projekt-

menedzsment Referatúra vezetôje erre a kérdésre azt
mondta, nyitott rendszerû lesz.
A kutyafuttató az örökösföldi
Szociális Rehabilitációs Program keretei között épülhet
meg és négymillió forintot
szán rá az önkormányzat. A
program új parkok és sétányok kialakítását is tartalmazza, összesen 20 ezer négyzetméteres felületen.

Tisztelt Fogyasztóink!
Felhívjuk 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!
I. FÉLÉVES MELEGVÍZMÉRÔ-ÁLLÁS DIKTÁLÁSA
Fogyasztóink, díjfizetôink a napokban kapják meg azokat a sárga színû tájékoztatókat,
amelyen felhívjuk figyelmüket, hogy a melegvíz-mérôjük 2013. június 30-ai állását szíveskedjenek társaságunkhoz 2013. július 15-éig eljuttatni.
Az adatok beérkezését követôen 2013. I. féléves melegvíz-fogyasztás elszámolását augusztus hónapban tervezzük elvégezni.
Amennyiben az adatokat társaságunk nem kapja meg, az elszámolást elôlegfizetésnek
megfelelôen a korábbi átlagfelhasználásból számított állás alapján tudjuk csak elvégezni.
Honlapunkon is lehetôséget biztosítunk az adatok diktálására 2013. július 14-éig!
http://nyirtavho.hu/mérôállás-bejelentô.html weboldalon.

CSERÉLJÜK A MELEGVÍZ-MÉRÔKET
2013. június közepétôl közel 8000 darab, lakásokba beépített ISTA típusú használati
melegvíz-mérô cseréjét kezdte meg a Nyírtávhô Kft.
A mérôcsere ütemezetten, év végéig tart. A következô két hétben a Stadion utcán, Vasvári Pál utcán, Ôz utcán, Krúdy közben, Toldi utcában és az Árpád utca távhôvel
ellátott és elôre levélben kiértesített lakásaiba érkeznek munkatársaink. Kérjük, hogy a
megjelölt idôpontban tegyék lehetôvé a lakásba való bejutást a mérôcsere lebonyolítása
érdekében. Amennyiben a jelzett idôpont nem felel meg, úgy az értesítôn szereplô telefonszámon jelezzék ezt kollégáinknak egy új idôpont egyeztetése végett.
A mérôk a Nyírtávhô Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérôk helyett új, rádiómodullal rendelkezô mérôket építünk be. A mérôk
adatai a helyszínen közvetlen a mérôrôl, illetve épületen kívülrôl egy rádióvevôvel rendelkezô adatgyûjtô segítségével olvashatók ki.
A mérô az elfogyasztott meleg víz mennyiségén kívül jelzi az esetleges szivárgást, amirôl
tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat, tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve megjeleníti
a mérôvel történô bármilyen manipulációs beavatkozást. A hibajelentéseket így minden
esetben dokumentálják.
A mérôcserét végzô munkatársaink minden esetben megbízólevéllel, kitûzôvel rendelkeznek.
Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
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Kitüntetések a Köztisztviselôk Napja alkalmából
Tóthné Csatlós Ildikót tüntették ki idén a „Kiváló Köztisztviselôi Munkáért” adományozott „Májerszky Béladíjjal”. A Köztisztviselôk Napja elôtt a nyíregyházi
házasságkötô teremben ismerték el a Szociális és Köznevelési Osztály fôtanácsosát. A polgármesteri hivatal
dolgozói közül emellett 10-15-20 és 25 éves szolgálati
hûségért 30-an vehettek át oklevelet.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

1997 óta dolgozik a nyíregyházi polgármesteri hivatalban
Tóthné Csatlós Ildikó. A Szociális és Köznevelési Osztályon fôtanácsosa. Munkáját
precizitás, pontosság és kimagasló szakmai tudás jellemzi.
Idén – elismerve tevékenységét – „Kiváló Köztisztviselôi
Munkáért” „Májerszky Béladíjat” vehetett át. 10-15-20,
valamint 25 éves szolgálati
idôért törzsgárda okleveleket
is átadtak péntek reggel a házasságkötô teremben rendezett ünnepségen. A polgármesteri hivatal összesen 30
dolgozója kapott ilyen elismerést. Dr. Szemán Sándor, címzetes fôjegyzô elmondta, jelenleg 233 köztisztviselô dolgozik a városházán. Többségében nôk. A legfrissebb beszámoló szerint minden férfi
munkatársra pontosan 3 nô
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jut. Ôk intézik a szociálistól
kezdve, az építésügyeken át a
helyi adózásig bezárólag a
hatósági ügyeket.
A Köztisztviselôk Napja alkalmából címzetes vezetô-fôtanácsos lett dr. Chrabákné
Takács Valéria, valamint Kiváló Szakszervezeti Tag elismerésben részesült File János
Mihály. Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc azt
mondja, többek között a köztisztviselôk munkájának is
köszönhetô a megyeszékhely
sikeressége. Kiemelte, az áldozatos munkájuknak köszönhetôen is csökkent a város adósságállománya, és számos pályázaton való sikeres
szereplés sem lett volna elképzelhetô nélkülük.
A polgármesteri hivatal állományában, illetve annak jogelôdjénél eltöltött folyamatos
munkaviszonyt, szolgálati
hûséget a hivatal pénzjuta-

Miniszteri elismerés

lommal és oklevél átadásával
ismerte el.
10 éves szolgálati hûségért
1. Dr. Kozma Ildikó
2. Medve Miklós
3. Oroszné Balogh Brigitta
4. Bodrogi László
5. Faragó Zoltán
6. Büdszenti Ildikó
7. Szemôk István
8. Román Zoltán
15 éves szolgálati hûségért
1. Karpacsevné Mazák Éva
2. Kovács Anikó
3. Garai Gyôzôné
4. Éva Péter
5. Darkó Ferencné
6. Gerléné Duleba Edit

7. Faragóné Széles Andrea
8. Siposné Auxi Katalin
9. Papp Barbara
10. Babicz László
11. Orbán Zoltánné
20 éves szolgálati hûségért
1. Acélné Erdôs Judit
2. Fekésházy Gábor
3. Hudák Károlyné
4. Hegedüsné Fedor Sára
5. Fodor Lászlóné
6. Gyuris Istvánné
25 éves szolgálati hûségért
1. Himerné Virág Erika
2. Legeza Zoltánné
3. Faragó Mária
4. Gondos Anna
5. Simai Istvánné

Június 28-án Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter a
Köztisztviselôk Napja alkalmából miniszteri elismerô
oklevelet adományozott
Dakó Lászlónénak, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Osztálya csoportvezetôjének.
Dakó Lászlóné 1984. április
5-étôl, jelenleg is Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozója. A közel 30 év alatt
pénzügyi ügyintézôi munkakörbôl költségvetési csoportvezetôi megbízást kapott. A
pénzügyi-gazdálkodási feladatok terén munkájára a
precíz munkavégzés, kiváló
szakmai hozzáértés jellemzô.
Szakmai elkötelezettségét,
hivatástudatát bizonyítja,
hogy közel harminc éve tevékenykedik ebben a feladatkörben, ahol folyamatosan
törekedett arra, hogy vezetôi
elismerjék munkáját, és munkatársai mindig megfelelô
támogatást kapjanak tôle.

Hírek – eredmények
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SPORT

„Ahol a futballban kezdôdik a demokrácia, ott ér véget az eredményesség”
A fenti mondat Valerij
Lobanovszkijtól származik. A legendás szovjet
edzô híres volt kemény
módszereirôl. Nem véletlen, hogy korábbi segítôje,
Sándor István is hasonló
nézetet vall. A Nyíregyháza
Spartacus szakmai vezetôje visszatért korábbi
sikerei helyszínére, és bízik
abban, megint eredményes
lesz a csapat.
– Isten hozta itthon! Milyen
érzés volt belépni ismét a Városi Stadionba?
– Nagyon jó, bár sok minden
megváltozott az elmúlt években. Azért én jártam ám Nyíregyházán, hiszen amikor hazamegyek Kárpátaljára, mindig megállok a városban. Felkeresem a barátaimat, beszélgetünk egy kicsit. Nagyon
szeretem a Szabolcs-SzatmárBereg megyében élô embereket. Biztos azért is van, mert

15 kilométerre születtem
Tiszabecstôl, így közel állnak
a szívemhez. Egyébként a
Balmazújváros elleni mecscsen tavasszal itt voltam a nézôtéren.
– Gondolta volna akkor, hogy
néhány hét múlva már a
Spartacus szakmai vezetôje
lesz?
– Nem. De a fociban az élet
kiszámíthatatlan. Egyébként

nem volt kellemes azon a
meccsen ott ülni, mert a nézôk felismertek, és kiabáltak,
hogy Sándor úr, Sándor úr!
Nem akartam, hogy nagyképûnek gondoljanak, hát megfordultam, és beszélgetni
kezdtem a szurkolókkal. Kérdezték, hogy én hogy látom a
csapatot, de nem szeretek más
munkájáról véleményt formálni. Egyébként gratulálok
Lucsánszky Tamásnak, hogy
megnyerték az utolsó meccseket, és bekerültek az ötbe.
– Lucsánszky Tamás boldog
volt, hogy Nyíregyházára érkezett. Hogy zajlik majd a
munkamegosztás önök között?
– Mindkettônknek lesz feladata bôven. Az, hogy Nyíregyházára visszatértem, több
dolognak köszönhetô. Felkeresett Gyôrben a csapat ügyvezetôje, Sipos úr, akinek a
személyében egy ôszinte és
elszánt embert ismertem meg,

aki tényleg szeretne egy jó
csapatot építeni. Aztán a tulajdonossal, Révész Bálinttal
is beszéltem, aki pedig egy
nagyon éles eszû ember. Ôk
ketten szerették volna, hogy
ide jöjjek, és tetszett a hozzáállásuk, a terveik. Ami a munkát illeti, én például sokat utazom majd, járom a megyét és

a külföldi kapcsolatokat is
igyekszem kihasználni, hogy
minél több tehetséget szerezzek. Régen így találtam Molnárt, Kertészt, vagy ott voltak
a Csehi testvérek. De Kárpátaljáról is jó futballistákat hoztunk. Biztos vagyok abban,
most is vannak ügyes focisták.
– Nem teher, hogy Sándor

Istvántól mindenki jó eredményt vár?
– Elôre semmit nem lehet
megígérni, de Nyíregyházán
csak az NB I lehet a cél. Ennek a városnak ott a helye az
élvonalban. Ha nem is most
rögtön, de a következô évben
fel kell jutnia, ezért dolgozunk. Amikor régen átvettem a csapatot, a 14. helyen
álltunk, de mindenki összefogott. Volt egy Pók István, egy
Neumann Gábor, egy Cséke
György, egy Kántor Csaba.
No és egy Orendi Mihály, valamint Pikó Károly, akik sokat segítettek. Ez igazi csapatmunka volt, összefogtunk a
cél érdekében. Azt látom,
most is hasonlóan alakul a dolog.

Aranyat érô bronz Egyéni csúcs és ötödik hely a felnôtt úszó OB-n
emelkedett Szurovcsák Ivett
teljesítménye, aki a 100 méteres nôi mellúszás döntôjében az ötödik helyezést érte el,
illetve a Nyírsuli 4x100 méteres nôi vegyes váltója (Tomasovszki Martina, Szurovcsák Ivett, Molnár Laura, Buskó Csenge), akik óriási csatában a világklasszis úszókat felvonultató fôvárosi klubok
mögött az ötödik helyezést érték el. Kiválóan versenyzett
Buskó Csenge is, aki a klasszikus számban, 100 méteres
gyorsúszásban új egyéni
csúccsal, 59 másodpercen belüli idôvel jutott a döntôbe.

Eredményesen szerepeltek
a Nyírsuli fiatal úszói a
debreceni felnôtt OB-n.
Többen is döntôbe jutottak.

A Kölcsey gimnázium tanévzáró ünnepségén adták át
az NB II-es felnôtt bajnokságban nagyszerûen szerepelt és bronzérmet szerzett
Kállósemjén-Kölcsey DSE
kézilabdacsapatának az érmeket.
A szépen csillogó, nagyon
megszolgált medálokat zenés díjátadón, nagy taps kíséretében Batizi Tamás, a
polgármesteri hivatal kabinetvezetôje és Lápossiné
Hornyák Enikô sportreferens

adták át. A bronzcsapat tagjai:
Aranyosi Mária, Jurecska Kitti, Kruták Fanni, Gyúró Ágnes,
Hruska Zsófia, Drágár Dominika, Herczku Fruzsina, Rónavölgyi Helga, Tóth Zsanett,
Kelemen Gréta, Gaál Linda,
Kocsik Viktória, Móré Katalin,
Gyimesi Lola, Szabó Valéria,
Márkus Gizella, Papp Réka,
Moravszki Babett, Bukta Renáta. Szakosztályvezetô:
Herczku Sándorné. Edzô: Hadobás István.

A múlt hét végén második alkalommal rendeztek strandröplabda tornát Nyíregyháza belvárosában. Idén 34 csapat érkezett a Hübner-H Kft. által szervezett eseményre. A pályát bárki kipróbálhatta, mivel hajnali két óráig ki volt világítva.
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Debrecen adott otthont a Felnôtt Országos Úszó-bajnokságnak, melyen a teljes hazai
élmezôny mellett rajtkôre állt
a 200 méteres pillangóúszás
londoni olimpiai bajnoka,
Chad Le Clos is. A négynapos verseny mezônyében ott
voltak a Nyírsuli legjobb serdülô és ifjúsági korosztályú
úszói is, és kiváló versenyzéssel számos középdöntôs és
döntôs helyezést értek el. Ki-

Az ötödik helyen végzett nyírsulis váltó

Amerikai vízilabdacsapat Sóstón
Rendhagyó eseménynyel indult
a XIV. Tesco Strandvízilabda
Bajnokság. Az idén 100 éves
Széchenyi-fürdôben rendezték
a sorozat nyitányát 22 órától
éjszakába nyúlóan. Azóta Balatonfüreden rendezték a második fordulót, a harmadikra
pedig Sóstógyógyfürdôn kerül
sor a hétvégén. Komoly csapatok érkeznek Nyíregyházára
a hétvégén, többek között a
több bajnoki elsôséggel büszkélkedô Szolnoki Homárok
csapata mellett Amerikából is
jön egy együttes. A Pacific
Tigers egyetemi csapatában
játszik az az Erdélyi Balázs,

A Pacific Tigers is rajthoz áll Sóstón

akit a konferencia legjobb játékosának választottak, és
megkapta a Cutino-díjat, ami
a legértékesebb egyéni díj,

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Balmazújváros labdarúgó-mérkôzés közvetítésének ismétlése

amit vízilabdázó kaphat az
Egyesült Államokban. (Korábban ilyet egyetlen magyarként Pelle Anikó kapott
még 2000-ben.) Az idei
strandvízilabda bajnokságban 24 csapat indult. A selejtezôket négy különbözô
helyszínen, hat-hat együttes
részvételével rendezik, a selejtezôkbôl két-két gárda jut
be a negyeddöntôkbe. Az el-

sô két forduló után július 6án, szombaton a nyíregyházi
Sóstói Parkfürdô, július 13án pedig a balatonlellei Bavaria Yachtklub következik,
majd július 20-án a negyeddöntôket és elôdöntôket
Orosháza-Gyopárosfürdôn
rendezik. Az arany- és a
bronzérem sorsa július 27-én,
a siófoki kikötôben dôl el.

Események – érdekességek
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Programok
A Burattinó Bábszínház elôadásai: július 6-án 16.00 óra:
Medve és a szegény ember; 7én 10.00 óra: Többet ésszel,
mint erôvel; 13-án 16.00 óra:
Bátor sün; 14-én 10.00 óra: Az
elásott kincs. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont.

Az Életmód és Reiki klubban:
A Kosárközösség szerepe a
helyi gazdaság fejlesztésében.
Elôadó: Palicz Ildikó, a Helyben a jövônk Egyesület elnöke. Idôpont: július 9-én 17.00
óra. Helye: Napfény Életmód
Egyesület, Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar,

A Szabolcsi Összefogásért
Szövetkezet – a Nyírségi
Kamra támogatásával – minden hónap elsô vasárnapján
10.00–16.00 óra között Kézmûves piacot rendez Nyírségi Vásárnap néven a Sóstói
Tara Hotel udvarában.

Sóstói út 2–4. „A” épület fszt.
8. szoba.
Városunk újabb vendége a
Csodavilág sorozatban Urbán
Vali, a hazai nyersétel-készítés egyik legismertebb szakértôje. A nyersételek készíté-

se és a lelki folyamatainkra
gyakorolt hatásáról hallhatnak az érdeklôdôk elsôsorban.
Idôpont: július 11-én 18.00
óra. Helye: DOTE Sóstói úti
épülete. Részletek: www.csodalap.hu.
Német Társalgó Kör. Célja: a
nyelv gyakorlása. (Ez a szünet elôtti utolsó foglalkozás,
folytatás augusztus 22-én.)
Idôpont: július 11-én 18.00
óra. Helye: Napfény Életmód
Egyesület, Debreceni Egye-

tem OEC Egészségügyi Kar,
Sóstói út 2–4. „A” épület fszt.
8. szoba.
A „Tanuljunk egészségesnek
lenni” sorozat keretében
Kövesdi Natália Miért fordul
a világ a magnetizmus felé?

PROGRAMOK

Mi az összefüggés a magas
vérnyomás és a Nap között?
címmel tart elôadást. Az elôadás ingyenes! Idôpont: július
15-én 17.00 óra. Helye: Napfény Életmód Egyesület, Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4.
„A” épület fszt. 8. szoba.
A Bencs Villa programjai: július 17-én 18.00 órakor nyílik Valentin Petreus és Vizi
Ernô Erdélyország bûvöletében címû festménykiállítása.

Néptáncosok és népdalénekesek közremûködésével fellép
Tatár Zoltán elôadómûvész.
Július 24-én 19.00 órakor a
Benczi vonósnégyes Egy kis
esti zene címû koncertjét hallhatják az érdeklôdôk (jó idô
esetén a parkban).

Strandkönyvtár
2013. július 4-én újra kinyitott a
Strandkönyvtár a Sóstói Parkfürdôben, amelynek már a 2012-es évben
is óriási sikere volt a fürdô vendégei
között: két hét alatt több mint 900an fordultak meg a víz közeli betûbirodalomban. Idén a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
munkatársai több mint 300 kötettel,
elsôsorban könnyed kikapcsolódásra alkalmas olvasmányokkal (rövidebb szerelmes regény, krimi) és rengeteg folyóirattal várják július 4–26.
között minden munkanapon 10.00–
15.00 óráig az érdeklôdôket.
A Strandkönyvtár regisztráció alapján bárki számára igénybe vehetô és
ingyenes.

Rejtvény
A rejtvény megfejtését július 17., 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: Bartal Csaba (Nagykálló, Jókai u. 52.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ... és lecsorogtunk a Fekete-tengerre!

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
2013. július 5.
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Gazdikeresô

Névnapok
Július 6. – Csaba
Július 7. –
Apollónia, Apolka
Július 8. – Ellák, Edgár

Hektor: Körülbelül 4 éves, keverék,
ivartalanított kan. Aktív, nagy mozgásigényû, barátságos, játékos kutyus,
ezért elsôsorban kertes házba ajánljuk.
Meggi: 2013 áprilisában született, keverék szuka kutyus. Testvéreivel került az
Állatotthonba. Játékos, kíváncsi
kölyök, 2013. július 10-étôl örökbe fogadható.

Állatbarát Alapítvány,
Nyíregyháza, Csatorna u. 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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Július 9. –
Lukrécia, Marina
Július 10. – Amália, Alma
Július 11. – Nóra, Lili
Július 12. –
Izabella, Dalma

Elôször utazik a székely bácsi a repülôn. Kérdezi a stewardesstôl:
– Mondja kedves, aztán vane itt elég ejtôernyô mindenkinek?
– Nagyon ritka, hogy egy repülô lezuhanna, így mi nem
tartunk ejtôernyôt!
– Hát a hajók is ritkán
süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentôcsónak...
pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!
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