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Digitális átállás az NYTV-ben is!
Ismert, hogy javában zajlik az úgynevezett digitális átállás, amely –
csakúgy, mint országosan – így a helyi televíziók esetében is két lépcsôben zajlik, s így vagy úgy, mindenkit érint.
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Edzõtábor után, tétmeccsek elõtt
Ausztriában edzôtáborozott a Nyíregyháza Spartacus. A csapat
három felkészülési mérkôzést is játszott bosnyák, szerb és osztrák
csapatok ellen.

XX. évfolyam,
26. szám
2013. augusztus 2.

Elsõként csatlakoztak

Újabb mérföldkõhöz érkezett a nyíregyházi
szennyvízprogram. Az elsõ, úgynevezett
élõrekötés kapcsán gratulál dr. Kovács
Ferenc polgármester a Tölgyes utca 23. szám
elõtt az Ács családnak. Részletek és fontos
információk a 8-9. oldalakon.

Hatmilliárd forint a
nyugati elkerülôre
A város jövôjét meghatározó
beruházás indul a közeljövôben Nyíregyházán. Hónapok
óta tudható, hogy az évtized
második felét jellemzô síri
csendet követôen a jelenlegi
városvezetés jelentôset lépett
elôre az úgynevezett nyugati
elkerülô útszakasz megépítése ügyében. A kormány nemrégiben ugyanis nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházássá nyilvánította az
út megépítését, csakúgy, mint
az ország egyik legjelentôsebb, most zajló építkezését,
projektjét, a LEGO-bôvítést.
Mindez gyorsítást jelent, és az
út esetében jelentôs forrást is.
Közel hatmilliárd forintos, a
kormányzat döntése következtében ideérkezô pénzügyi
háttér jelenti a garanciát a
megvalósulásra. Ha minden a
tervek szerint halad, 2014 végére megépül az M3 autópálya–Tiszavasvári út közötti,
majd 2015 végére az onnan a
Tokaji útig tartó szakasz. (Az
útépítés részleteirôl, elôzményeirôl, várható hatásairól a
3., míg az épülô LEGO-gyárról a 2. oldalon olvashatnak.)

Másfél milliárdos felújítás az Érkertben Indul a Huszár-telep rekonstrukciója is
Két óvoda és egy általános iskola is korszerûbbé válik az
Érkertben. Az épületek felújítása „Az érkerti lakótelep
nagyvárosias lakókörnyezetének minôségi megújítása”
elnevezésû, másfél milliárd forintos program keretében
valósul meg, a Toldi utcai tízemeletesek teljes hôszigetelése, valamint a komplett közterület-rehabilitáció
mellett. A beruházásról szülôi értekezleten tájékoztatták
az érintetteket.
Korszerûbbé válhat a Móricz
Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagintézménye. Több mint 85 és fél millió forintból felújítják az iskola épületét. A beruházás keretében megvalósul az épület
külsô homlokzati hôszigetelése, a lapos tetô hô- és vízszigetelése, a tornaterem nyílászáróinak és héjazatának cseréje. Az iskola felújítása az
egyik eleme „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minôségi megújítása” elnevezésû projektnek.
Az érkerti általános iskola

mellett megújul a Gyermekek
Háza Déli Óvoda Kincskeresô Tagintézménye. Az óvodában 24 millió forintból nyílászárókat cserélnek, valamint
elvégzik a homlokzat és a födém korszerûsítését. A Gyermekek Háza Déli Óvoda
Vécsey közi Telephelyén
szintén a lapos tetô hô- és vízszigetelését újítják fel, valamint megtörténhet a homlokzat hôszigetelése is. Erre több
mint 18 millió forintot fordítanak. A cél az energia-megtakarítás mellett az, hogy kényelmesebbé váljanak az in-

tézmények, s mind a gyermekek, mind a pedagógusok, dolgozók jobban érezzék magukat a modernizált épületekben.
A három oktatási-nevelési intézmény mellett megújulhat a
Civilház és a rendôrôrs épülete is, a munkálatok augusztusban kezdôdnek és a tervek
szerint ôsszel fejezôdnek be.
A projekt tartalmazza még a
Toldi utcai tíz darab tízemeletes ház teljes hôszigetelését,
illetve a teljes közterület-rehabilitációt, amit a remények
szerint szeptemberben el tudnak majd kezdeni. Az érkerti
lakótelep felújítása összesen
másfél milliárd forintból, 79
százalékos támogatással valósul meg. A nyári munkálatok után az érkerti oktatási intézmények felújítása várhatóan novemberben fejezôdik
be, de ez a tanévkezdést nem
zavarja.

Nemcsak az Érkertben és Örökösföldön, hanem a
Huszár-telepen is rekonstrukciós munkák kezdôdnek. A
több mint százmillió forintos, 85 százalékos támogatottságú projektelem elsôsorban közlekedési fejlesztéseket
(utak felújítása, építése) tartalmaz, másrészt játszóhelyek létesítését foglalja magában. Az infrastrukturális
fejlesztés összesen 810 méter új út építését és 681 méter
útfelújítást jelent. A kivitelezés várható kezdete 2013.
augusztus, várható befejezése 2013. december 31.
Nézzük részletesen az újabb beruházás fôbb elemeit:
– Viola u. útépítés: A tervezés
során a jelenleg földalapú út
szilárd burkolatúvá történô átépítése zajlik majd, a terület
víztelenítését szolgáló zárt
rendszerû csapadékcsatorna
részbeni rekonstrukciójával, illetve új szakasz kialakításával.
– Viola u.–Orgona u. összekötô szakasz útépítés: A tervezett szakasz az egyetlen alkalmas terület arra, hogy a két
út közötti összeköttetést szabványos paraméterek betartása
mellett biztosítani lehessen.
– Móricz Zs. u.–Bottyán J. u.
elkerülô szakasz útépítés: A

tervezett új szakasz lehetôvé
teszi, hogy a Huszár-telep átmenô forgalma kikerülhesse a
Huszár teret és ne terhelje a
forgalom az egyébként is
rossz nyomvonal-vezetésû útszakaszt.
– Bottyán J.–Dália u. burkolat-rekonstrukció: A beavatkozás során a kátyús, töredezett felület javítása és profilozása zajlik majd. A rehabilitált felületre záró aszfaltréteg kerül kopórétegként.
– Bottyán J.–Dália u. közötti
lakóutak felújítása: A felújítással érintett lakóházak kö-

zötti utak rehabilitációja
zúzottkôvel.
A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a
közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított
lakóépületek és intézmények
környezetében. A tervezési területen kialakítandó zöldfelület elsôdleges funkciója egy
több korcsoportos játszó- és
sportlétesítményeket tartalmazó park kialakítása. A területen jelenleg áthúzódó kitaposott ösvényeket alapul véve
betonlap burkolatú gyalogosutakat terveztek, a játszó- és
sportlétesítmények ezen utak
mentén helyezkednek el.

Kedves Olvasóink!
Lapunk – a korábbi évekhez hasonlóan – nyáron
kéthetente jelenik meg,
legközelebb 2013. augusztus 16-án.

Napról napra
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Ez is történt az elmúlt napokban
2013. július 19.
péntek
Extrém sportparkot avattak Nyíregyházán, a
Fokos utcán. A kertvárosi piac szomszédságában azt a létesítményt újította fel a NYÍRVV,
amit tavaly májusban a stadionban lebontottak. A pályára, mely országosan is kuriózum,
mintegy hatmillió forintot költöttek.

2013. július 20.
szombat
A Borbányai Mûvelôdési Ház Váci Mihály Irodalmi Kávéháza F. Molnár Gabriella Édesanyám rózsafája címû könyvét mutatta be a városrész kultúrházában. Jónai Éva köszöntô szavai után az
Egri Csillagok Népdalkör szórakoztatta
a nagyérdemût.

2013. július 20.
szombat
Country dalokat énekelt a Korona Hotelben Szíj Melinda. Az egyik tehetségkutató
mûsorban feltûnt énekesnô most a Country
Arrabonával lép színpadra. Azt mondja: a
közönség country énekesként is szeretettel
fogadja, úgy érzi, az emberek mûsoron kívül, az életben is bizalmat szavaztak neki.

Kölcsönkéró. Ezzel az elôadással kezdôdött az idei
Mandala Nyár. A dalszínház
Ray Cooney darabját mutatta
be a Sóstói Múzeumfaluban.
Az elôadást Besenczi Árpád
rendezte.

2013. július 25.
csütörtök
Orvosnál jártak a kölyökleopárdok. A
Nyíregyházi Állatparkban három hete
bôvült az afrikai leopárd család. A kicsiket most megvizsgálták, és az is most
derült ki, hogy egyikük fiú, másikuk kislány. Aminát és Amit egyelôre anyjuk
védi a kifutóban.

Hétfôn tetôzött a meleg Nyíregyházán is,
40 fok körüli csúcsértékekkel. A napi középhômérséklet a megyében 25-26 fok körül alakult. Szakemberek mindenkit figyelmeztettek, hogy kerüljék a közvetlen napsütést és lehetôség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, a melegben.
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2013. augusztus 2.

Helyszíni szemlén dr. Kovács Ferenc polgármester Martin Svejda
projektigazgató társaságában. Az épülõ gyáróriás mögött
kanyarog majd a nyugati elkerülõ.

városnak, hiszen a beszállítók
jó része további foglalkoztatást jelent. A nyugati elkerülô
út kedden bejelentett gyorsított ütemû beruházása is szorosan kapcsolódik a programhoz. A kormányzat nemcsak
az elkerülô út építését támogatja kiemelten, hanem a
LEGO-val is megállapodtak a
jövôbeni együttmûködésrôl.
Utóbbi azt jelenti, hogy olyan
közös projekteket is megvaló-

sítanak majd, mint a gyárhoz
vezetô út vagy kerékpárút építése.
Rengeteg fát telepítenek és a
zöldterület mellett például egy
mesterséges tavat is kialakítanak, amivel könnyen megoldható a csapadékvíz újrahasznosítása is. A világítórendszer
is energiatakarékos lesz és a
hôvisszanyerés is tovább szolgálja a környezetbarát gondolkodást.

Mint már korábban
beszámoltunk róla, a
nyíregyházi önkormányzat
mintegy 250 millió forint
vissza nem térítendô
támogatást nyert a lakótelep rehabilitációjára, a
pénzbôl két óvoda külsô
felújítása is megvalósul.
Az örökösföldi Kikelet Óvodában tájékoztatták a szülôket
az intézményfelújítás kapcsán
a változásokról. A városrész
két óvodájára közel 65 millió
forintot költenek. Örökösföldön egyenként 8 és fél millió forintból elvégzik a lakóterület 10 darab tízemeletes
házának energetikai fejleszté-

sét is úgynevezett hálózatra
kapcsolt polykristályos kiserômûvek telepítésével.
Emellett megtörténik a Fazekas János tér rehabilitációja
egy ligetes parkrész kialakí-

tásával és a lakótelep szélén
kutyafuttató is létesül. A projekt 2014 novemberében zárul, de a legfontosabb munkálatokat még idén szeretnék befejezni.

Digitális átállás a Nyíregyházi Televízióban is!
2013. július 29.
hétfõ

A Toldi utcai egyik társasházban lakók arra
lettek figyelmesek, hogy egy nagytestû furcsa gyík mászik a 64-es számú ház falán.
A leguánt a tûzoltók segítségével, a Nyíregyházi Állatpark szakemberei fogták be,
és helyezték biztonságba.

A világ egyik vezetô játékgyára 122 000 négyzetméteren építi fel új üzemét, ami
várhatóan jövô év elejére teljesen elkészül. Mintegy 1500
ember dolgozik majd Magyarország legzöldebb gyárában, ahol a DUPLO termékek
jelentôs része készül, a világcég ezzel jelenlegi termelését
bôvíti ki. A dán vállalatóriásnál áprilisban rakták le az
alapkövet, mára azonban már
szemmel is jól látható, hogy
fog kinézni a beruházás. Az
építendô üzemben helyszíni
bejárást tartott dr. Kovács Ferenc polgármester, a Nyíregyházi Televízió kamerái jelenlétében. Mint megerôsítették:
a termelés várhatóan már a
jövô év elején elindul.
A LEGO-gyár országos szinten is hatalmas beruházásnak
számít, és sem Nyíregyházán,
sem a megyében nem volt
még ekkora. A munkahelyteremtés mellett azonban számos további elônyt is jelent a

Megújuló Örökösföld
2013. július 22.
hétfõ

2013. július 30.
kedd

Épül a LEGO-gyár

Ismert, hogy javában zajlik
az úgynevezett digitális átállás, amely – csakúgy, mint országosan – így a helyi televíziók esetében is két lépcsôben zajlik, s így vagy úgy,
mindenkit érint. Aki ugyanis
antennán keresztül fogja a
tévéadókat, és szeretne mûsort látni tévéképernyôjén
ôsz közepe után is, mindenképpen van tennivalója. Régiónk számára, amely Tokaj
vételkörzetét jelenti (MINDIG TV), október 31. a végsô dátum. A Nyíregyházi Televízió esetében ez várhatóan már szeptember végével
megtörténik. Egy sikeres pályázatnak köszönhetôen elkezdôdött a digitális adó és a
kiegészítô berendezések beszerzése.
Örömmel tájékoztatjuk a város és vonzáskörzetének la-

kóit, hogy akik eddig antenna segítségével néztek bennünket és rendelkeznek (vagy
fognak) az országos csatornák
vétele érdekében egyébként is
fontos digitális vevôegységgel (SET TOP BOX), vételünk továbbra is lehetséges
számukra október vége után
is. Az adóhoz (14 emeletes
ház, Kossuth utca) közelebb
lakóknak esetleg szobaantenna is megfelelhet. Az adóberendezéstôl távolabb élôknek
továbbra is szükséges lehet az
adóberendezésünkre irányított antenna, akár a legmodernebb tévékészülékekbe automatikusan beépített vevôk (ez
esetben nem kell a SET TOP
BOX), akár a külsô digitális
vevôegységek (SET TOP
BOX) használata esetén. A
kábelhálózaton csatlakozott
nézôk zavartalanul nézhetik

adásainkat, nekik semmi
tennivalójuk nincs az átállás
kapcsán.
A digitális technológia lényege egyébként, hogy jobb
kép- és hangminôséget, és
számos kényelmi szolgáltatást biztosít a nézôk számára. A digitális átállást követôen az új gyártású mûsorainkat egy komoly technikai fejlesztésnek köszönhetôen 16:9-es képarányban
kezdjük el majd gyártani és
sugározni, amely az újabb
tévékészülékeken teljesebb
képi élményt nyújt.
Az átállással kapcsolatos információkat folyamatosan
közöljük a Város-Kép Kft.
médiumaiban. Esetlegesen
felmerülô kérdéseikre igyekszünk az info@nyiregyhazitv.hu e-mail címen válaszolni.

A hét témája
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Ôk megígérték – mi megcsináljuk! – Végre épülhet a nyugati elkerülô
vekben, mely szerint 2025-re elkészül… Nem véletlenül mondta
dr. Kovács Ferenc: „ôk megígérték, mi megcsináljuk”.

Most már nemcsak elvi
döntés, hanem komoly
pénzügyi háttér is megerôsíti a nyíregyháziak egyik
régi vágyát: megépül az
úgynevezett nyugati
elkerülô út legfontosabb
két szakasza – ráadásul a
korábban tervezetteknél
egy évtizeddel korábban!
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
múlt héten sajtótájékoztató keretében jelentette be,
hogy jelentôs kormányzati
támogatás segíti az ügyet,
így a beruházás gyorsított
eljárásban elkezdôdhet –
szemben a korábbi, még
2006-os ígérgetésekkel,
melyekbôl semmi nem lett.

2013: nem
csak ígéret!

Közel hatmilliárd
a kormánytól
Rendkívüli közgyûlést is öszszehívtak múlt héten csütörtökre, hiszen az ügy rendkívüli: nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá
nyilvánította a kormány Nyíregyháza egyik legégetôbb infrastrukturális kérdésének
megoldását. A tények: ha minden papírforma szerint alakul
(közbeszerzések, kisajátítások, régészeti feltárások stb.),
2014 végéig megépül az M3as autópálya kálmánházi letérôtôl a Tiszavasvári útig tartó
elsô, legfontosabb, bô 7 kilométeres szakasza, s várhatóan 2015 végéig a Tokaji útig ér
a nyugati elkerülônek is nevezett aszfaltcsík (ld. térképvázlat). Ezt kiegészíti egy nagyjából egy kilométeres úgynevezett rávezetô szakasz, amely a
mûködô, sok nyíregyházinak
munkát adó iparterületet (melynek egyik központi lakója pl. a
Michelin) köti össze az elkerülôvel. Így biztosított, hogy elsô
szakaszban ennek a térségnek
a szereplôi, majd késôbb az
északi határok felôl érkezô teherforgalom is anélkül érje el
a sztrádát, hogy áthaladna a
városon. A kormány a jogi
mellett pénzügyi garanciát is
nyújt a fejlesztéshez: közel
hatmilliárd forintnyi forrás jut
a projektre! Az ez irányú vágyak régiek, mint ahogy az
ígéretek is, melyekbôl a mostani városvezetés révén válik
valóság. Merthogy tanulságos
visszatekinteni az elôzményekre, melyekrôl dr. Kovács
Ferenc részletesen beszámolt
a múlt heti, a témát elemzô sajtótájékoztatóján.

2006: ígéretek,
bôven...
A Nyíregyházi Napló tanúsága szerint ugyanis 2006. február 16-án Csabai Lászlóné,

akkori polgármester így fogalmazott: „Kóka János gazdasági miniszterrel tárgyaltunk nemrégiben, Gazda
László megyei elnökkel a
nyugati elkerülô útról. A tervek elkészültek, kérésünknek
megfelelôen beadták engedélyeztetésre. Mi azt szeretnénk
elérni, hogy 2007–2009-ben
legalább a Tiszavasvári útig
megépülne. Már folyik a
szakhatósági véleményezés, a
kivitelezés azonban nem kezdôdhet meg, mert nincsenek
meg a pénzügyi feltételei. De
a minisztérium nem zárkózott
el, vizsgálja a lehetôségeket.”
Tehát ígérték, pénzügyi feltételek nélkül. Bizonyára jól hatott a parlamenti választás
elôtti kampányidôszakban. Az
önkormányzati voksolás elôtt
azonban még rátettek egy lapáttal – a szakmát is bevonva.
Szaszala László, a Megyei
Közlekedési Felügyelet vezetôje augusztus végén arról
nyilatkozott, hogy a tervezôk
már egyeztettek és a szakhatósági egyetértésre várnak,
amit az építési engedély kiadása követhet, majd pedig a
kivitelezés. Ezt Csabai Lászlóné hozzászólása csak erôsítette az MSZP önkormányzati kampánynyitó nagygyûlésén, ugyanebben az idôszakban: „Kedves Miniszterelnök
Úr! Szívesen avatnánk 3 év
múlva ezt a nyugati elkerülô
utat együtt.”

Ugyancsak 2006:
már nincs ígéret…
Ám a választást követôen
megfordul a kommunikáció
iránya. A 2006. november 23ai számban már csak egy akkori kormánybiztosnak írt
polgármesteri levélrôl olvashatunk, amely kapcsán kiderül: a nyugati elkerülô nem
került a tervekbe. Lesz-e
nyugati elkerülô? Ez nem
mostani kérdés, hanem a saját kérdésük, saját döntéshozóik felé, az újság 2006. december 14-ei számában olvasva. Ugyanis azonnali kérdést intézett a Parlamentben
Kóka János miniszterhez
Nyíregyháza két egyéni képviselôje, Tukacs István és dr.
Vojnik Mária. A miniszter a
megoldásra két lehetôséget
vázolt. Egyik: régiós forrásokat kell bevonni a beruházásba, a másik: a gazdasági fejlôdésben érdekelt nagy cégeket is bevonni a programba.
Megoldás helyett azonban
síri csend következett… Mint
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza mostani polgármestere
fogalmazott: hogy mi is történt 2006 és 2010 között az
ügyben, az számára egy „fekete doboz”. A tényeket nézve: semmi. Csak egy szerény,
nehezen számon kérhetô
mondat húzódott meg a korábbi, hivatalos országos ter-

S mi történik
most? Mivel a
kormány kiemelt
beruházássá nyilvánította
az
ügyünket, a projekt gyorsított eljárásban folyik,
párhuzamosan a
LEGO nagyberuházásával, amely
gomba módra nô
ki a földbôl (ld.
írásunkat a 2. oldalon). A kettô
egyébként szorosan összefügg. Dr.
Kovács Ferenc
2010-ben munkahelyteremtést és
infrastruktúrafejlesztést ígért, s ebben az országos figyelmet kapott
programban a kettô együtt valósul
meg, komoly mértékben. Múlt héten
csütörtökön a közgyûlés is rábólintott az egyébként a mi kezdeményezésünkre megérkezett állami fôépítészi jóváhagyásra, sôt, az államtól négy újabb területet is ingyenes tulajdonba vett a város,
a beruházást segítve.
A munka egyébként a háttérben már hónapok óta zajlik,
hiszen kéthetente Nyíregyházán van konzultációs megbeszélés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô, a tervezôcég és
minden szakhatóság bevonásával, összehangoltan. Augusztus elején, ha sikeres lesz
a közbeszerzési eljárás, akár
eredményt is hirdethetnek és
megkezdôdhet a munka.
Azaz: kisajátítások, régészeti
feltárások, elôírás szerint. Ezzel párhuzamosan zajlik majd
a Tokaji útig tartó, újabb
nagyjából négy kilométeres
szakasz elôkészítése, melynek
tervezett befejezési határideje 2015 év vége.

Tokaji útig), a Kertváros melletti iparterületrôl, valamint az
épülô II. számú Ipari Parkból
a városon való áthajtás nélkül
is el lehet majd érni az autópályát, s ugyanez igaz az észak
(Lengyelország, Szlovákia)
felôl érkezô teherforgalomra.
Csökken a környezeti terhelés,
nô a város közlekedési biztonsága, és újabb csalogatást jelenthet mindez a LEGO mellé
majdan települni kívánó újabb
vállalkozásoknak, tehát az
iparfejlesztési és közlekedési
szempontok egymást erôsítve
érvényesülnek. Mert a város
vezetése e tekintetben is elôre
gondolkodik: a közmûvek kiépítésénél az új iparterületen
dupla méretû szennyvízcsöveket fektetnek le, hogy ne
kelljen majd újra hozzányúlni,
ha az igények megnônek…

Fejlôdés minden
szempontból
Sôt, gondolva a távolabbi jövôre is, elkészülnek a környezeti hatástanulmányok a
majdan Nyírszôlôsig kígyózó
szakaszról, melynek fontossága jóval kisebb, bár, a növekvô turizmus igényeit ragyogóan szolgálná.
Könnyen belátható ugyanis,
amint megépül az elsô két szakasz (a Tiszavasvári, illetve a
2013. augusztus 2.
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Nemzetközi sajtótábor Munkába állt a Sóstó-gondnok is
Már Sóstógyógyfürdôn is
dolgozik városgondnok.
Elektromos autóval járja
Sóstó területét, figyeli a
közlekedés és városüzemeltetés területén felmerülô
problémákat, és ha szükséges, azonnal intézkedik. A
Sóstó-gondnokot munkája
közben bárki megszólíthatja, s ha a városlakóknak a
közterületekkel kapcsolatban észrevételük van, azt
telefonon is bejelenthetik.

Közös, határon átnyúló
média-együttmûködésre
nyert európai uniós
támogatást Szatmárnémeti
Önkormányzata és a
Város-Kép Kft. A projekt
fontos részét képezi egy
kommunikációs-média
tábor és egyben verseny
lebonyolítása. A 17 és 25 év
közötti fiatalok a napokban Szatmárnémetiben
tölthettek el egy hetet.
A HURO, Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program keretében megvalósuló projektben román és magyar nyelvû
rádiómûsorok, sajtókiadványok és televíziós magazinmûsorok készülnek, amelyek
a két település, Nyíregyháza
és Szatmárnémeti lakosságát
érintô gazdasági, kulturális és
szociális információkat tartalmaznak, képet adva egymás
társadalmi környezetérôl. A
MEDIA-TOOLBOX elnevezésû projekt részét képezi a
felnövô generáció számára
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egy kommunikációs-média
tábor és egyben verseny lebonyolítása. 17 és 25 év közötti,
angolul beszélô magyar és
román fiatalok pályázhattak
fotóriport, riportfilm vagy újságírás kategóriában. A médiaversenyen részt vevô pályamûvek értékelése és a
nyertesek kiválasztása után, a
határ mindkét oldaláról 6-6
fiatal médiás egyhetes táborban vehet részt Szatmárnémetiben és Nyíregyházán, ahol
szakmai ismereteiket bôvíthetik. A médiaverseny és -tábor

végén egy tehetséges fiatal
gyakornoki lehetôséget is kap
a Nyíregyházi Televízióban és
a Nyíregyházi Naplóban.
A résztvevôk elôször Szatmárnémetiben találkoztak a
partnervárosok médiumainak
képviselôivel, akik gyakorlati képzéssel segítik tehetségük
kibontakozását.
A 6 magyar és 6 román fiatalból álló csapat ezen a héten
Nyíregyházán találkozott
újra, ahol folytatták az alkotó
munkát.

A városgondnokhoz hasonlóan már Sóstógyógyfürdôn is
munkába állt a településrészért felelôs személy, feladatai között szerepel a közterület ellenôrzése, valamint a polgárôrökkel és rendôrökkel
való kapcsolattartás.
A városrészben is egy elektromos autó segíti majd a
gondnok munkáját. A kétszemélyes autót Nyíregyháza
polgármestere és a golfautót
felajánló Szabados-ok Kft.
vezetôje adta át Szabó Gergônek. Az elektromos jármû

amellett, hogy környezetbarát, még költségtakarékos is,
mûködési költsége alig pár
száz forint.
A Sóstó-gondnok a NYÍRVV
alkalmazásában áll, feladata a
városrész napi szintû ellenôrzése. Az idegenforgalmi szezonban hétvégente a szokásosnál tovább, este tízig teljesít szolgálatot. Szabó Gergô
egyébként jól ismeri Nyíregyházát, évek óta segíti a jelenlegi városgondnok munkáját
és aktív tagja a jósavárosi pol-

gárôrségnek is. A városgondnokság egyébként két éve
mûködik, a népszerûségét az
is jelzi, hogy havi szinten több
mint száz telefont is kapnak.
Ez a feladat most Sóstógyógyfürdôn a személyes jelenléttel is bôvül.
A Sóstó-gondnok a turisztikai
szezon végéig látja majd el a
feladatot a városrészen. Szezonon kívül már az egész városban teljesít szolgálatot, segítve ezzel a városgondnok
munkáját.

Telefon: 06-70/387-8914
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Újabb lépés: újrafutózó csarnokkal Jogi segítség
November közepéig
megépül a Marso Kft. új,
2000 négyzetméteres
üzemcsarnoka, ahol
elhasznált gumiabroncsok újrahasznosítását
végzik majd. A korszerû,
új üzemben a tervek
szerint évente több mint
20 ezer elhasznált gumit
újítanak fel.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

200 millió forintból épül meg
november 15-éig a Marso Kft.
új üzemcsarnoka, ahol elhasználódott gumiabroncsokat
hasznosítanak újra. A beruházás fele önerô, felét pedig egy
európai uniós pályázaton
nyerte el a Marso Kft. A forrás biztosításánál elônyt jelentett az, hogy az üzem ipari
park területén legyen, így a
gumiabroncsokkal foglalkozó
cég csatlakozott a Nyíregyházi Ipari Parkhoz.
Somlai Sándor, a Marso Kft.
ügyvezetô-tulajdonosa el-

mondta: – Az elbírálás során
az ipari parkban való jelenlét
plusz pontokat jelent. Ez
elôny a pályázat elbírálásánál,
ebben az esetben 4 pont. E
nélkül nem sikerült volna elnyerni a tendert és megvalósítani a beruházást.
A november közepére felépülô, energetikai szempontból is
korszerû, 2000 négyzetméter
alapterületû csarnok építését
nyíregyházi cég végzi. A raktárépülettel kiegészülô, újra-

futózó épület 14 új munkahelyet is teremt a városban.
Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint: – Kiemelt programunk, feladatunk a gazdaságfejlesztés munkahelyteremtéssel, ha lehet, hazai, nyíregyházi cégekkel. Itt minden
adott, hiszen a Marso egy régi
nyíregyházi, sikeres cég, ez a
beruházás mindkét célt egyszerre valósítja meg. Örülök,
hogy ehhez az önkormányzat
is segítséget tudott nyújtani
azzal, hogy az ipari park cí-

met kibôvítettük a gazdasági
miniszterrel való szerzôdés
aláírásával, februárban. Ez
plusz pontokat jelentett a pályázatnál. Másrészt az Ipari
Park Kft. is sokat dolgozott a
sikerért. Dicséret illeti az Építésügyi Osztályt is, hiszen
nagyon rövid idô alatt kellett
engedélyt kiadni a pályázathoz.
A 100 százalékban magyar
tulajdonban lévô cég több
mint 20 éve foglalkozik abroncsok értékesítésével. Éves
árbevétele 15 milliárd forint.
A Romániában és Szerbiában
leányvállalatot üzemeltetô
Marso Kft. hazánkban országos kereskedelmi és szervizhálózattal rendelkezik. A
nyíregyházi központú vállalkozásnál jelenleg is zajlik újrahasznosítás, de a projektnek
köszönhetôen az eddigi 8 ezer
darab helyett 20 ezer darab
gumit tudnak újrafutózni
évente. Ezzel a teljesítménnyel végképp az országos
piac elsô helyére kerül a
Marso Kft.

nyugdíjasoknak
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Ingyenes jogi tanácsért fordulhatnak a Nyíregyházán élô
nyugdíjasok dr. Tirpák György ügyvédhez, amenynyiben arra
szükségük van. A fôleg polgári ügyekkel foglalkozó ügyvéd elôzetes bejelentés alapján fogadja azokat az idôseket,
akik jogi problémával küzdenek. A városban mûködô Idôsügyi Tanács júniusi ülésén vetette fel az ingyenes jogi tanácsadás lehetôségét, amit már nyáron is igénybe vehetnek
az idôskorúak.
Dr. Tirpák György ügyvéd elmondta: – Mindenki eljut oda
az élete során, hogy mondjuk végrendelkezni, rendelkezni
szeretne a meglévô kis vagyonkával. Erre számtalan lehetôsége van, a végrendelettôl kezdve, egyéb végintézkedésen át, de nemcsak a végrendelet van, hanem öröklési szerzôdés is, tartási, életjáradéki szerzôdést köthet valaki. Ebben bizony nem tudnak a nyugdíjasok eligazodni. Sajnos
nagyon gyakran elôfordul a szülô-gyerek közötti konfliktus, de még a gyerekek egymás közötti konfliktusa is felmerül egy-egy öröklés vagy döntés kapcsán, amely a családi vagyont jelentôsen érinti.
A szolgáltatás célja, hogy a nyugdíjasok ingyen juthassanak jogi tanácsokhoz. Az ügyvédi segítség igénybevételéhez
elôzetes bejelentkezésre van szükség. Aki élni kíván a lehetôséggel, idôpontot egyeztethet a 06-30/438-6663-as, illetve a 06-20/474-0883-as telefonszámokon. Dr. Tirpák György
ügyvéd az Univerzum Üzletház 1. emeletén, a 107-es szobában várja klienseit.

Tájékoztatás a PRIMOM
Alapítvány mûködésérôl
A PRIMOM Alapítvány kuratóriuma 2013. május 30án ülésezett és elfogadta az
alapítvány 2012. évi beszámolóját, valamint a 2013.
évi tervét. Ezt követôen a
2013. július 5-ei ülésén a
HURO/1101/105/2.1.1 számú „Ingatlan beruházás a
kétoldalú Magyar-Román
KKV fejlesztési együttmûködés céljából ” címû projektberuházás elôkészítésérôl
döntöttek.
A PRIMOM Alapítvány
alapítói, a korábbi mandátumok lejárta miatt, új
összetételû kuratórium felállításáról döntöttek. A bírósági bejegyzésrôl az értesítés ugyan június hónapban
érkezett meg, de az 2013.
április 5-étôl hatályos. Az új
kuratórium létszáma 12 fô.
Tagjai: Bagaméry Lajosné, Balogh Zoltán,
Czomba Csaba (elnök),

Enyedi László, Gliba Ferenc, Goda László, Gulyás
József, Kis Lajos Gusztáv,
dr. Kokas Attiláné, Nagyné
Varga Katalin, Marton
Kornél, Ráskó Ferenc.
A Felügyelô Bizottság 3 fôbôl áll, elnöke dr. Kvancz
József, tagjai: Bíró Miklós,
Forján Zsolt.
Ezúton mondunk köszönetet az elôzô (2008–2013) ciklusban tisztséget vállaló kuratóriumi és felügyelô bizottsági tagok áldozatos
munkájáért.
Kuratóriumi tagok: Apáti
György, Bagaméry Lajosné,
Balogh Zoltán, Bede József,
Bíró Miklós, Czomba Csaba, Czomba Sándor, Csobay
Ferenc, Enyedi László, Forján
Zsolt, Gacsályi Ferenc, Giba
Tamás, Gulácsi Mihály, Gulyás József, Gyekis Árpád, Kis
Lajos Gusztáv, dr. Kokas
Attiláné, dr. Kovács Ferenc,
dr. Mihályiné Hatala Éva,

Lakatos Tibor, Marton
Kornél, Ráskó Ferenc, Répánszky István, Szabó István, Torma József.
Felügyelô bizottsági tagok:
Bíró Miklós, dr. Kvancz
József,
dr.
Petrus
Istvánné, Tarcza György,
Gozman József !.
Az új kuratórium elsô ülésén döntött az SZMSZ módosításáról, a Mikrohitel Bizottság és a Vezetô Testület
összetételérôl, valamint a
gazdálkodást és fejlesztéseket érintô témakörökrôl.
A kuratórium döntött a
2012. évi PRIMOM Díjak
odaítélésérôl is.
PRIMOM Díjat kaptak:
Bíró Miklós, Marton Kornél, Reményi Tamásné,
Vingelman József.
A díjakat az ünnepi vacsorán a kuratórium elnöke
adta át.
Az alapítvány vezetése
nevében
Czomba Csaba elnök
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Kódex és kirekesztés? – kétarcú kommunikáció
Mint arról korábban
beszámoltunk: készül a
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlését alkotó
pártok, szervezetek
képviselôinek bevonásával
az úgynevezett Etikai
Kódex. Még májusi
interpellációjában Halkóné
dr. Rudolf Éva (FIDESZKDNP) javasolta az etikai,
magatartási kódex létrehozását, mert úgy érzékelte:
a postaládákban és az
interneten hangulatkeltô
politikai kampány zajlik. A
pártok képviselôi akkor
egyetértôleg bólintottak az
elképzelésre, még az
ellenzék vezetôje is.
Legalábbis a felszínen.
2013. július 25-én, csütörtökön rendkívüli közgyûlést tartott a képviselô-testület, hogy
két döntésével gyorsítsa a jelenlegi városvezetés sikereként elért beruházás, a nyugati
elkerülô út megépítését.
(Részletek a 3. oldalon.)
Azonban a két napirendi pont
elôtt dr. Kovács Ferenc polgármester megszólította a kódex tervezetét elôkészítô
munkacsoport vezetôjét,
Halkóné dr. Rudolf Évát, tájékoztatást kérve a munka pillanatnyi állásáról. Megjegyzendô: minden, a közgyûlést
alkotó párt képviselôje meg-
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hívót kapott a közös munkára, még Póka Imre, az
egyetlen független városatya is. A képviselô aszszony beszámolt róla,
hogy az együttgondolkodás elindult, a tervezet készül az eredeti menetrend
szerint.
Káros folyamatok
Ugyanakkor megjegyezte:
a városháza falain kívül
ezzel ellentétes irányú
kommunikáció zajlik az
MSZP részérôl. Mint utalt
rá, a szocialisták egyik legutóbbi sajtótájékoztatójukon az országos politikai
helyzet és a város aktuális
politikai és gazdasági állapota mellett szóba hozták azt is,
hogy káros folyamatok zajlanak a városvezetésben. Ez
pedig a szocialisták szerint az,
hogy a nyíregyházi életben
nem csak nyíregyházi illetôséggel rendelkezô lakosok,
tisztségviselôk is részt vesznek a döntéshozatalban, illetve a döntés-elôkészítésben.
Halkóné dr. Rudolf Éva szerint a lokálpatriotizmusnak
ilyen formában történô emlegetése a személyhez fûzôdô
jogoknak érintôleges megsértésére is alkalmas lehet. Ô
pedig a lokálpatriotizmust
nem azzal méri, hogy ki hol

született, ki hol él életvitelszerûen, hanem számára az a fontos, hogy itt, Nyíregyházán
értéket teremtsen valaki, és az,
hogy a szíve Nyíregyházáért
dobogjon.
Évszázados köszönet
Ehhez kapcsolódva dr. Adorján Gusztáv (FIDESZ-KDNP)
frakcióvezetô egy közel száz
esztendôvel ezelôtt kiadott,
Nyíregyháza múltjáról szóló
könyvet nyújtott át tanulmányozásra Nagy László (MSZP)
frakcióvezetô-társának, azzal a
kitétellel, hogy olvasható benne, Nyíregyháza hogy alakult
ki, hogyan jött létre, kik jöttek,

kik voltak azok az emberek,
akik alakították ennek a városnak az életét. Mint hangsúlyozta: „vagyunk itt néhányan,
akik nem Nyíregyházán születtek, de Nyíregyházán élnek
és Nyíregyházán is dolgoznak
már hosszú évtizedek óta. Azt
gondolom, fölösleges riogatás
az, hogy különbözô „jöttment”
embereket említünk meg, akik
Nyíregyházáért nagyon sokat
tesznek és nagyon sokat dolgoznak.”
Más terep
Nagy László (MSZP) frakcióvezetô másképp fogalmaz az
Etikai Kódex kapcsán, aminek egyébként nincsenek el-

lene: „azt gondolom,
hogy akkor, amikor sajtótájékoztatót tart az
egyik politikai párt, az
Etikai Kódex azt a vélemény-nyilvánítási
szabadságot nem fogja
befolyásolni és nem is
befolyásolhatja, amelyet nemcsak a mi, hanem a városlakók, nagyon sok városlakó véleményeként is megfogalmazunk. Az Etikai
Kódex a közgyûlésen
folytatott munkára lehet érvényes, a politikai
pártok életét nem befolyásolhatja, mert hogyha ez így lenne, akkor
azt a politikai pártok vezetôinek kellene kezdeményezni,
jelenleg pedig a közgyûlésen,
a közgyûlés munkájával kapcsolatos etikai, magatartásbeli
formákat kell szabályoznunk,
vagy célszerû szabályoznunk.
Hangsúlyozom, hogy a politikai pártok munkáját ez az
Etikai Kódex ebben az értelemben nem fogja tudni befolyásolni, mert ez egy teljesen
más terep.”
Nincs kétféle erkölcs
Dr. Kovács Ferenc polgármester reagálásban megfogalmazta: „nincs olyan, hiába
mondta az Önök korábbi párt-

elnöke, Gyurcsány Ferenc,
hogy van privát erkölcs, és
van a politikai, s a politikusra
más vonatkozik. Nem vonatkozik más. Ha itt nem lehet
rágalmazni, ott sem szabad
következmények nélkül. Ez
szerintem akkor is igaz, hogyha valaki közgyûlésben frakcióvezetôként visz egy vonalat, utána kiül pártelnökként
és visz egy ezzel ellentétes
vonalat, vagy a harmadik variáció, hogy mindenféle
internetes blogokban olyanokat mond, olyanokat sugall,
rágalmaz, aminek nincs helye.
Természetesen az etikai szabályzat a közgyûlésre, a nyíregyházi ügyekre, az önkormányzati választásokra vonatkozik elsôsorban, de az nem
lehet, hogy valaki közgyûlési
tagként kötelezônek érzi magára, majd kimegy a városházáról, bemegy a pártszékházba és utána teljesen másként
viselkedik.”
Eddig a rendkívüli közgyûlés
rövid beszámolója, a napirend
elôtti történéseket illetôen,
(elvileg) még messze a kampányidôszaktól. Az Etikai
Kódex tervezete mindenesetre várhatóan az augusztus 29ei közgyûlésre a képviselôk
elé kerül. Ott pedig majd idegenkedés és idegenezés helyett színt kell vallani mindenkinek – bárhol is született.

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

A hét témája

programban. A csatornarendszer már korábban elkészült,
most már lakossági fogyasztóknak kell csatlakozniuk a rend-

szerhez. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a következô hetekben az élô rákötések
száma eléri a háromszázat. Errôl minden érintettet külön értesítenek majd. Dr. Podlovics
Roland, a Nyíregyházi Szennyvízberuházás PIU-vezetôje azt
mondta, a program aktuális, lakosságot érintô munkálatai fo-

lyamatosan zajlanak. A teljes
szennyvízberuházás egyébként
a tervek szerint halad, de a tavaszi nagy belvíz nehezítette a
munkálatokat. A vezetékek körülbelül kétharmada megépült
és a rákötések száma is folyamatosan nô. A terv az, hogy novemberre elkészül a rendszer és
a rákötések is megvalósulnak.
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A Nyíregyháza és Térsége
Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Programja keretében a csatornahálózat építése során érintett útszakaszok helyreállítása tekintetében az eredeti állapot
visszaállítása szerepel. Az
EU álláspont egyértelmû, a
szennyvízprogram szennyvizes beruházást támogat, abból – az eredeti állapot sávos
helyreállításán túl – útépítés
nem támogatható. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere szembesülve
azzal, hogy nincs forrás a
projektben az utak jobbá tételére, parlamenti egyeztetéseket kezdeményezett a helyzet megoldására és kormányzati támogatás szerzésére.
Ennek eredményeként a Belügyminisztérium, mint Támogató és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Támogatott
Budapesten, 2013. január 30.
napján Támogatási szerzôdést írt alá, mely szerzôdés
alapján a Belügyminisztéri-

Megoldások

um mûködési és fejlesztési
célok ellátására egyszeri,
1,5 milliárd forint összegû,
vissza nem térítendô támogatást nyújtott az önkormányzat
részére. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a Város
2013. évi költségvetésérôl
szóló rendeletet 2013. február 14. napján megalkotta, abban elôirányzatként a közgyûlés 500 000 000 forint
összeget hagyott jóvá teljes
helyreállításra. De természetesen az 500 milliós forrás
felhasználása és a szennyvizes projekt koordinálása és
összehangolása további

Összességében a szennyvízprogrammal érintett utcák közül több mint 30 kilométer
hosszban zajlik majd saját
erôs útépítési munka, ezen utcák esetében a szennyvízprojekt sávos helyreállítása során
a kopórétegig történne a sávos
rétegrend elkészítése, majd ezt
követôen a kopóréteg – kiegészítve a saját forrású helyreállítással – egy rétegben és egy
folyamatban kerül kivitelezés-

Újuló utak

egyeztetéseket és tervezési
munkát igényelt, melyekre az
elmúlt idôszakban került sor.

Egy olyan útszakasz is megépül a fenti forrásból, mely
már évtizedek óta várat magára, s ez a Csongor utca. A
Csongor utca 1,5 kilométer
hosszban kap 4 méter széles
aszfaltburkolatot, szélen 1-1
méter ékelt zúzottkô felülettel.
A Csongor utca esetében a
munkák még nem kezdôdnek
meg, jelenleg a tervezés és az
engedélyeztetési eljárás folyik, ezt követôen indulhat a
közbeszerzés és az út megépítése. A Csongor utca esetében
az idôjárástól függôen lehetséges, hogy a munkálatok
2013. év végén, vagy 2014. év
tavaszán fejezôdnek be.

A Csongor utca is
aszfaltot kap

re. Ezen megoldás útszakmai
szempontból (az út minôsége,
esztétikai megjelenése stb.), illetve a városi utak egységes
képe szempontjából is a legmegfelelôbb megoldás. Emellett mintegy 6 kilométer
hosszban zúzottköves utak
helyreállítása is megtörténik
(lásd a mellékelt térképet).

Kezdôdnek az útfelújítások

Dr. Kovács Ferenc beszélgetett a Tölgyes utcán lakókkal,
itt történt meg múlt pénteken
az elsô élôrekötés a szennyvíz-

Megtörtént az elsô, úgynevezett tényleges élôrekötés a
nyíregyházi szennyvízprogramban. A legelsô ház a
Tölgyes utcában van, de a napokban mintegy 350
ingatlannál is elvégezhetô a munka. Az elsô élôrekötésen
jelen volt Nyíregyháza polgármestere is.

Kistelekiszôlô: Kilátó zug, Kulcsár u., Lombkorona u., Pásztor u., Pitypang u., Rezeda u.

A Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja keretén belül megépülô szennyvízhálózat
kiépítése már 70 százalékban elkészült. Ezzel együtt az ingatlanokra történô bekötések készültsége jelenleg mintegy 60 százalék. A kivitelezések elôrehaladását jól mutatja, hogy a közelmúltban sikeresen lezárultak az elsô rész mûszaki átadásai.
Ezt követôen lehetôség nyílik az érintett területeken található
ingatlanokon az élôrekötésekre.
Az elsô rész mûszaki átadásokkal érintett területei Kistelekiszôlôt, Orost, Sóstóhegyet, Nyírszôlôst, valamint Nyíregyháza belvárost és környezetét foglalják magukba.

Azokon az ingatlanokon, ahol lehetôség nyílt a bekötésre, a
tulajdonosok kiértesítése szórólapokon megtörtént. A szórólapon leírtak alapján tájékoztatást kaptak a bekötés elvégzésének menetérôl. Az is megesik, hogy egy utca különbözô ingatlanjait más ütemben éri el a rész mûszaki átadás, s így a rákötés lehetôsége is.

Oros: Pirkadat u.
Sóstóhegy: Aranykalász u., Cseresznyés u., Jázmin köz, Kapor u., Kincs u., Temetô u.
Nyírszôlôs: Csôsz u., Egres köz, Kincs u., Tölgyes u.
Nyíregyháza: Bethlen u., Bukarest u., Derkovits u., Ér u., Erkel F. u., Gárdonyi u., Iskola u., Keskeny u., Kinizsi u., Luther
tér, Malom köz, Malom u., Moszkva u., Rákóczi u., Rozsnyó
u., Újszôlô u., Varsó u., Vég u.

Kérjük, hogy az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének igazolásáról a társulatnál (Univerzum Üzletház, Vay Ádám krt.

1. Tagja-e a társulatnak?
2. Igazoltatás az érdekeltségi hozzájárulás befizetésérôl a társulatnál (bekötési bejelentôn).
3. Bekötés-bejelentô kitöltése + a befizetés igazolása + beadása.
4. Bekötés bejelentése személyesen vagy telefonon a
Nyírségvíz Zrt. felé.
5. Bekötés – egyénileg.
6. Helyszíni szemle + Szakfelügyelet (3175 Ft) + Szolgáltatási szerzôdés megkötése.

Az alábbiakban a könnyebb kezelhetôség kedvéért közöljük a
bekötés lépéseinek menetét.

A szennyvízprogram új fejezete: élôrekötések

2013. augusztus 2.

Az érintett aktuális bekötések folyamatosan megjelennek a
www.nyirszennyviz.hu honlapon is. Itt részletesen, helyrajzi
számra lebontva megtalálható a beköthetô ingatlanok listája,
valamint bôvebb felvilágosítást és letölthetô dokumentumokat is találnak.

4–6. 2/216.) érdeklôdjenek. A bekötések rendezésével kapcsolatban a Nyírségvíz Zrt. Ügyfélközpontját (Vay Á. krt.
4–6. 3. em.) keressék. A mûszaki megoldásokkal kapcsolatos problémákra a Mûszaki Iroda (Tó utca 5. Telefon: 42/
523-600) tud megoldást adni.
Ha a lakos nem köt rá a szennyvízcsatornára 30 napon belül,
a szennyvízszippantási díj kedvezménye a továbbiakban megszûnik.
A településen kiépített csatornahálózat csôvezetéke a szennyvíz elvezetésére szolgál, amelybe Kormányrendelet értelmében tilos csapadékvizet bevezetni. Ez az illegális tevékenység veszélyeztetheti a hálózat mûködését.
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Hirdetések – információk

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

NYÍRTÁVHÕ

Megújulnak a távhôvezetékek
Megkezdôdött Nyíregyháza távfûtési rendszerének,
gerincvezeték- és hálózati
rekonstrukciója. A munkálatok során kicserélik az
elöregedett, sokszor 30–40
éves csöveket, a lakosság
biztonsága és az üzemelés
zavartalansága érdekében.
A közel 400 millió forint
értékû felújítás a tervek
szerint az iskolakezdésre
befejezôdik, de addig a
közlekedésben az érintett
szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani.
A Madách és a Toldi utca keresztezôdésében hamarosan
már a kicserélt csövek szállítják a meleg vizet a Nyírtávhô fogyasztóinak. Zajlanak
ugyanis a vezetékcserék Nyíregyházán, hiszen tartósan komoly gondot okoz a szolgáltatónak az a 46 kilométer
hosszúságú elöregedett távhôvezeték, amely eddig eljutott a fogyasztókhoz. Jelenleg
is több helyen vannak a városban munkálatok, de a kritikus
szakasz gerincvezetékeinek
cseréjére augusztus másodikától kerül sor. Akkor a Búza
tér, a Rákóczi utca és az Erdô
sor mentén haladó gerincvezetékeket cserélik ki, valamint
javítják a Család utcai és a
Fazekas János téri szakaszt.
Emellett az Etel közben és az
Árok utcán is találkozhatnak
felújítási munkálatokkal a városlakók. A távhôvezetékek
cseréje forgalomeltereléssel
és forgalmirend-változással is

jár, errôl a Nyírtávhô Kft.
szakemberei egyeztettek a helyi közlekedési cégekkel annak érdekében, hogy a lehetô
legkisebb változással járjon a
lakosság érdekeit szolgáló felújítás. Arday Balázs, a Nyírtávhô Kft. ügyvezetôje szerint
a biztonságos mûködés érdekében az elavult vezetékek
cseréje már idôszerû volt.
A régi vezetékek már korszerûtlenek voltak, és veszélyeztették az üzembiztonságot is,
így kockázatos lett volna már
ezekkel kezdeni a fûtési szezont. Azért most történik
mindez, mert csak abban az
idôszakban tudjuk a rekonstrukciós munkákat elvégezni,
amikor nincs fûtési szezon,

és az sem mellékes, hogy
most sikerült olyan forrásra
szert tenni, saját forrást megtakarítani, amelybôl a felújítások megvalósíthatóak.
A tervek szerint az iskolakezdésre befejezôdnek a munkálatok. A projekt közvetett
célja a távhôrendszer olyan
korszerûsítése, amelynek révén a fogyasztók energiatakarékosabb és ezáltal alacsonyabb önköltségû hôellátást
kapnak, elôsegítve azt, hogy
a fogyasztóoldali energiahatékonysági beavatkozások
elônyei még jobban érvényesüljenek, a meghibásodások száma csökkenjen. A
projekt révén hosszabb távon is fenntartható, csökke-

A munkálatokban érintett utcákban a forgalomkorlátozásra és melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésére is számítani lehet. A
nô hôfelhasználású és csökkenô CO2-kibocsátású távhôszolgáltatás valósulhat meg.
A beépíteni tervezett vezetékeket a meglévô nyomvonalon, a meglévô vasbeton védôcsatornában helyezik el, de
földbe fektetett kivitelben, a
védôcsatornákat pedig feltöltik homokkal. A vezetékek
korszerûek, elôreszigeteltek, a
hatályos szabványok és pályázati elôírások jellemzôivel.

Család utcai és Fazekas J. téri szakasz
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Örömmel számolhatunk be
arról is, hogy a Nyírtávhô Kft.
által benyújtott KEOP 5.4.0/
12-2013-0012. számú pályázat is nyert, így újabb városrészek gerincvezeték- és hálózati felújításának beruházási
munkálatait kezdjük meg pár-

huzamosan a fent említett szakaszokkal.
A KEOP projekt keretében a
Vay Ádám körút két szakasza,
a Damjanich utca 15–Toldi
utca 60. közötti szakasz hálózati felújításának munkálataira kell számítani.

Nyírtávhô Kft. kéri a városlakók megértését és türelmét, a 06-42/451-644-es telefonszámon pedig a diszpécserszolgálat fogadja a bejelentéseket, észrevételeket.

Árok utcai felújítás

Közlemények – ajánlók

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
„Együtt egymásért” „Burger István-díj” kitüntetés az
önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végzô személyeknek adományozható.
A kitüntetést évente a Szociális Munka Napját (november 12.) követô közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2013. augusztus 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).

2013. augusztus 2.
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KULTÚRA

Elbúcsúztatták Margócsy Józsefet
Elbúcsúztatták Margócsy Józsefet. Az irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Nyíregyházi Fôiskola egykori
fôigazgatója munkássága elismeréseként a nyíregyházi
önkormányzattól díszpolgári címet kapott, emellett
megkapta az Apáczai-Csere-díjat, a Magyar Tudományos Akadémia emlékplakettjét, és a Francia Köztársaság akadémiai pálmarendjét is. Búcsúztatását a nyíregyházi evangélikus templomban tartották meg. Margócsy
József 94 évet élt.

Nyíregyháza huszadik századi történelmének egyik legmeghatározóbb egyéniségétôl
búcsúzunk.
Margócsy József, a város szülötte, egy köztiszteletben álló
pedagógus dinasztia emble-
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matikus egyénisége, 1942-tôl
1959-ig a Kossuth Lajos Gimnázium, 1959-tôl 1962-ig a
Vasvári Pál Gimnázium tanára volt. Általános és középiskolai tankönyvei és szakfelügyelôi tevékenysége révén a

magyar oktatásügy országosan ismert és elismert személyiségévé vált. 1962-ben a
Nyíregyházi Tanárképzô Fôiskola Magyar Irodalmi Tanszékének vezetôjévé nevezték
ki. 1971-tôl 1973-ig fôigazgató-helyettes, 1973-tól 1980-ig
az intézmény fôigazgatója
volt. Munkásságával nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a fôiskola, mind a hallgatói létszámot, mind pedig
az oktatói és tudományos
munka színvonalát illetôen az
ország egyik nagy fôiskolájává vált.
A tanítás és az iskolaszervezés mellett Margócsy József
maradandót alkotott az irodalomtudomány területén is.
Számos dolgozata, terjedelmes tanulmánya jelent meg
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán,
Móricz Zsigmond írói munkásságáról. Amikor naponta
találkoztam vele, azt gondoltam, hogy Margócsy Józsefnek, a közéleti embernek legnagyobb szerelme a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola. Csak évek múltán vált
teljesen egyértelmûvé szá-

momra, hogy van egy nagyobb szerelme, szülôvárosa,
Nyíregyháza. Nyíregyháza az
ô számára talán – ha ez lehetséges – szebb, és „szôkébb”
volt, mint Váci Mihály számára. Ha ez lehetséges, még inkább sajátjának tekintette a
várost, mint a költô. A város
pedig meghálálta ezt a szeretetet. Nemcsak azzal, hogy az
önkormányzat díszpolgári címet adományozott neki, hanem azzal is, hogy Nyíregyháza a nyugdíjas években a
kutatómunka kincsestárává
válhatott számára.
Nyugdíjasként, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltár helytörténeti szaktanácsadója, fáradhatatlanul
gyûjtötte a régi Nyíregyházára jellemzô adatokat, és fáradhatatlanul elevenítette fel
saját ifjúkorának emlékeit. Az
„Utcák, terek, emléktáblák”
címû kötetek örökbecsû krónikái városunknak. Margócsy
József lokálpatrióta volt a szó
legnemesebb értelmében,
ugyanakkor viszont otthon
volt a határainkon túli világban is. Nemcsak francia nyel-

ven, hanem németül is tárgyalóképes volt. Amikor
német vagy osztrák vendégek érkeztek a fôiskolára,
általában megkért arra,
hogy „tolmácsoljak”. Ez
azonban mindössze abból
állt, hogy néha egy-egy
szót, kifejezést kérdezett.
Egyébként szabadon, szellemesen tárgyalt a vendégekkel. Nyelvtudása, mûveltsége révén képes volt
egységben látni és egységes elvek szerint értékelni
Czóbel Minka, Jókai, Mikszáth, vagy éppen Ronsard
mûveit. Képes volt összhangot teremteni Anarcs,
Nyíregyháza, Budapest,
Bécs és Párizs között.
Életének nyolcvanas éveiben
is tevékeny, aktív életet élt.
Talán csak annyi változott,
hogy lassan elmentek azok,
akik még Jocónak szólították.
Jocó bácsi lett mindenki számára, végérvényesen és
visszavonhatatlanul. Csak a
legutolsó években említette
egyik rövid levelében, hogy
immár teher számára a magas
életkor. „Mikor meghal egy
okos öregember, borzong a
vigyázó jegenyék kopasz
ága…” – írja Szirmay Endre.
Margócsy József halálának

Dr. Margócsy József
(1919–2013)
napján a jegenyék és a nyírfák teljes pompájukban köszöntek el egy bölcs embertôl. Emlékét a maga teljességében fogják megôrizni családjának tagjai és mindazok,
akik vele dolgozhattak, tôle
tanulhattak. Alakja és szellemisége markáns ecsetvonásként marad meg Nyíregyháza
polgárainak, a magyar oktatásügy, a magyarországi tanárképzés és az irodalomtudomány mûvelôinek emlékezetében.
Dr. Székely Gábor

Érdekességek
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Az extrém mennyiségû csapadékra lehet megoldás
Hatalmas esôvel és erôs
széllel érkezett meg a
lehûlés kedden késô
délután hozzánk. Nyíregyháza egyébként a közelmúltban sikeresen pályázott, így közel 400 millió
forintból megkezdôdhet a
csapadékvíz-elvezetô
rendszerének fejlesztése.
Nyíregyházát ugyan a jég elkerülte, de így is mintegy 35
milliméternyi esô hullott le
rövid idô alatt. A heves zivatart 80 km/órás szél kísérte, a
késô délutáni órákban több
mint 10 fokot esett vissza a
hômérséklet az azt megelôzô

napihoz képest. A katasztrófavédelmet leginkább vízzel
elárasztott pincékhez, garázsokhoz hívták segítségül.
Takács Judit, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivôje elmondta: – A viharral kapcsolatban a tûzoltók
segítségét 17 esetben kérték a
megyében éjfélig, a vonulások nagy részét a veszélyesen
megdôlt fák és a leszakadt faágak eltávolítása jelentette. 4
esetben vonultak olyan helyszínekre, ahol a nagy mennyiségû csapadék okozott problémát.
Az extrém mennyiségû csapadékra hozhat megoldást az a

rendszerfejlesztés, amire sikeresen pályázott a város. A
mintegy 400 millió forintos
beruházásból bôvítik a már
meglévô csatorna kapacitását,
és kialakítanak egy 2000 köbméteres tározót is, ami az úgynevezett csúcsvizek tárolására szolgál. A munkálatoktól
azt várják, hogy a jövôben ne

alakuljanak ki vízzel elöntött
városrészek akkor sem, ha a
keddihez hasonló mennyiségû esô hullik le. A beruházás
részeként egyébként egy 200
köbméteres vasbeton tartályt
is építenek, az abban felhalmozódott csapadékot pedig
úttakarításra vagy öntözésre
használják majd.

Az államalapítás ünnepe
Tervezett nyíregyházi programok elôzetese
Ezen a napon, Nyíregyházán is minden évben színes programokat szerveznek az ünneplôknek.
Augusztus 20-án 18 órakor kezdôdik az ünnepség a Kossuth
téren, ahol a Himnuszt követôen dr. Kovács Ferenc polgármester mond ünnepi beszédet, majd a hagyományos kitüntetések átadásával folytatódik a megemlékezés. Az este folyamán színpadra lép a Pántlikás Együttes ünnepi mûsorával és a jubiláló Igrice Táncegyüttes is. 19.30 órától utcabálra hívja a táncolni vágyókat a Mentha Project, majd 21.30
órától tûzijáték zárja a napot. A Sóstói Múzeumfaluban egész
nap a kenyérsütés eszközeivel, hagyományával ismerkedhetnek a látogatók, illetve a gabona útját is figyelemmel kísérhetik a csépléstôl kezdve az ôrlésen keresztül egészen az új
kenyér kisütéséig. A napi program keretében kézmûves foglalkozásokat tartanak, és református hálaadó istentisztelet is
lesz a templom mögötti ligetes részen. Az anarcsi porta kemencéjében ropogósra sült friss kenyeret is megízlelhetik a
látogatók. Nemzeti ünnep alkalmából a belépés mindenki
számára ingyenes!

HIRDETÉS

Cantemus siker
a Távol-Keleten
Sikeres koncerteken van túl a Cantemus Gyermekkar
távol-keleti turnéja során. A nyíregyházi énekkar
Hong Kongban és Kínában lépett fel.
A Cantemus Gyermekkórus július 15-e és augusztus 2-a között adott koncerteket távol-keleti országokban. A nyíregyházi kórus elôször a Hong Kong-i nemzetközi kórusfesztivál nyitókoncertjén lépett közönség elé, július 17-én egy
két félidôs nagykoncertet adtak az ottani kulturális központban, július 18-án pedig a fesztivál zárókoncertjén léptek fel,
melynek keretében Szabó Dénes karnagy a fesztivál szervezôitôl életmûdíjat vehetett át. A kórustalálkozón
workshopokat tartottak, ahol nagy volt az érdeklôdés a nyíregyházi kórus iránt. Július 19-én már a kínai Guangzhou
városában hallhatta a közönség a Cantemus Gyermekkart,
ahol ismét telt ház fogadta a fellépôket. A kórus tovább repült Tajvanba, ahol a tíz nap során számos koncertet adtak.

A hétvégén közel 20 ezren keresték
fel a nyíregyházi fürdôket!
Az elmúlt hétvégén közel
20 ezren keresték fel a
nyíregyházi fürdôket,
tájékoztatták lapunkat a
Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.
munkatársai.
A nyári szezon eddigi idôjárása nem igazán kedvezett a strandoknak országszerte, mindettôl függetlenül már a hétvégét megelôzôen mintegy 100 000 vendég fordult meg az Aqua-

rius Élmény- és Parkfürdôben. A vendégek elmondása
alapján kevés olyan tiszta,
rendezett és komplex szolgáltatást nyújtó fürdôvel találkozni az országban, mint
a nyíregyházi. Ezt az elégedettséget tükrözi az is, hogy
az igazi kánikula beköszöntével péntektôl vasárnapig 16
548 vendég látogatott ide, a
Tófürdôn 2256, míg a Júlia
fürdôben 931 vendéget köszönthettek.

Az elhúzódó kánikula igazi ajándék a strandok számára, a kedvezô idôjárás
mellett számtalan program
várja a vendégeket augusztusban is. Nem gond, ha valakinek nincs ideje szabadságot kivenni, tekintettel a
közönségigényekre, 16
órától kedvezményes jegygyel léphetnek a fürdôzôk
az Élmény- és Parkfürdô
területére.
(x)
2013. augusztus 2.
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Hírek – eredmények
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SPORT

Edzôtábor után, tétmeccsek elôtt a Spartacus
Egy edzô sem tervezhet persze évekre a kispadon, hiszen
az eredmények minôsítik, de
mi most bevállaltuk ezt az
utat, és úgy érzem, ez volt a
helyes döntés.
– Több edzômérkôzést is játszott az együttes. Milyen következtetéseket vont le?
– A meccsek elérték a céljukat.
Iramban, játéktudásban olyan
együttesekkel találkoztunk,
melybôl a rendkívül fiatal csapatunk profitálhat. Egy Hajduk
Kula abban a bajnokságban
végzett a középmezônyben,
melyben a Honvédot búcsúztató Vojvodina dobogós lett. Látható, hogy a szerb együttes hol
tart a magyar csapatokhoz ké-

Ausztriában edzôtáborozott a Nyíregyháza
Spartacus. A csapat
három felkészülési
mérkôzést is játszott
bosnyák, szerb és osztrák
csapatok ellen. Az együttes elsô tétmérkôzését
augusztus 11-én játssza,
amikor Magyar Kupa
meccsen lép pályára
Ebesen. Lucsánszky
Tamás vezetôedzô értékelte az eddig elvégzett
munkát.
– Tíz napot töltött a csapat
Loipersdorfban, edzôtáborban. Sikerült elvégezni azt a
munkát, amit terveztek?
– Egyértelmûen igen. Jó pályán, profi körülmények között készülhettünk, és amit
elterveztünk, azt sikerült végrehajtani, ezúton is köszönet
érte a tulajdonosnak, hogy ezt
lehetôvé tette. Elônyünkre
szolgált az edzôtábor, a sok új,
fiatal játékos miatt pedig hasznos volt az összetartás.
– Milyen benyomást keltettek?
– Ez a csapat személyiségében, szellemiségében erôs.
Hosszú távon nem kell majd
sokat változtatni rajta, és biztos vagyok abban, hogy Nyíregyházának egy értéke lehet.

Paku Roland Gyôrben nevelkedett, és az ország másik
végébôl igazolt a Szparihoz.
Szeretne maradandót alkotni Nyíregyházán. – Sándor
István volt az edzôm a Gyôr
II-ben, és már szezon közben beszélgettünk a jövômrôl. Nyíregyházán adottak a
feltételek ahhoz, hogy jó
csapat legyen, ezért döntöttem a váltás mellett. A távolság okozta a legtöbb fejtörést, de úgy döntöttem megpróbálom, mert csak így lehetek sikeres. A csapatnál
nagyon sok az új játékos,
össze kell még szoknunk, de
az edzôtábor nagyban segí-

pest. Nagy a különbség, ez a mi
meccsünkön is kiderült, de sok
hasznos dolgot tanulhattunk. A
másik két ellenfél is nagyon
nagy iramot diktált, lényegesen
gyorsabb volt a játék, mint idehaza. Megkockáztatom, az
osztrák harmadosztályban szereplô együttes tempója is elérte
a magyar élvonal szintjét. Persze játéktudásban nem. De mindenképp jó volt külföldi csapatokkal játszani, és szeretném, ha
ez a hátralévô idôszakban is
megvalósulna, ezért román és
ukrán együttesekkel is szeretnénk még megmérkôzni.
– Közben idehaza is zajlott az
élet. Megtörtént a Magyar
Kupa sorsolás, az Ebest kap-

pat. De ne feledjük, ez a klub
akkor is a mienk, ha kikap, ha
veszít. Jóban – rosszban, erre
esküdtünk. Emlékezzünk,
hogy a tavaszi fináléban zsinórban nyertük a meccseket,
méghozzá ötöt. Május 4-e óta
veretlenek vagyunk, 391 perce érintetlen a hálónk. Ezt a
jó sorozatot kell most folytatni. Számomra ez a 60. szezon
lesz. 1953-ban, óvodás koromban a régi „B” közép tagok vittek ki elôször az Építôk pályára. Pokrovenszki

Paku Roland az ország másik végébôl érkezett

tette ezt a folyamatot. Az én
posztomon több jó labdarúgó
is van, meg kell küzdenem

azért, hogy bekerüljek, de ez
még jobban inspirál – mondta Paku Roland.

lyesen, és végül megegyeztünk. Elsôsorban azért jöttem ide, mert fel akar jutni
az NB I-be a csapat rövid
idôn belül. Ez volt a fô
szempont. Tatabányán más
a cél, ôk szeretnének bent
maradni, én viszont már a
PMFC-vel – ha rövid ideig
is – belekóstoltam az élvonalba, és vágyom oda viszsza. Úgy látom, ez Nyíregyházán lehetséges – mondta
Törtei Tamás.

Sportprogram

Bajnoki menetrend
Idegenben rajtol a 2013/2014-es szezonban a Nyíregyháza Spartacus. A csapat Ajkán lép pályára az elsô
fordulóban augusztus 17-én, míg egy héttel késôbb az
elsô hazai meccsen a Dunaújváros lesz az ellenfél. Íme
a menetrend:
A szurkolók remélik, lesz minek örülni õsszel

Pali bácsinak a legendás játékvezetô, Ajler József édesapja
mutatott be, akinek unokája,
Szegô Karcsi szintén nagy
Szpari drukker. És ettôl a
perctôl kezdve számomra
mindig csak a Spartacus volt
a csapat, és az is marad mindörökké. Olyan számomra,
mint a francia költészet, az
angol rockzene, vagy az olasz
opera – az egyetemes kultúra

része. Remélem, sok fiatal
drukker is hasonlóan érez a
csapat iránt! Azt kérem a
Spartacus szurkolóktól, minél
többen jöjjenek ki a csapatot
biztatni, mert nincs lehangolóbb látvány, mint egy üres
lelátó. Szpari gyôzelmekben
gazdag, sikeres és eredményes ôszt kívánok!
Szabó Lajos, a Spartacus
örök elkötelezett szurkolója

Augusztus 4., vasárnap 18.00 Lelátó: Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda labdarúgó-mérkôzés közvetítése
2013. augusztus 2.

Több új játékos is érkezett
Nyíregyházára. Törtei Tamás a szintén NB II-es Tatabányát hagyta ott a Szpariért.
– Az osztályozóra készültünk még a Tatabányával,
amit szerencsére sikeresen
megvívtunk. Sándor István
keresett meg, játszottunk
egymás ellen, amikor ô még
a Gyôr II-nél volt, de mint
kiderült, több mérkôzésemet
is látta, és azokon jól teljesítettem. Találkoztunk szemé-

Augusztus 3., szombat 16.00 Városi Stadion, Megyei
labdarúgó válogatottak döntôje

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

14

jó erôt képvisel, de szeretnénk
tovább jutni.

Törtei Tamás vágyik vissza az élvonalba

Indul az NB II, azaz Hajrá Szpari!
2013. augusztus 17-én egy
fekete inges sportember a sípjába fúj, és a Szpariért élôhaló szurkolók a következô
hónapokban csak a futballt, a
piros-kék színeket figyelik
majd. A bajnokság, a Szpari
beleszól az életünkbe. A szurkoló az életét a mérkôzések
idôpontjához igazítja, és három hónapon keresztül dübörög a lelátó: Hajrá Szpari!
Mindannyian ugyanazt érezzük majd: örömteli izgalmat,
és boldogságot, ha nyer a csa-

ta ellenfélnek a Szpari. Mit
szólt hozzá?
– A csoportbeosztások miatt
várható volt, hogy nem lesz
könnyû a dolgunk. Kaphattunk volna persze gyengébb
csapatot is, hiszen egy NB IIIas gárda hazai környezetben

1. forduló Ajka–Szpari
2. forduló Szpari–Dunaújváros
3. forduló Békéscsaba–Szpari
4. forduló Szpari–Vasas
5. forduló Tatabánya–Szpari
6. forduló ZTE–Szpari
7. forduló Szpari–Cegléd
8. forduló Sopron–Szpari
9. forduló Szpari–Balmazújváros
10. forduló Gyirmót–Szpari
11. forduló Szpari–Szolnok
12. forduló Siófok–Szpari
13. forduló Szpari–Kisvárda
14. forduló SZTK–Szpari
15. forduló Szpari–Kozármisleny

Események – érdekességek
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Programok

án 8.00 óra. Helye: Napfény
Életmód és Közmûvelôdési
Egyesület, Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar,
Sóstói út 2–4. „A” épület fszt.
8. szoba.

ismétlôdnek. Elôzetes bejelentkezés szükséges: 42/805137; 30/960-9086 telefonszámon, 13.00 óra után! Tájékozódhat: www.bruno-groening.org/magyar.

 A Burattinó Bábszínház
elôadásai: augusztus 3-án
16.00 óra: Vitéz László, mint
erdôkerülô; 4-én 10.00 óra:
Kukta kutya ôrségben; 10-én
16.00 óra: Nyuszikaland; 11én 10.00 óra: Az elátkozott
malom. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.

 Augusztus 15-én 18.00 órától szintén a Bencs Villában:
A Nyugat – ma címmel tartanak zenés-irodalmi mûsort
határon túli és nyíregyházi
színmûvészek közremûködésével. Fellép: Petneházy Attila és Horváth Sebestyén Sándor (Nyíregyháza), Básti And-

 18. Tokaj Biker Meeting

 Térkép a maja újévhez –

augusztus 8–11-éig. 8-án:
Stratégia, Kalapács, Trio Target; 9-én: Nemcsak Berry,
Tequila Band, Ossian, Aurora, Smith & Wessons; 10-én:
vetélkedôk, motoros felvonulás, Naked Man, Rómeó vérzik, road, Zorall, Spider.

ezzel a címmel tart elôadást a
budapesti Tudatosság Háza
két kiváló terapeutája, Váradi
Andrea és Domokos Erzsébet
a Vasutas Mûvelôdési Házban
(Toldi u. 23.) augusztus 10-én
15.00–18.00 óráig. Az elôadás ingyenes!

 A Bencs Villa programjai:

rea (Szlovákia), István István
(Románia) és Barna László
(Budapest). Mindkét mûsor
ingyenes.

 Ingyenes jógaórákat tart a

 Az Életmód és Reiki klub-

Shakti Jógastúdió augusztus
10-én és 24-én 9.00–10.30-ig
a sóstói csónakázótó szigetén.
A jógagyakorláson korra,
nemre, jógában való jártasságra tekintet nélkül bárki
részt vehet. A jógafoglalkozást diplomás sportoktatók,
jógatanárok végzik, megfelelô szakmai tapasztalat birtokában.

ban: Amit tudni kell a talpmasszázsról és a tibeti hangmasszázsról. Hangmasszázs
bemutató. Elôadó: Kiss Istvánné Marika. Idôpont: augusztus 13-án 17.00 óra. Helye:
Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület, Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Sóstói út 2–4. „A” épület
fszt. 8. szoba.

augusztus 7-én 18.00 órakor
dr. Szim Katalin orvos-természetgyógyász, Brigita
Holzer kineziológus és Nagy
Attila természetgyógyász tart
elôadást A sók és az esszenciális olajok hatása a fejfájásra, a migrénre, az allergiára
és az immunrendszerre címmel.

 Tóth Imre kezelése (gerincferdülés, csigolyaficamok, gerinctájék és reumatikus fájdalmak speciális masszázsa).
Elôzetes bejelentkezés szükséges! Idôpont: augusztus 8-

Képviselôi fogadóóra
Halkóné dr. Rudolf Éva,
a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselôje
fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. augusztus 12., 17.00 óra
Helye: Jósavárosi Polgárôr Egyesület irodája

Kedves Olvasóink!
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi
könyvtár 2013. július 29–augusztus 20. között ZÁRVA
tart.
A Vécsey utcai és a Fazekas János téri fiókkönyvtárak a
megszokott nyitva tartási rendjük szerint üzemelnek:
Hétfô: 13.00–17.30, kedd–péntek: 10.00–17.30, szombatvasárnap: zárva, ebédidô: 12.30–13.00

 Bevezetô elôadás: Segítség
és gyógyulás szellemi úton,
Bruno Gröning tanítása által
augusztus 10-én 13.30–14.00
óráig. Részletesen hallhat
majd a tanításról és megtanulhatja, hogyan lehet felvenni a
szellemi gyógyerôt, hogyan
hasznosíthatja saját maga és
mások számára. Helye: Vasvári P. utca 1. (SZÜV Székház). Az elôadások 3 hetente

PROGRAMOK

 Mi köze a jógának az ér-

zelmekhez? címmel Jógatábort szervez Újhután, csodálatos környezetben (Újhuta,
Kossuth út 16.) augusztus 16–
20. között a Napfény Életmód
és Közmûvelôdési Egyesület.
Bôvebben: http://napfenyeletmod.mconet.biz.

22. Mandala Nyár '13
Sóstógyógyfürdô, múzeumfalu, 21.00 óra
Augusztus 2.: Schisgal: Szerelem, Ó! (Esônap: 4.)
Helyszínváltozás! Ezen elôadást – rendhagyó módon – a Hotel Pagony szabadtéri színpadán rendezik meg.
Augusztus 4.: André–Fényes–Szenes: Lulu (Esônap: 5.)
Augusztus 9.: Paul Portner: Hajmeresztô (Esônap: 6.)
Augusztus 17.: Hasek–Mikó: Svejk vagyok (Esônap: 19.)

2013. augusztus 2.
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SZABADIDÔ

– Ilyen benzinárak
mellett...

Rejtvény
A rejtvény megfejtését augusztus 14., 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. Elôzô heti nyertesünk: Nagy Valéria (Demecser, József A. u. 7.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ...legközelebb
inkább én mennék ki az elefánthoz.

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

Névnapok
Augusztus 3. –
Hermina, Kira
Augusztus 4. –
Domonkos, Dominika
Augusztus 5. –
Krisztina, Kriszta
Augusztus 6. – Berta, Bettina
Augusztus 7. –
Ibolya, Afrodité
Augusztus 8. –
László, Eszmeralda
Augusztus 9. – Emôd

Állatkertben
– Apa – szól a skót gyerek az apjának –, adj egy
fontot, hogy megnézhessem az állatkertben az
óriáskígyót!
– Fölösleges – mondja az
apa. – Itt a nagyító, nézegesd vele a gilisztát!

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

Golyó: 2013 áprilisában született keverék kan, aki testvérével került Állatotthonunkba. Aktív, játékos, szeretni
való kölykök.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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