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Csökkent a város hitelállománya
Nyári szünet utáni elsô közgyûlését tartotta Nyíregyháza képviselô-testülete. Az ülésen téma volt a város költségvetése is.
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Rajtol a bajnokság
A hétvégén rajtol a nôi röplabdabajnokság. A nyíregyházi csapat az
utolsó napokban több edzômérkôzést is játszott, a játék pedig több
mint biztató.

XX. évfolyam,
29. szám
2013. szeptember 6.

Épül, szépül
Nyíregyháza

Fotó: Máté János

VIDORgott
az egész
város

Augusztus 30-án kezdõdött és szeptember 7-éig tart a VIdámság és
Derû ORszágos Seregszemléje Nyíregyházán. A VIDOR Fesztivál
ideje alatt annyian fordultak meg a Kossuth téri rendezvényeken,
hogy ritkán „látnak” ennyi embert a belváros macskakövei.
(Képes beszámolónk és további programok a 12-13. oldalon)

Megkezdõdött az új tanév
Becsengettek Nyíregyháza iskoláiban. Ilyenkor a legtöbb
figyelemben a most iskolába lépô elsôsök részesülnek. Az
új tanév változásokat is hoz az intézmények életébe,
ilyen a délután 4 óráig való kötelezô benntartózkodás.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Több száz kisdiák kezdte meg
az általános iskola elsô osztályát Nyíregyházán. Az elsôsök
többségét büszkeséggel tölti
el, hogy az óvoda után már
iskolába járhatnak. De emellett több ezer „gyakorlott” iskolába járó ült be újra a tantermekbe.
A 2013-14-es tanév több újdonságot hoz a köznevelési
intézmények életébe. Többek
között 18-ról 16-ra szállították le a tankötelezettség felsô
korhatárát, új tantárgyként jelent meg a vallás és erkölcstan, valamint változás történt
a pedagógusok munkaidejében és munkarendjében is. Az
általános iskolás diákoknak

pedig délután négyig kötelezô az intézményben tartózkodni. Zékány Andrásné, a
Kodály Zoltán Általános Iskola tanítója elmondta, hogy
eddig sem okozott gondot alsó
tagozatban az, hogy délután
négyig bent kell tartózkodni

az iskolában, hiszen iskolaotthonos formában dolgoztak.
Felsô tagozatban, akik különórákra járnak, külön igazgatói engedéllyel megoldhatják
elfoglaltságaikat.
Az önkormányzat is segít!
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô
gyerekek, a tartósan beteg
vagy fogyatékos kiskorúak,

illetve azok a családok, ahol
három vagy annál több kiskorú gyermek van, térítésmentesen juthatnak hozzá a szükséges tankönyvekhez. A nyíregyházi önkormányzat a tanév kezdetén 5604 rászoruló
gyermeknek egyéb módon is
próbált segítséget nyújtani.
Dr. Krizsai Anita, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális és Köznevelési Osztályának osztályvezetôje elmondta: - Az önkormányzat a Gyermekvédelmi törvény alapján
tud támogatást biztosítani
azoknak, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Akiknek
fennállt a jogosultsága augusztus elsején, azok augusztus utolsó hetében postai úton
gyermekenként 5800 forint
támogatást kaptak, Erzsébet
utalvány formájában.
A város saját támogatási formájában segítséget nyújt

azoknak az állandó nyíregyházi lakcímmel rendelkezô
általános vagy középiskolás
diákoknak, akik busszal járnak valamely köznevelési intézménybe. Nekik a bérlet
árának 30 százalékát térítik
vissza abban az esetben, ha a
gyerek leadta a bérletet az iskolában.
Ezen kívül rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is
igényelhetnek a kiskorú gyerek szülei egész tanévben, ha
valamilyen, nagyobb kiadással járó, nem várt esemény
történik a családban. A 201314-es tanévben három nagyobb szünet vár a diákokra:
2013. október 28-ától október
31-éig ôszi szünet, 2013. december 23-ától 2014. január
3-áig téli szünet, 2014. április 17-étôl április 22-éig tavaszi szünet lesz. A tanév utolsó napja: 2014. június 13.

Mint azt a kedves városlakók is érzékelhetik: széltében-hosszában túrnak, fúrnak, állványoznak, aszfaltoznak, építenek Nyíregyházán. Az egyik helyen a
szennyvízprogramra utaló
jelzést találnak, máshol láthatóan távhôvezetéket cserélnek, nem ritkán új aszfaltszônyeg kerül az utakra,
több helyen új köntösbe öltöznek házak, intézmények,
és mint kiderült, sok mindent még nem is látunk abból, ami a háttérben már elkezdôdött. Mellékletünkben
összegyûjtöttük a teljesség
igénye nélkül azokat a javarészt most zajló, vagy a nagyon közeli jövôben várhatóan elkezdôdô (s kisrészt a
közelmúltban már befejezôdött) fejlesztéseket, beruházásokat, melyekkel nap mint
nap találkozhatunk. Az újságban külön négy teljes oldalt szenteltünk e célnak,
azért is, hogy a kivitelezôk
és a beruházók nevében türelmet kérjünk mindenkitôl
a munkákkal járó esetleges
átmeneti kellemetlenségek
miatt. Hiszen mindez értünk
zajlik: minden egyes „téglával” épül, szépül Nyíregyháza.
Némi útbaigazítás az áttekintéshez: az újság mellékleteként egy méretarányos
térképet találnak, amelyben
igyekeztünk különbözô színekkel megjelölni az egyes
projektek helyszíneit, valamint néhány nagyobb program, munka jelenlegi és várható képét is elhelyeztük illusztráció gyanánt. Ugyanezen színkódokat használtuk
a térkép két hátoldalán, amikor a projektek leglényegesebb adatait tesszük közzé.
Azért csak röviden, mert jórészt már írtunk (és még fogunk is) mindegyikrôl részletesebben. Kellemes böngészést kívánunk!

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. augusztus 29.
csütörtök
Lendkerekes autók, hajas babák, gombfoci és rajzfilmfigurák várják a látogatókat a Kállay Gyûjteményben. A múzeumban régi játékokból rendeztek kiállítást,
melyhez programokat is szerveznek.
Szeptember 13-án ügyességi napra várják a nyíregyháziakat.

2013. augusztus 30.
péntek
Közös ünnepséget szerveztek a Nyíregyházi Állatpark fôemlôsgondozói a kertben
élô nyugati síkvidéki gorilláknak, hiszen
mindkét állat augusztusban ünnepelte születésnapját. A 16 és 17 éves hím e különleges alkalomból gyümölcstortát ehetett.
Djumbah és Bubu a park Tarzan ösvényének terjedelmes kifutójában élnek.

2013. augusztus 31.
szombat
Közel 15 ezren vettek részt a Sunshine
FM születésnapján. Velük ünnepelt a mai
magyar könnyûzenei élet színe-java. A
rendezvényen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a színpadon jelentette be, hogy a Sunshine születésnap a
következô évtôl bekerült a város nagyrendezvényeinek sorába.

2013. szeptember 2.
hétfõ
Vidám évnyitóval vette kezdetét az
új tanév 29 elsôs diák számára is
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium Szôlôskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményében.

2013. szeptember 3.
kedd
VIDOR Ovi Buli keretein belül a
Mustárház udvarán fellépett a Szeredás Együttes, Csiribiri komédiák címû mûsorával. A koncerten
ezúttal közel 300 óvodás gyermek
bulizhatott.

Az EMMAUS Szeretetotthonban köszöntötték Nyíregyháza újabb szépkorú lakóját, Sallai Andrásnét 95. születésnapja alkalmából. Az emléklapot Halkóné dr. Rudolf Éva közgyûlési képviselô és Bodzás
Sándorné szociális ügyintézô nyújtotta át
az ünnepeltnek.

Megkezdôdött az Idôsek Akadémiája idei
programsorozata. Az idôseknek a Római
Katolikus Plébánia dísztermében öt elôadást tartanak, többek között az egészségrôl, az építészetrôl és a zenérôl. A következô elôadás szeptember 10-én lesz, az
idôskori fitt-lét alapszabályairól.
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2013. szeptember 6.

A tervek szerint halad a
távhôvezetékek rekonstrukciója Nyíregyházán.
Idén 400 millió forintos
beruházással másfél
kilométernyi csövet
cserélnek újra. Azokon a
szakaszokon kezdték a
munkát, amelyek nagy
területeket látnak el, illetve
ahol gyakori volt a meghibásodás. A felújítási
munkák szeptember
végére befejezôdnek a
megyeszékhelyen.
A Rákóczi utcán már végeztek a távhôvezetékek cseréjével, most az érintett útszakaszok burkolatának helyreállításán dolgoznak a szakemberek. Idén uniós pályázat segítségével 400 millió forintos
rekonstrukciót indított el a
Nyírtávhô Kft. A szolgáltatónak 46 kilométeres vezetékhálózata van a városban, most
másfél kilométernyi csövet
cserélnek újra.
Arday Balázs, a Nyírtávhô
Kft. ügyvezetô igazgatója
hangsúlyozta, azokon a szakaszokon kezdték a munkát,
amelyek nagy területeket lát-

nak el, illetve, ahol gyakori
volt a meghibásodás.
A terveknek megfelelôen, ütemesen halad a rekonstrukció.
A Nyírtávhô Kft., ahogy ígérte, a tanévkezdésre az iskolák
környékén és a fôközlekedési utaknál befejezte a munkákat. A belvárost is érintô szakaszokon a VIDOR Fesztivál
idejére felfüggesztették a
munkát, de ezt követôen szeptember végére mindenütt elkészülnek a felújítással.

Helyi vállalkozókkal
Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón el-

mondta, hogy az idei nyáron
a futó beruházásokkal szinte
az egész várost feltúrták, de
ez egyértelmûen Nyíregyháza fejlôdését jelenti.
Egyszerre dolgoznak a
szennyvíz-beruházáson, a
távhô-rekonstrukción, az útfelújításokon és a piac újjáépítésén. Ez persze kellemetlenségekkel is jár, de a városért
történik, és meglesz az eredménye is.
A polgármester hozzáfûzte, a
város gazdasági fejlôdését
szolgálja az is, hogy a beruházások a nyíregyházi cégeknek és vállalkozásoknak adnak és adtak munkát.

Negyede elkészült az aszfaltozásnak
Több mint 7 kilométer
utat aszfaltoztak le
Nyíregyházán a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan. Összesen 30
kilométer kap új burkolatot a városban.
A munkálatok jól haladnak, így október végére
mindenhol elkészülhet az
új út.
SZERZÔ: DANKÓ LÁSZLÓ

2013. szeptember 3.
kedd

2013. szeptember 3.
kedd

Ütemes a távhô-rekonstrukció

Egy hete Rozsrétszôlô több
utcájában, a héten pedig már
a Moszkva utcán is új aszfaltburkolaton közlekedhetnek az autósok. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan összesen 30 kilométer
hosszúságú utat aszfaltoznak le teljes szélességben,
melyre 500 millió forintot

áldoz Nyíregyháza. A munkálatok jól haladnak. Az elmúlt
két hétben 7,5 kilométeres
szakasz készült el, a következô napokban pedig a zúzottkôvel burkolt utakat is helyreállítják. – Tudjuk, hogy a
lakosság számára ez megterhelô, hiszen zajjal és forgalomkorlátozással is jár az útépítés. Igyekszünk idôben tájékoztatni a lakókat, hogy
mely szakaszok következnek.
Kérjük a lakók megértését –
mondta dr. Podlovics Roland
projektmenedzsment-vezetô.
A jövô héten a Gárdonyi, a
Csárda, a Margaréta, a Pitypang és a Kökény, Kulcsár és
Lombkorona utcák helyreállítása kezdôdik. A teljes helyreállítás október végére befejezôdik, de a következô évre
is marad komolyabb aszfaltozás. A Csongor utca engedé-

lyeztetési eljárása folyamatban van, a tervek most készülnek, és 2014 tavaszán elkezdôdhetnek a munkálatok.

Közeleg a II. félévi adóbefizetési határidô
Tisztelt Adózók!
A 2013. II. félévre esedékes
adók befizetési határideje –
a hétvége miatt – szeptember 16-a.
A Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya a napokban
postázta a nyilvántartott
adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 42 626 darab értesítést, a 2013. augusztus 7. napjáig beérkezett befizetések figyelembe-

vételével. Az értesítô tartalmazza az adózó elmaradt tartozását és a 2013. II. félévre
esedékes helyi adókat, valamint a gépjármûadót és az
esetleges késedelmi pótlékot.
Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a fizetési határidôre érdemes
odafigyelni, mivel azoknak az
adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek határidô
után tesznek eleget, késedel-

mi pótlékot kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén
végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal
szemben.
Az adóosztály felkészült az
adózók fogadására az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város
Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya
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A hét témája AKTUÁLIS

Nem várunk másra –
Lapzártánk idején, a hét közepén a terveknek megfelelôen már a frissen újraaszfaltozott Búza téri parkolóban nyüzsgött a piac, hiszen
a szemközti csarnokból átköltöztek a termelôk, kereskedôk.

Milliárdos ötletek,
milliárdok nélkül – 2009
Aztán röpködtek a milliárdok,
hiszen szerintük csak ilyen
összegekbôl lett volna elképzelhetô az, hogy valamilyen
formában hozzányúljanak a
piac kérdéséhez. Ehhez hol
külsô befektetôben, vállalkozóban gondolkodtak, hol más
projektekbôl akartak átcsoportosítani forrásokat, hol pedig ment az idô a különbözô

Különleges pillanatok ezek,
amiket túlzás nélkül nemhogy
évek, de évtizedek óta várnak
a nyíregyháziak.
Persze nem a költözést, és az
ezzel járó néhány hónapos
kényszerû „albérletet”, az átmeneti kellemetlenségeket,
hanem mindennek az okát: a

Dr. Kovács Ferenc – polgármester

A piac a város dolga, s mi megoldjuk

Folyamatos mûködés
a szemközti parkolóban

Az elkövetkezô három hónapban a bô
30 éves csarnok belsô üzleteit, árusait és a szabadtéri zölds
ég- és virágpiac termelôit, kereskedôit a Búza tér észak
i részé
aszfaltburkolatot kapott nagy parkolóban n lévô, azóta új
találhatják meg,
változatlan piaci kínálat mellett, itt bizto
sítanak számukra
asztalokat és konténereket az árusít
áshoz (s mosdókat is
felállítanak). A Búza tér Rákóczi utca
felôli oldalán üzemelô boltok a felújítás ideje alatt folya
matosan nyitva tartanak. Két további termelôi piac nyílik
Oroson és Borbányán, amely részben tehermentesíthe
ti a parkolót. Parkolásra legközelebb a Búza utcán, Új utcán
, Árok utcán, illetve a piaccsarnok melletti parkolókban
lesz lehetôség (szombat-vasárnap ingyenesen). A csarnok felújí
tásának ideje alatt
a kereskedôk autóikkal beállhatnak
a nyitott piac területére, az árusok ott díjmentesen parkolhatn
ak. A területen egy
faházat is felállítanak, ott lesz a piac
irodája, abban helyezik el a biztonsági szolgálatot, ott kap
helyet az állatorvos
és a gombavizsgáló is.

piaccsarnok megújulását, ami
november 29-ére várható.
Piac helyett plázát (?!)
– 2008
A tények: a Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô Kft. saját és önkormányzati forrásból 190 és fél millió forintot fordít arra, hogy
megvalósítsa a régi álmot, a
piaccsarnok felújítását. Kulcsszó a saját erô és a régi álom

méltóbb körülmények a piaccsarnokban

is. Olyan régi, hogy
már az elôzô városvezetés is
(saját magára visszamutogatva) nyilatkozott ennek kapcsán még 2009 környékén is,
a ’90-es évek közepére datálva az elgondolások kezdetét.
Igaz, akkorra, 2009-re már túl
volt a közvélemény a „plázasokkon”, amikor éppen elvetette az elôzô közgyûlés a jelentôs társadalmi ellenállásba
ütközô terveit, amik a jelenlegi épület eltakarítása árán

– E fejlesztés mögött is több hónapos elôkészítô munka
van. Nagyon sok konzultáció történt a NYÍRVV munkatársai és az ott árusítók, ôstermelôk között. Tehát nem egy
íróasztalfiókból vagy felülrôl elôrángatott koncepció, amit
megvalósítunk. Kiemelten fontos, hogy ezt saját erôbôl tudja
a város finanszírozni, köszönhetôen az utóbbi évek gazdálkodásának. Nem kell azzal foglalkoznunk, hogyan vegyünk fel hitelt, ami aztán vagy megtérül, vagy nem. Nem
kell különbözô PPP-s projektekben gondolkoznunk, mint
a korábbi vezetések általában. Köztudott: ezeknek a sajátos konstrukcióknak sok esetben máig nyögjük a terheit.
Ezt a város saját maga oldja meg, hiszen a belvárosi piac a
város dolga. A Búza téri piac tehát a karácsonyi bevásárlási
idôszakra a belsôt tekintve megújul – nyilatkozta a polgármester a Nyíregyházi Televíziónak.
modern bevásárlóközpontot
gondoltak a város közepére.
Egy újabbat, miközben a
meglévôk sincsenek tömve
üzletekkel, kevés a bérlô, és a
vásárló is…

Csabai László

né nyilatkozata,

tervek elkészíttetésével, véleményeztetésével. Egy tény: a
régi Nyíregyházi Naplók tanúsága szerint is jelentôsen
ellenezte a vásárló- és elárusítóközönség, hogy a megszokott, megszeretett piacukat

2009. márciu

s 26., Nyíregyh

ázi Napló

A piaccsarnok teljesen megújul
Kicserélik a teljes közmûhálózatot, megújul az ivóvíz-, a
szennyvíz- és az elektromosvezeték-hálózat, korszerûbbé
válik a csapadékvíz-elvezetés, és új burkolatot (ipari padló) kap a csarnok padlózata. Megújul a piaccsarnok homlokzata, fotocellás ajtót építenek be (eltûnnek a ronda barna függönyök…), az épület külsején a portálüvegeket kicserélik, illetve festést végeznek, egységes arculatot kapnak az üzletek, kicserélik a nyílászárókat, a vásárlók számára új mosdókat építenek és a mozgáskorlátozottaknak is
kialakítanak illemhelyet. Az üzlettulajdonosok pedig visszakapják az üzlethelyiségükbôl eddig öltözôre biztosított területet, mert az épület felsô részén öltözôket és mosdókat
alakítanak ki. A csarnokban lévô asztalokat is újakra cserélik, amelyek száma is bôvül, 90-rôl 120-ra.
valami hipermodern, steril,
mélygarázsos csudára cseréljék. Egyvalamiben volt egyetértés: valamit tenni kell, de
hogy pontosan mit, és mibôl,
abban sosem egyeztek meg,
közben az idô haladt, a csarnok állaga pedig jelentôsen
romlott.
Saját erôbôl cselekszünk
– 2013
A jelenlegi városvezetés régóta érzékelte ezt a problémát
– is. Azonban a város teljesítôképessége most teszi lehetôvé az örökölt finanszírozási
problémákat semlegesítve,

hogy saját erôbôl is nekikezdjen egy ilyen beruházásnak,
miközben ugyancsak önerôbôl támogatott útfelújítások,
építések is zajlanak városszerte. A közgyûlési beszámolóban is olvasható (4–5. oldal)
a városi hitelállomány részben állami adósságátvállalással történô drasztikus csökkenése, mely teret biztosít például ilyen fontos dolgok elvégzésére – a korábban szokásos forgatókönyv szerinti
újabb hitelfelvételek nélkül.
Megújul végre a piaccsarnok,
sokak örömére. És ez a folyamatnak még csak az elsô lépése.
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Jelentõsen csökkent idén a város hitelállománya
Nyári szünet utáni elsô közgyûlését tartotta Nyíregyháza
képviselô-testülete. Többek között elfogadták az Etikai
Kódexet és az önkormányzat által fenntartott óvodák
dolgozói létszámának emelését. Az ülésen téma volt a
város költségvetése is, melybôl kitûnik, hogy jórészt a
múlt örökségeként az önkormányzat több mint 18,6
milliárd forint összegû hitelállománnyal kezdte a 2013-as
gazdasági évet, ez június végéig 5,8 milliárd forint alá
csökkent.
Tornával kezdôdött a nyári
szünet utáni elsô közgyûlés.
A Magyar GyógytornászFizioterapeuták Társasága
Nyíregyházán tartotta kilencedik kongresszusát, ebbôl az
alkalomból egy rövid mozgásra invitálták a közgyûlés
résztvevôit.

Elismerések
Kitüntetéseket is átadtak az
augusztusi napirendi pontjainak tárgyalása elôtt, dr. Vaczó
Sándor a „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója”
„Babicz Béla díj”-at vehette
át. Dr. Kovács Ferenc polgármester az U20-as férfi kosárlabda-válogatott három nyíregyházi játékosát, Jakab Pétert, Polyák Lászlót és Varga
Mártont is köszöntötte.
A két ülés között történt eseményekbôl dr. Kovács Ferenc
kiemelte, hogy az országos
minôsítô eljárás sikerrel zárult, így Sóstó hivatalosan is
nemzeti gyógyhely.

Tehermentesen lett a
városé a BUSZACSA
Ehhez a napirendhez kapcsolódva számos kérdést tettek
fel még a képviselôk.
A Bujtosi Szabadidô Csarnok
átvételével kapcsolatban merült fel az ellenzéki frakció
részérôl, hogy az intézmény
korábbi adósságát is átvállalja-e az új fenntartó. A polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a város semmiféle korábbi adósságát nem
vállalja át a BUSZACSA-nak.
Jeszenszki András (MSZP) a
Bethlen Gábor utca 75. szám
alatti ingatlanra hívta fel a figyelmet, melyet értéktelenné
tesznek az önkényes lakásfoglaló hajléktalanok. A probléma nem volt ismeretlen a városvezetés számára. Bocskai
Péter, a NYÍRVV Kft. ügyvezetôje arról számolt be, hogy
az épület takarítása megtörtént, a közterület-felügyelet
pedig folyamatosan intézkedik a jogtalan használókkal
szemben. Ez utóbbiról már
Bodrogi László felügyelet-vezetô tájékoztatta a testületet,
4
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aki azt is elmondta: 26 személlyel szemben kezdeményeztek jogtalan beköltözés
miatt szabálysértési eljárást.
Ám az épület teljes lezárása
nehezítené az önkormányzat
ingatlanértékesítési szándékát.
Nagy László (MSZP) azt kérdezte, hogy a szülôk tisztában
vannak-e azzal, hogy a gyerekek milyen feltételekkel
maradhatnak az iskolában
délután. A köznevelési törvény változásai számos kérdést vetnek fel a szülôk és a
pedagógusok körében is. Dr.
Kovács Ferenc válaszában
arra hívta fel a figyelmet,
hogy az iskolák állami fenntartásban vannak, a városvezetésnek nincs jogköre a mûködésbe beleszólni. A polgármester azt is megjegyezte,
hogy meg kellene várni a tanévkezdést, és majd az esetlegesen felmerülô problémákkal foglalkozni. Hozzátette:
semmi szükség a felesleges
hangulatkeltésre.

Bevonva a
helyi vállalkozók
Nagy László (MSZP) frakcióvezetô annak a véleményének
adott hangot, a két közgyûlés
között történt napirendhez
kapcsolódva, hogy véleménye szerint – egy kondiparkeszközökkel foglalkozó honlapra hivatkozva – a városban
épülô négy létesítmény kialakítását kevesebb mint 22 millió forintból is meg lehetett
volna oldani. Arra várt választ, hogy mi indokolja Nyíregyházán a magasabb költséget. Bocskai Péter, a NYÍRVV
Kft. ügyvezetô igazgatója válaszában kiemelte, hogy a
képviselô által említett
weboldalon nem kondiparkos, hanem játszótéri eszközök találhatóak. Ezek feltüntetett ára is nettóban értendô.
A most épülô tereket egyenként 15 komoly kondigéppel
szerelnek majd fel. A cégvezetô arról is szólt, hogy a költségekhez még hozzájárul a tereprendezés és természetesen
a kivitelezés költsége is. Dr.
Kovács Ferenc polgármester

hozzátette: a kivitelezést is
helyi vállalkozó végzi, mint
ahogy általában is arra törekszik a városvezetés, hogy
amikor csak lehetséges, helyi
cégekkel dolgozzon.

Biztató számok
A további napirendek között
módosították az önkormányzat idei költségvetési rendeletét, erre többek közt a városfejlesztési projektek miatt is
szükség volt.
– Öröm, hogy a város olyan
anyagi helyzetbe került, hogy
az önerôt tudjuk biztosítani
saját forrásból. Tehát nem kell
hiteleket felvennünk erre a
célra, mint a korábbi idôszakban, aminek beláthatatlan következményei lettek volna –
mondta el dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetôje.
Az önkormányzat több mint
18,6 milliárd forint összegû
hitelállománnyal kezdte a
2013-as gazdasági évet, ez
június végéig az állami adósságátvállalással és a teljesített
törlesztésekkel 5,8 milliárd
forint alá csökkent. Az állam
12 milliárd 73 millió forintot
vállalt át a nyíregyházi helyhatóság – döntôen az elôzô
városvezetés alatt felhalmozódott – adósságából. Az önkormányzat az elsô fél évben
a felvett pénzintézeti kölcsönökbôl több mint hárommilliárd forint törlesztést teljesített, viszont idôközben a folyószámlahitelét rövid lejáratú mûködési hitellé alakította
át, ami 2,3 milliárdos növekedéssel járt. Így Nyíregyházának június végén 5 milliárd
770,6 millió forint lett a hitelállománya. A település önkormányzata 35 milliárd forint
éves költségvetésbôl gazdálkodik, amit az elsô fél évben
50,2 százalék arányban teljesített.
A gazdálkodást értékelô közgyûlésen arról is szó esett az
ellenzék részérôl kritikaként,
hogy az idén június végéig
csökkent a város helyiadó-bevétele. Az iparûzési adóból a
tavalyi hasonló idôszakban
befizetett 2,6 milliárd forintnál 200 millióval kevesebb forint folyt be. (Igaz, tendenciózusan az utóbbi években folyamatosan nôtt a bevétel, így
egy korábbinál nagyobb
összegbôl érkezett be idôarányosan kevesebb.) Dr. Kovács
Ferenc polgármester az ülésen
hangsúlyozta: a szeptemberi
és decemberi adófeltöltésnél

megalapozottan várható,
hogy teljesíteni tudják a 7,8
milliárd forintos helyiadó-bevételi tervet, sôt, az új nagyvállalkozások befizetéseivel
meg is haladhatják.

majd semmit.

Bôvülô férôhelyek és
dolgozói létszámok
A közgyûlésen elfogadták a
város fenntartásában mûködô
óvodák dolgozóilétszámemelését is. A városban tehát
nemcsak a gyermekek részére elérhetô hely bôvül, hanem
a dolgozói létszám is mintegy
tíz százalékkal, döntôen pedagógiai asszisztensekkel. Az
intézményekben 28 asszisztens álláshely kerül betöltésre a jövôben és a közgyûlés
döntött arról is, hogy a közgyûlés engedélyezi intézményenként a vezetô beosztások
számának növelését óvodánként két intézményvezetô-helyettessel.

Támogatott
egészségügy
Létrehoztak egy Egészségügyi Támogató Alapot is 8
millió forintos keretösszeggel.
Ennek célja, hogy a házi-,
gyermek- és fogorvosi praxisoknak vissza nem térítendô
támogatást adjon a korszerû
és hatékony feltételrendszer
kialakítására.

Kevesebbet
a kéményseprésért
Döntöttek a kéményseprôipari közszolgáltatás ellátás
szerzôdésének aláírásáról is.
Az ágazatot az energiaárakhoz hasonlóan korábban
érintette a rezsicsökkentés, a
módosítás után a felére mérsékelte a maximálisan kérhetô díjat.

Zavartalan
távhôellátás
Az E.ON szakembereit is
meghívták a közgyûlésre a
következô fûtési idôszakot
érintô változások miatt. A
szolgáltató még korábban kérte a Magyar Energetikai Hivataltól a debreceni és a nyíregyházi kombinált ciklusú
erômûvek szüneteltetéséhez
az engedélyt. A szakemberek
azt mondták, ehelyett egy
nagyteljesítményû kazánt állítanak üzembe, a változásból
a fogyasztók nem éreznek

Az oldalakat szerkesztette: Sipos Marianna felelôs-szerkesztô, Tarczy
Gyula fôszerkesztô
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Már önerôbôl is képesek Etikai Kódex – elfogadva,
vagyunk utakat építeni de nem egyhangúlag
Dr. Kovács Ferenc polgármestert az
elsô ôszi (a valóságban augusztus
végi) közgyûlés néhány témája
kapcsán kérdeztük részletesebben.
Így terítékre került az óvodai
létszámbôvítés, a háziorvosi alap
létrehozása és a lépten-nyomon
tetten érhetô fejlesztések.

Több gyermek,
több szakember
– Az egyik legfontosabb napirend az
óvodákkal volt kapcsolatos. Talán sokaknak meglepô lehet, hogy ebben a
szférában is munkahelyet tud teremteni a város.
– A gyerekek jelentik a jövôt, s a komplex gondolkodásunkat mutatja, hogy
összességében közel 600 millió forintos
felújításokat végeztünk, sôt, jelenleg is
folynak munkálatok az óvodákban, ami
elsôsorban bôvítést és rekonstrukciót
jelent. Mivel a férôhelyek száma nôtt,
most bôvülhet az óvodákban dolgozók
létszáma is 28 fô pedagógiai asszisztenssel, plusz 6 fô óvónôvel és dajkával.
Nem csak az intézmények, az óvodaépületek állagának, de a gyerekek ellátásának a színvonalát is folyamatosan növeljük. Tavaly például bevezettük a sérült gyerekekkel való speciális foglalkoztatást, amire korábban nem volt példa Nyíregyházán, pedig az ehhez szükséges szakképzettséggel rendelkezô
óvónôk mindig rendelkezésre álltak.

Segítjük a háziorvosokat
– Volt egy olyan közgyûlési elôterjesztés is – szintén ellenszavazat nélküli támogatással –, ami egy egészségügyi támogatásról szól. Újszerûnek hangzik,
kiknek segíthetünk vele?
– Az alapellátásban dolgozó háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok a
címzettjei, összesen 102 praxis. Félévente összejövünk az alapellátásban dolgozó orvosokkal, amikor elsôsorban információ- és véleménycsere zajlik. A háziorvosok elmondták, korábban sosem
volt ilyen, hogy a polgármester rendszeresen találkozzon velük, ez egy újszerû
kezdeményezés. Az ilyen alkalmakkor
mindig meghatároztunk valamilyen közös célt. Általában bevontuk a kórház
vezetését is, így valósulhatott meg, hogy
megindult márciusban a 24 órás ügyelet, ami szintén nem volt korábban.
Legutóbbi konzultációnkon azt kérdeztem, hogy mire lenne leginkább szükségük a betegek ellátásának javítása érdekében. Az önkormányzat elképzelése
egy olyan alap létrehozása volt, mellyel
segíteni tudjuk a háziorvosi praxisok
mûködését. A közgyûlés most elfogadta az Egészségügyi Támogató Alap
Program (ETAP) létrehozását 8 millió
forint keretösszeggel. Az alap célja az
önkormányzattal ellátási szerzôdést kötött, a város területén mûködô háziorvosi
(házi felnôtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére maximum 400 ezer
forint vissza nem térítendô támogatás
nyújtása, a minôségi ellátás biztosítása,
javítása érdekében. Emellett javasoltuk,
hogy a közgyûlés által még 2009-ben
megállapított mikrohitelhez kapcsolódó

kamattámogatási programból a fel nem
használt, de a 2013. évi költségvetésben
betervezett hétmillió forint kamattámogatásként történô felhasználását, melyet
kizárólag az ETAP keretében támogatott
praxisok vehetnek majd igénybe. Hangsúlyozom, az a cél, hogy a betegek, gyerekek, idôsek, minden egészségügyi alapellátást igénybe vevô nyíregyházi lakos
jobb ellátást kapjon, s ez leginkább úgy
valósulhat meg, ha támogatjuk a szolgáltatást nyújtó orvosokat. A forrásokra október elsejétôl lehet pályázni.

Útépítések saját erôbôl is
– Ha már szóba hozta a több 100 millió
forintos óvodai fejlesztéseket, akkor nézzük globálisabban, mert az egyik napirendje a közgyûlésnek a szokásos negyedéves beszámoló volt az aktuálisan
futó pályázatokról. Azt lehet érzékelni,
hogy mindenhol túrnak-fúrnak, aszfaltoznak és állványoznak.
– A felújítások bizony kellemetlenségekkel is járnak, de ez által fejlôdik a város.
Zajlik a szennyvízberuházás és sok más,
összességében többmilliárd forint értékû
projekt mellett nyáron elkezdôdött például a Nyírtávhô vezetékcseréje, sôt, a városüzemeltetés is megkezdte az útfelújítást. A közel 600 kilométer önkormányzati útból mindössze 250 kilométer aszfaltozott, ez nagyon nagy elmaradás. E
téren most egy jelentôs lépést teszünk elôre és terveink szerint ez minden évben így
megy majd tovább. Útépítések, felújítások zajlanak a belvárosban, de lesz
Kistelekiszôlôben, Nyírszôlôsben,
Oroson, több városrészt is érint, s mindezt már önerôbôl képesek vagyunk megvalósítani. Persze jobban örültem volna,
ha lett volna rá pályázat, hiszen ugyanezt
az önerôt akár megtízszerezhettük volna,
de erre már nem volt lehetôség. A 7 éves
EU finanszírozási ciklus végén járunk,
jóval korábban, hét évvel ezelôtt kellett
volna megfogalmazni ezeket a prioritásokat, amire akkor sajnos nem került sor.
Másik friss és jó példa a Búza téri piac felújítása, amire hosszú évek óta várnak már
a nyíregyháziak és az elôzô vezetés idején
csak ígéreteket kaptak (errôl másik cikkünkben bôvebben írunk – a szerk.).

A közgyûlésen elfogadták az Etikai Kódexet is. Ezt még a május végi ülésen kezdeményezte
egy interpelláció során Halkóné dr. Rudolf Éva fideszes képviselô. A kódexet a szocialisták
nem szavazták meg és az elôkészítô munkában sem vettek részt. Az alábbiakban az ezzel
kapcsolatos vitából idézünk.
Dr. Adorján Gusztáv, FIDESZ-KDNP:

Mi a baja ezzel a szocialistáknak?
– Emlékeztessük a városlakókat arra, hogy mikor is
pattant ki az Etikai Kódex szükségszerûsége, igénye. Március 15-én komoly katasztrófahelyzet volt
a városban, mindenki tette a dolgát. Ekkor jelentek
meg olyan kiadványok, amelyek nagyon sokunkat
fölháborodással töltöttek el. Nem értem a szocialista pártot, hogy ezzel az Etikai Kódex-szel tulajdonképpen mi a baja. Ebben olyan általános alapelvek
vannak lefektetve, mint, idézem: „az emberi méltóság tisztelete”, „elkötelezettség és felelôsség”, „szakszerûség”, „feddhetetlenség”. Mi a baja ezzel a szocialista pártnak? Ezek olyan elvek, amelyekkel bárki, párttól való hovatartozástól függetlenül egyetérthet. Vagy az a baj, hogy bele van a kódexbe írva,
hogy „a kódex hatálya alá tartozó személy tartózkodjon a kódex érvényességi körébe tartozó szeméNagy László, MSZP:

lyekre irányuló becsületsértô, rágalmazó állítások
megfogalmazásától, valamint ilyen tartalmak közösségi oldalakon való megosztásától”? Megdöbbentett, hogy ma reggel a szocialista frakcióvezetô úr
nem vett részt a közös egyeztetésen, noha, amikor
elhatározta a közgyûlés, hogy alkot egy ilyen kódexet, akkor egyhangúlag támogatta mindenki. Mi a
város érdekében szeretnénk egységesen, mindenféle „köpködések” nélkül dolgozni. Aki ezzel nem ért
egyet, az saját lelkiismeretével és a városlakókkal
nézzen szembe és nekik próbálja megmagyarázni,
hogy miért is lesz a szavazatuk nem.
– A közgyûlés eddig is igyekezett valóban az emberi méltóság tiszteletben tartása, a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, annak megfelelôen végezni munkáját, ahogy egyébként az önkormány-

Nincs szükség a külön szabályozásra
zati törvényben, illetve a képviselôk a ciklus elején tett eskü szövegében megfogalmazottaknak
megfelelôen kell, hogy végezzék a munkájukat.
Ebben a közgyûlésben korábban sem és jelenleg
sem volt tapasztalható mindaz, ami miatt azt gondolhatta volna bárki, hogy Etikai Kódex megalkotására van szükség. Én azon a közgyûlésen, amikor ez felvetôdött, nem voltam jelen, de valóban,
képviselôtársaim sem mondtak ellent annak a szándéknak, hogy ez az Etikai Kódex megalkotásra kerüljön. De azt gondolom, hogy az idôközben történt változások, nem feltétlenül azt jelzik, hogy
Etikai Kódex megalkotásában nekünk részt kellene vennünk. Mi ezt az Etikai Kódexet nem fogjuk
elfogadni, nem csak azért, mert a városban személyes érintettsége révén több képviselôtársamat vagy
Vass Zoltán, Jobbik:

több szocialista képviselôt is különbözô kiadványokkal támadnak és lejáratnak, hanem azért sem,
mert azt gondolom, hogy a közgyûlés szeme elôtt
az kell, hogy lebegjen, hogy a város érdekeit szem
elôtt tartva, megfogalmazva a megfelelô kritikákat, a különvéleményeket is megismertetve a közvéleménnyel, minden esetben tartsuk tiszteletben
a másik véleményét, és hogyha ez valakinek nem
tetszik, akkor is el kell fogadni.
– Mi részt vettünk az elôkészítô munkában, voltak javaslataink is, amelyek módosított formában
beépítésre kerültek az Etikai Kódexbe. Úgy gondolom, hogy a pártpolitikai érdeket egy Etikai Kódex összeállításánál figyelmen kívül kell hagyni,
én is így döntöttem, amikor nyilatkoztam ennek a
kódexnek az elfogadása kapcsán. Mert mirôl szól

Engem ez nem fog korlátozni
ez az Etikai Kódex? Arról, hogy egymással milyen viszonyban vagyunk, milyen módon kommunikálunk egymással. Tehát azt mondom, hogy
ez csak a kommunikációról szól. Engem az Etikai Kódex elfogadása semmiben nem fog korlátozni, mint képviselô, és úgy gondolom, hogy a
jobbikos külsô és belsô bizottsági tagokat sem
fogja korlátozni semmiben. Az pedig, hogy más
emberek, akik nem tagjai azoknak, akikre az Etikai Kódex vonatkozik (rendesen le van írva az
elôterjesztésben, hogy kikre vonatkozik a kódex), tehát, hogy mások hogyan viselkednek,
semmi ráhatásunk nincsen. Ezért azt mondom,
hogy rájuk nem is vonatkozik ez a kódex, csak
ránk, én pedig úgy gondolom, hogy emiatt el is
fogom fogadni az elôterjesztést. Azok, akik nem
Dr. Kovács Ferenc:

akarják elfogadni ezt a kódexet, rossz helyzetbe
kerülnek a választópolgárok elôtt. Hiszen az emberek akkor elgondolkodnak azon, hogy miért
is nem akar tisztességesen viselkedni egy olyan
ember, aki nem írja alá a kódexet.
– Az MSZP képviselôi részérôl felvetett indoklás
logikátlan, ellentmondó és álszent is, de ez legyen
az ô felelôsségük. Az emberek azt fogják gondolni, hogy egyébként, ha vállalható, de nem vállalják, akkor nem akarják betartani? Vagy amikor
ezt májusban megszavazták és akkor úgy gondolták, hogy az Etikai Kódexre szükség van és részt
vesznek a munkában, akkor kaptak valami felsô
utasítást és leállították ôket? Vagy mi történt? Ellentétben Nagy László frakcióvezetô úrral, máshogy látom. Itt, a teremben engem próbáltak lejá-

Ne legyen lejáratás, sértegetés!
ratni a legjobban, a legtöbbször, ami most is folyik egy lapjukban. Ebbôl számomra az következik, hogy igenis szükség van Etikai Kódexre. Három választás lesz a következô évben, sajnos Nyíregyházán már voltak is negatív látható jelei. A
városvezetést is lehet kritizálni, de azt szeretnénk,
hogy Nyíregyházára ne jöjjön be az az országos
ôrület, hogy személyében, méltóságában lejáratnak, sértegetnek embereket. Tulajdonképpen ez
a célja ennek az önként vállalt Etikai Kódexnek.
Az egész elôkészítési eljárás úgy ment végig, hogy
minden érdekeltet meghívtunk frakciótól függetlenül, még Póka Imre egyéni képviselô urat is.
Hagytunk rá megfelelô idôt, három hónapot, mindenki tehetett javaslatot a munkacsoportban. Külön kiemelném Nagy Lászlónak és Jeszenszki
András képviselô úrnak címezve, hogy nemcsak

itt, a közgyûlésben kell elegáns módon nyilatkozni, hanem a pártszékházban és a facebookon, illetve az internetes oldalakon is, mert a kettô együtt
nem megy, hogy ott más stílust, ellenkezôt veszek elô. Ilyet a mi részünkrôl senki nem csinál
és nem is kíván ilyet tenni.
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Szeptemberben kezdôdik a Nyugati elkerülô építése
Hamarosan megkezdôdik a Nyugati
elkerülô építése, szeptember elsô napjaiban
átadják a területet a
pályázaton nyertes
vállalkozónak. Az elsô
ütemben egy 2,2 kilométer hosszú, kétszer egy
sávos új nyomvonal az
M3-as autópályát köti
össze a Kálmánházi
úttal.

húzódik, a következô év elején lesz a közbeszerzési kiírása. A munkálatoknak 2014.
november 30-áig kell befejezôdnie ebben az esetben. A
Nyugati elkerülô jelentôsége,
hogy ez mentesítheti Nyíregyháza belvárosát a teherforgalom alól – mondta el Loppert

Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a Nyugati elkerülô több
mint tíz évvel korábban épül
meg, mint azt tervezték.

Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. kommunikációs vezetôje.
A Tiszavasvári útig vezetô elkerülô hossza mintegy 7 kilométer lesz, a három pályázó közül a Duna Aszfalt Kft.
és a KE-VÍZ 21 Zrt. konzorciuma nyerte a tendert az elsô
szakaszra. A beruházás költsége eléri a 3,4 milliárd forintot. A pénteki bejelentésen

a Nyugati elkerülô, az akkori
kormány 2025-re ütemezte
ennek az útnak a megépítését.
Az elôkészületi munkálatok
tulajdonképpen le is álltak,
pedig ez egy kiemelten fontos közlekedési infrastruktúrája a városnak. Ebben a térségben mûködik számos
nagyvállalat (Michelin, Eissmann, ContiTech), ami hatalmas áruforgalmat bonyolít le.

Lakossági fórum
– A 2006-os ígérgetések után,
miszerint 2009-ig elkészülhet

De a LEGO is itt építi az új gyárát –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.
A beruházással kapcsolatban az érintett
részeken a kivitelezô
szeptemberben la-

Két ütemben épül majd meg a
Nyugati elkerülô, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. a
jövô hét közepén átadja a munkaterületet a nyertes vállalkozónak.
A munkálatok is megkezdôdnek még szeptemberben, a beruházás keretében az M3-as
autópályánál egy új csomópontot is kialakítanak. Ez sok földmunkával és egy magas töltés
kialakításával is jár.

Mentesít
a forgalom alól
A beruházás elsô ütemében egy
2,2 kilométer hosszú, kétszer
egy sávos út épül meg az autópálya és a Kálmánházi út között, ami a tervek szerint jövô
év október végére elkészül.
– A fennmaradó mintegy 4,7
kilométeres szakasznak, ami
egészen a 36-os számú fôútig
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kossági fórumot is tart, de idén
még nem várható forgalomkorlátozás az érintett részeken.

Remélik a folytatást
A Nyugati elkerülô elsô, teljes szakasza befejezésének határideje jövô év november
vége, a városvezetés azt szeretné elérni, hogy 2015-ben a
36-os és 38-as számú fôutat

összekötô szakasz is elkészüljön. Ezzel az észak felôl, többségben Szlovákiából és Lengyelországból érkezô kamionok még Nyíregyháza elôtt

felhajthatnak az autópályára.

Közlemények – ajánlók

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Viccnek erôs a táblalopás
Ahogy azt a mellékelt
térképen is láthatják
olvasóink, Nyíregyházán
számos beruházás zajlik
párhuzamosan. A többségük forgalmirend-változást, sebességkorlátozást,
néhány esetben pedig
részleges vagy teljes
útlezárást tesz szükségessé.
Bordás Béla városgondnok
arra hívja fel a közlekedôk
figyelmét, hogy az autósok
ne megszokásból vezessenek. A szabálytalanság
nem csak sokba kerülhet
az autósoknak, de veszélyeztet valamennyi közlekedôt. Ezen kívül még
számos problémára is
felhívta a figyelmet a
városgondnok.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Bordás Béla azzal kezdte,
hogy Nyíregyháza belterületén a távhô-beruházások során
több helyen el kellett távolítani a közúti jelzôtáblákat, és
sajnálatos módon egyes útkeresztezôdéseknél, forgalmi
csomópontoknál nem egyértelmû a közlekedés és a megállás szabályozása. Ez a helyzet sokszor okoz problémát a
közlekedésben és a parkolásban is. A NYÍRVV Kft. munkatársai egyeztettek a közterület-felügyelettel, nem a
szankcionálást fogják szem
elôtt tartani ezeken a helyeken, hanem figyelmeztetik a

dékcsatornák közelébe halmozzák fel, mert a szél és az
esô belemossa a vízelvezetô
rendszerbe, mely dugulást
okozhat. A társaság alvállalkozói folyamatosan tisztítják
ugyan a csatornákat, de fontos, hogy körültekintôen járjanak el a városlakók is.

HIRDETÉS

Még úszhatunk
a szabadban

Nem jó játék

szabálytalankodókat. Bordás
Béla arról is beszámolt, hogy
a táblákat nem csak indokolt
esetben távolítják el. Nagyon
sok a táblalopás. Egyesek haszonszerzésbôl, mások egyszerûen viccbôl szerelik le
ezeket. Talán végig sem gondolják, hogy azon kívül, hogy
jelentôs anyagi kárt okoznak
a városüzemeltetô gazdasági
társaságnak, veszélyeztetik a
közúti közlekedést. Arról nem
is beszélve, hogy ez viccnek
elég erôs, hiszen bûncselekménynek minôsül.
Nézzünk a lábunk elé
Figyelmesen vezessenek a
Búza tér környékén, hiszen ott
jelentôsen megváltozott a forgalmi rend a zöldségpiac áthelyezése miatt – hívja fel a
figyelmet a városgondnok.
Ahogyan azt már tudják a vá-

roslakók, szeptember 3-ától a
piaccsarnokkal szemben, a
parkolóban kialakított ideiglenes piacon vásárolhatnak
be, a csarnok felújítási munkálatainak idejéig. Itt arra kérik a városlakókat, hogy ne
közvetlenül a piac mellett próbáljanak megállni, javasolják
a környezô utcákban való parkolást. Bordás Béla még további néhány aktuális városüzemeltetési anomáliára is
felhívja röviden a városlakók
figyelmét:
– A városban folyó beruházások miatt, csak a munkálatok
befejezését követôen van lehetôsége a városüzemeltetô
gazdasági társaságnak a járdák helyreállítására. Addig
kérik a városlakókat, körültekintôen közlekedjenek a balesetek elkerülése érdekében.
– Az összegyûjtött faleveleket, levágott füvet ne a csapa-

– Egyre gyakrabban tapasztalják a szakemberek, hogy a
hétvégéket követôen megszaporodtak a városban a játszótérrongálások. Az elkövetôkkel szemben szigorúan fognak
fellépni a jövôben, hiszen
ezeknek a játékoknak a pótlása jelentôs plusz anyagi terhet ró a NYÍRVV-re. További
költséget jelent idôrôl idôre,
hogy a homokozókba beengedik a kutyákat a gondatlan
gazdák. Így ezeket is folyamatosan cserélni kell.
– A galambok etetése is nagy
felháborodást kelt a városlakók körében. Sokan nem gondolják végig: azzal, hogy néhány kenyérmorzsával megkínálják a galambokat, máris
egy fél városnak okoztak
bosszúságot. Az állatok odaszoknak az etetés helyére,
miközben ürülékükkel piszkítják az egész várost. Házfalakat, erkélyeket, de a közterületeket sem kímélik. Azt is
fontos tudni, hogy a galambok etetését önkormányzati
rendelet is tiltja.

Véget ért a strandszezon, bezárt a sóstói Parkfürdô és a
Tófürdô. Az élményfürdô továbbra is várja a vendégeket,
s az épületbôl a fürdôzôk kimehetnek a Parkfürdô területére, ahol az úszómedencét október közepéig továbbra is
használhatják.
Üres a Parkfürdô, a nyári szezon után bezárta kapuját. Vannak
medencék, amelyekbôl már a vizet is leeresztették, a SóstóGyógyfürdôk Zrt. dolgozói a szezonzárás munkálatait végzik, s a büfések is pakolnak. Az ôsz beköszöntével bezárt a
Parkfürdô és a Tófürdô is. A vendégeket az ôszi hónapokban
az élményfürdô várja, ahonnan a fürdôzôk átsétálhatnak a
Parkfürdô úszómedencéjéhez, ez a medence ugyanis most is
üzemel. Az élményfürdô hétköznaponként délelôtt 10 és este
8 óra között tart nyitva, a hétvégéken pedig reggel 9 és este 8
óra között várja a látogatókat. A fürdôzôk délutáni jegyet is
válthatnak, aki 16 órakor érkezik, 1600 forintért látogathatja
az élményfürdôt.
Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. értékesítési vezetôje elmondta: már összegzik a szezon tapasztalatait. Mivel
nem volt hosszan tartó kánikula, idén nyáron a látogatószám
az elmúlt szezonhoz képest kis mértékben csökkent, a tavalyi
250 ezer vendéggel szemben most mintegy 220 ezren fordultak meg az élményfürdôben és a Parkfürdôben. A nyíregyházi
fürdôkbe pedig összesen közel 270 ezren látogattak el. A fürdôkben megtartott rendezvények sikeresek voltak, nemcsak a
látogató volt sok, hanem a meghirdetett versenyekre is egyre
többen jelentkeztek.
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HIRDETÉS

A 100 000. munkavállalót köszöntötték
Százezredik kölcsönzött
munkavállalóját köszöntötte a Trenkwalder
Személyzeti Szolgáltató
Kft. Nyíregyházán.
Magyarország piacvezetô
munkaerô-közvetítôje a
LEGO nyíregyházi
gyárába közvetítette
munkatársát. A 100 000.
munkavállaló köszöntésén részt vett Czomba
Sándor is. A foglalkoztatáspolitikáért felelôs
államtitkár szerint az új
Munka törvénykönyv
segíti a rugalmas foglalkoztatást és ennek is
köszönhetô, hogy 1993
óta nem volt ilyen magas
a foglalkoztatási ráta.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Oklevelet kapott a 21 éves
Lengyel Tímea. Ô a
Trenkwalder Személyzeti
Szolgáltató Kft. 100 000. köl-

ségirányítási belsô auditor
végzettséget kap.
A személyzeti szolgáltató kft.
1995 óta mûködik Magyarországon. A három legnagyobb
ügyfelük között tartják számon a LEGO-t. A cégnél azt
mondják, nem meglepô, hogy
a 100 000. munkavállalót Kelet-Magyarországra közvetí-

csönzött munkavállalója. Tímea a LEGO nyíregyházi
gyárában fog dolgozni. Az
volt az álma, hogy minôségellenôr legyen. A Trenkwalder
ezért még egy 100 ezer forint
értékû tanulmányt is finanszíroz neki, amelyet, ha sikeresen elvégez, valóban minôségellenôr lehet.
Lengyel Tímea elmondta,
szeptember 9-én indul a tan-

folyam Szentendrén. Ez egy
pár napos képzés, és ezzel
nemzetközileg elismert minô-

A Nyírtávhô Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy az elkövetkezendô hetekben kivitelezési munkálatokat
folytat a következô utcákban, városrészekben
Nyíregyháza távfûtési rendszerének gerincvezetékés hálózati felújítása során:
– Erdô sor (Vasvári Pál u.–Sóstói út közötti szakasz) aszfaltozott járda helyreállítása szeptember
1-jéig megtörtént, az iskola elôtti szakasz és a park területe átadásra került a gyalogosforgalom
számára.
– Árok utca (Búza u.–Ôz köz közötti ÉVISZ bekötô vezetéke) a csôcsere és a helyreállítás augusztus
30-áig megtörtént.
– Rákóczi utca Vasvári Pál utca–Kelet Áruház között a csôcsere megtörtént, helyreállítás aszfaltozással befejezôdött.
A Vasvári Pál utca és Új utca között a vezeték feltárása, cseréje megtörtént, a helyreállítási munkálatok vannak folyamatban.
– Etel köz (Etel köz 15–17. szám elôtti szakasz, az Ungvár sétány 2–6. oldaláig) a csôszerelés folyamatban van, helyreállítási munkálatok várhatóan szeptember 6-áig befejezôdnek.
– Vay Ádám körutat érintô munkálatok egy részét VIDOR Fesztivál idejére felfüggesztjük, így a
befejezés, helyreállítással együtt, szeptember 30-áig történik meg.
– Család u. 60–64. közötti területtôl a Család u. 21–27-ig tartó szakaszán ezen a héten a feltárás
megtörténik, helyreállítási munkálatok szeptember 13-áig befejezôdnek.
– Árpád u. Damjanich u. sarok Toldi u. 65. számig és a Toldi u. 65. számtól a Toldi u. 60.-ig tartó
szakaszon folynak majd felújítási munkálatok, elôreláthatóan szeptember 3–15-éig.
– Búza tér (Búza utca–Új utca közötti szakasz) a munkálatok szeptember 30-áig, helyreállítással
együtt, befejezésre kerülnek.
A felújítás a távhôszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik, megértésüket, türelmüket kérjük és
elôre is köszönjük!
FOLYTATÓDIK A MELEGVÍZMÉRÔK CSERÉJE
2013. szeptember hónapra ütemezett, távhôvel ellátott és elôre levélben kiértesített lakásokba
érkeznek munkatársaink:
Nyíregyháza, Ószôlô utca, Korányi Frigyes utca, Eperjes utca, Damjanich utca, Arany János utca,
Ferenc körút, Sarkantyú és Epreskert utca.
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!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÔ KFT.
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tették, mivel az utóbbi idôben
a Dunától keletre nôtt meg a
kereslet a munkaerô iránt.

A LEGO nyíregyházi letelepedése óta kölcsönöz munkaerôt a Trenkwaldertôl. A játékgyártó szezonálisan termel, ezért veszik igénybe a
cég szolgáltatásait. A rugalmas foglalkoztatási forma a
LEGO szerint a munkáltatónak és az alkalmazottaknak is
kedvezô.
A százezredik munkavállaló
köszöntésén részt vett Czomba Sándor is. A foglalkoztatáspolitikáért felelôs államtitkár elmondta, a munkaerôkölcsönzés egyre jelentôsebb
mértékben járul hozzá a munkaerôpiac rugalmasságának megteremtéséhez, miközben az évente több mint 100
ezer kölcsönzött munkavállaló jelentôs hányada számára
ez a foglalkoztatási forma jelenti a belépési lehetôséget a
munka világába.
Czomba Sándor kiemelte:
Olyan Munka törvénykönyve
van hatályban ma Magyarországon, ami a rugalmas foglalkoztatást támogatja, tehát

kisöpörtük azt az 1993-ban
íródottat, ami abszolút alkalmatlan volt a mostani problémák kezelésére. Meggyôzôdésem, hogy a jó foglalkoztatási adatokban ennek az új
Munka törvénykönyvének is
szerepe van.
Az ünnepségen szó esett arról is, hogy a LEGO nem csak
kölcsönzi a munkavállalókat.
Az új nyíregyházi gyár megépítése után 250 fôvel fogják
bôvíteni az alkalmazotti létszámot, mert megduplázódik
a gyártási kapacitás a szabolcsi megyeszékhelyen. A leendô munkatársak felvétele már
elkezdôdött.

„Az új nyíregyházi gyár megépítése után 250 fôvel
fogják bôvíteni az
alkalmazotti létszámot...”

Közlemények – ajánlók
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. szeptember 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.

Igaz történet egy jó döntésrôl
Az utolsó csepp a pohárban a ragasztható rovarháló bágyadtan lelógó
kinézete volt.
– Elég, gondoltam, nem nézem tovább. Megoldás kell
a beázó ablakpárkányra, a
csak a férjem által zárható
ablakra, a lyukakon besüvítô szél és por miatt állandóan koszos függönyre.
Ablakcsere, de hol?
Millió kérdés szaladt át az
agyamon, milyet, honnan,
kitôl és vajon mennyiért.
Néhány telefon és kérdezôsködés után, a legmegbízhatóbb ablakosokat kerestem
fel irodájukban.
Végül a személyes tapasztalat és a sok tanács segített,
hogy a Hársfalvi Kft.-t válasszuk.
Irodájukban, az Új utca 10.
szám alatt, türelemmel válaszoltak minden aggályomra
az ablakcserével kapcsolatban.
Tetszett, hogy többféle ablaktípust megnézhettem és
ezek közül választhattam.
Nagyon örültem, hogy megtaláltuk az igényeinknek és
pénztárcánknak megfelelô
ajánlatot.
A családi tanács döntést hozott, kicseréljük az ablakokat és a bejárati ajtót.
A következô lépésként hely-

színi felmérés következett
elôre egyeztetett idôpontban.
A felmérô kolléga sokat segített még a tanácsaival.
Az ô mérése alapján precízen
megrajzolt, számítógépes
megrendelést kaptunk, mely
elfogadásával és az elôleg befizetésével indult a megrendelés.
Már csak a szerelés napját
kellett kivárni, de ha jók voltak majd 20 évig az ablakok,
úgy gondoltuk, ezen a pár napon már nem múlik, kivárjuk.
Néhány éjszaka forgolódva
gondoltam végig, mibe kezdtünk, vajon milyen felfordulás lesz otthonunkban.
Aztán arra jutottam, inkább
most, mint megint egy hosszú
tél magas fûtésszámlával.
A szerelés napján profi módon, összeszokottan dolgozott
a Hársfalvi Kft. csapata. Egy
régi ablakot kb. öt perc alatt
vettek ki a helyérôl. Leakasztották a szárnyakat, majd darabolva a tokot is kivették a
helyérôl. Mire kész volt a
szétszedés, az összes régi ablak lent volt az autó mellett.
Az új ablak beállítása már
több idôt vett igénybe.
Amikor vízszintben és függôben állt minden, aminek úgy
kellett állnia, rögzítették,
majd purhabbal fújták körbe
az ablak és a fal melletti részt.
Ezt követôen szerelték fel a

párkányt kívül-belül, majd
a redônyöket rovarhálóval.
A bejárati ajtó szerelése számomra megoldhatatlan
problémának tûnt, hogy hogyan fogjuk estére bezárni
magunkat, de az idôzítéssel
és a jó alapanyagokkal hamar elkészült az ajtó beszerelése is.
Reggel nyolc körül láttak
munkához és délután négy
után már végeztek is. Nagyon precízen még a lehulló port, törmeléket is összeseperték maguk után.
Meghatottan és megkönynyebbülve néztem új ablakainkat, nyitottam-zártam
új ajtóinkat.
Másnap boldogan mostam
le, majd visszatettünk mindent a helyére.
Örömmel nyugtáztuk magunkban, hogy jól döntöttünk, megszûnt a poros besüvítô szél, a szúnyogok kibe járása, nyugodtan alszunk új, biztonságosabb
ajtónk mellett.
Az ablakcserénk után még
ajánlottuk a Hársfalvi Kft.t a családban, mivel garázskapura volt szükség. Ôk is
hasonlóan vélekedtek a cégrôl, a megrendelt és beszerelt garázskaput azóta megelégedéssel használják.
A Hársfalvi Kft. egy vásárlója

2013. szeptember 6.
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. szeptember 13. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540)
ügyfélfogadási idôben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. szeptember 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Gyógytornász kongresszus A Városháza a Város Háza
Nyíregyházán rendezték
meg a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták IX.
kongresszusát.
Kétévente rendezi meg a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága azt a vándorkongresszust, amelynek
2013-ban Nyíregyháza adott
otthont. A kongresszust elôször tisztelte meg jelenlétével
a Gyógytornász Világszövetség elnöke, aki New Yorkból
érkezett.
Marilyn Moffat, a világszövetség elnöke elmondta: fontosnak tartja azt, hogy segítse a
magyarországi munkát. Azért
érkezett, hogy tapasztalatait

átadja az itteni szakembereknek.
A találkozó idei fô témája az
elhízás és annak mozgásszer-

vi szövôdményei volt. A három nap alatt a hazai és nemzetközi orvostudomány, valamint gyógytornász szakma

képviselôi tudományos ülései
mellett kiscsoportos tanácskozásokat is tartottak.
Az egyébként nyíregyházi
Vámos Istvánné, a Magyar
Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának alelnöke elmondta, hogy a külföldi vendégek kettôs céllal érkeztek.
Az egyik a továbbképzés, a
másik pedig, hogy a magyar
szakmai társaságokat a nemzetközi vérkeringésbe mielôbb bevonják.
A tudományos ülések mellett
a gyógytornászok különbözô
mozgásprogramokat is szerveztek, ahol igyekeztek tudatosítani az érdeklôdôkben,
hogy a mozgás nemcsak az
izmokat, hanem a szellemi
kapacitást is fokozza.

Ülésezett az Idôsügyi Tanács
Ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idôsügyi
Tanácsa. A felek a generációk közötti együttmûködés
elôsegítése érdekében ültek asztalhoz, ahol megvitatták
a közelgô Idôsek Világnapja program eseményeit is. A
tanácskozáson a nyugdíjas küldöttek megismerkedtek a
város Esélyegyenlôségi Programjával.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A generációk közötti együttmûködés elôsegítése volt az
Idôsügyi Tanács ülésének
egyik napirendi pontja. A tanács tagjai ötletekkel gazdagították a szervezet munkáját
annak érdekében, hogy a városban élô idôs emberek mindennapjait megkönnyítsék.
Felvetôdött a gondolata egy
ajánlás megfogalmazásának,
amit a tanács tagjai a városban lévô iskolák vezetôinek
küldenének el, amelyben a
még szorosabb együttmûködésre hívnák fel a figyelmet.
Az Idôsügyi Tanács júniusi
ülésén már volt szó a generá-

ciók közötti együttmûködésrôl, akkor elôadásokat hallhattak a tanács tagjai a témával
kapcsolatban.
Fintor Károlyné, az Idôsügyi
Tanács titkára elmondta, az
ülés elôtt arra hívták fel a tagok figyelmét, hogy hozzanak
javaslatokat annak érdekében,
hogy a generációk közötti
együttmûködés hogyan lehetne még hatékonyabb a városban.
További napirendi pont volt
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Esélyegyenlôségi
Programjának ismertetése,
amelyet a nyári szünet elôtti
utolsó közgyûlésen fogadott
el a képviselô-testület.

Eltûnhetnek a roncsautók
A napokban lezárult a roncsautók felderítése Nyíregyháza területén. Az ellenôrzés eredményérôl Bodrogi László, a közterület-felügyelet vezetôje tájékoztatta lapunkat.
– Az akció ideje alatt 53 ilyen gépjármûvet derítettünk fel.
Ebbôl rendszám nélküli gépkocsi 16 darab volt. A jármûvek
szélvédôjén hagyott értesítôvel tájékoztattuk a tulajdonost vagy
üzembentartót a szabálytalan állapotról, valamint arról, amenynyiben nem köt közterület-bérleti szerzôdést, vagy 30 napon
belül nem távolítja el a közterületrôl, akkor jármûvét elszállíttatjuk! 37 olyan autót találtunk, amelyen hatósági jelzés volt,
de állapota, vagy lejárt mûszaki érvényessége miatt hulladéknak minôsül. A forgalmi rendszámok alapján valamennyi gépkocsi üzembentartóját felszólítottuk, hogy kössön közterületbérleti szerzôdést, vagy magánterületen helyezze el gépkocsiját. Ha határidôig ezt nem teljesítik, kezdeményezzük a
háromszoros bérleti díj megfizettetését.

Az Esélyegyenlôségi Program megszületését egy törvényi módosítás hívta életre,
amely szerint július 1-jétôl
csak azok az önkormányzatok
részesülhetnek bizonyos államháztartási és uniós forrá-

sokban, amelyek rendelkeznek ezzel a dokumentummal.
Az Idôsügyi Tanács ülésén
mindezek mellett javaslatokat
tettek a tagok az Idôsek Világnapja október elsejei programjaira is.

Szeptember 21-22-én megnyílnak a Városháza kapui
az érdeklôdô nagyközönség elôtt. Nyíregyháza idén
újból csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai
rendezvényhez, így 2013-ban is folytatják a „Nyitott
Városháza” programot.

A program célja, hogy a városlakók ingyenes tárlatvezetéssel
megismerjék a Városháza történetét, a hivatal impozáns épületét, azokat a helyiségeket, ahová a mindennapos ügyintézés
során nem juthatnak be.
Regisztráljanak és ismerjék meg a Város Házát!
Talán sokaknak vonzó lehet, hogy a látogatók a díszteremben
beülhetnek a képviselôk székeibe és próbaszavazáson vehetnek részt, vagy a polgármester hivatali helyiségében – ahová
hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek és a vendégek léphetnek be – helyet foglalhatnak a polgármesteri székben, sôt még egy ott készült emlékfotót is hazavihetnek.
Dr. Kovács Ferenc polgármester, Kósa Tímea és Jászai Menyhért alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sándor címzetes
fôjegyzô ingyenes tárlatvezetéssel várja az érdeklôdôket az
alábbi idôpontokban:
– szeptember 21-én, szombaton:
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 óra;
– szeptember 22-én, vasárnap: 10.00 óra.
A tárlatvezetéseken elôzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Jelentkezni lehet a regisztracio@nyiregyhaza.hu e-mail
címen, vagy munkaidôben a 42/524-507 telefonszámon.
Helyszíni regisztráció a Városháza fôbejáratánál szeptember
21-én (szombaton) 9 órától lehetséges.
Az egyes csoportok maximalizált létszáma 25 fô.
Nagy érdeklôdés esetén további idôpontokban is indul tárlatvezetés.
A kerekesszékkel érkezôk fogadása megoldott.

Hulladékért
virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft. 2013. szeptember 9-e és szeptember 21-e között, ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során a különválogatott papír-,
mûanyag-, öblösüveg-, fém-, csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a régi Benczúr Gyula Általános Iskolában,
azaz a Kert köz 6. sz. alatt adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl
péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáján
és központi telephelyén,
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– az Aquarius Élményfürdôben,
– a Nyíregyházi Állatparkban,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u.
49.) és
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben (a Prima dog üzletben)
Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu oldalon tájékozódhatnak.
További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; Fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu; Web: www.thgkft.hu
2013. szeptember 6.
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VIDORgott az egész város

Augusztus 30-án kezdôdött a VIdámság és Derû ORszágos Seregszemléje Nyíregyházán. A VIDOR Fesztivál ideje alatt annyian fordultak meg a Kossuth téri rendezvényeken, hogy ritkán „látnak” ennyi embert a belváros macskakövei. A kora ôszi napsugarak napközben a kisgyerekes családokat csalják a téren zajló programokra, estére
pedig szinte generációváltás történik a nagyszínpad elôtt. Ami viszont nem változik,
hogy vidámság és jókedv lengi be Nyíregyházát a nap bármely szakában.
az NKA igyekszik egy olyan
támogatási politikát létrehozni, ami lehetôvé teszi azt,
hogy ezek a fesztiválok kiszámítható módon támogathatóak legyenek. Ennek érdekében hoztak létre egy olyan új
rendszert, amivel 3 évre elôre
tervezhetô a fesztiválok támogatása, így például a nyíregyházi VIDOR Fesztiválé is.

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

A VIDOR történetében elsô
ízben a római katolikus templom mellett állították fel a legrangosabb zenei események
számára készített világzenei
színpadot. Itt nyitották meg tizenkettedik alkalommal a VIdámság és Derû ORszágos
Seregszemléjét is. Az Emberi

Döntés született arról, hogy
évi 20 millió forintos forrásban részesül a programsorozat.
A nyíregyházi gazdasági társaságok közül a több városi
nagyberuházásban is részt
vevô KE-VÍZ 21 Zrt. támogatta a VIDOR Fesztivált. A
cég azért vállalta a kiemelt támogatói szerepet, mert úgy
érzik, a rekonstrukciós munkák megnehezítik a városlakók életét és ezért cserébe jár
nekik valami ajándék. Dr.
Szakolczai Zsolt, a KE-VÍZ
21 Zrt. gazdasági igazgatója
elmondta, kompenzálni szerették volna a városlakókat
azért, mert a beruházások miatt nehezebb közlekedni a városban és helyenként az építkezések zaja is zavaró lehet.
Nyíregyháza polgármestere is
üdvözölte a VIDOR Fesztivált.
Dr. Kovács Ferenc szerint a
VIDOR Fesztivál évek óta
sok kedves órát ad nekünk, feledteti, hogy lassan vége a
nyárnak, feltölt, erôt ad a hétköznapokhoz. A programsorozat megszámlálhatatlan
vendéget, turistát vonz, hírnevet szerez a városnak és ráadásul az itt élôk életében is
fontos esemény. A VIDOR
Fesztivál 9 napja alatt, 60
helyszínen, 400 program várja a közönséget.

Erôforrások Minisztériumából Hammerstein Judit méltatta a fesztivált, amely a kultúrpolitikáért felelôs helyettes
államtitkár szerint feliratkozott a legnevesebb országos
zenei és színházi fesztiválok
közé. A tárca ezért kiemelt
módon kezeli a támogatását.
Hammerstein Judit elmondta,

A fesztivál megnyitóját követôen a tradíciókhoz híven VIDOR szót formázó színes léggömböket, és a zsúfolásig telt Kossuth téren több száz ember üdvözölte
tapssal az elsô fellépôket, Herczku Ágnes–Nikola Parov
és a Bandáját.
– Ha VIDOR, akkor ez nekem mindig olyan vidám.
Egyrészt a szép helyszín miatt, másrészt a közönség
miatt, harmadrészt meg azért, mert ilyenkor hazajövök, hiszen ezer szállal kötôdöm a Nyírséghez –
Herczku Ágnes.
2013. szeptember 6.

Elôször jár Magyarországon Flavio Coelho. A brazil énekesnô így nyilatkozott elsô benyomásairól: – Én nagyon
szeretem, ha elôször vagyok valahol. Nagy elvárásaim vannak magammal szemben. Azért is izgalmas ez, mert a zenekarban van egy félig magyar zenész, ami még izgalmasabbá teszi ezt a látogatást. Nagy örömmel fogadtak bennünket itt.

Szólt a kakas...

„Szól a kakas...” címmel Ámos Imre munkáiból nyílt kiállítás a Jósa András Múzeumban. Ámos Imre, nagykállói
születésû mûvész képei az Antal-Lusztig Gyûjteménybôl
kerültek Nyíregyházára. A fôként fekete-fehér grafikákat a
gyûjtemény tulajdonosa, dr. Antal Péter mûgyûjtô mintegy
400 alkotás közül válogatta ki, a kiállításon látható képek a
mûvész életének utolsó periódusában születtek, s az alkotó
képi panaszait tárja a közönség elé. A múzeumban megrendezett tárlatot dr. Antal Péter és dr. Kovács Ferenc nyitotta meg, a kiállítás megnyitóján.

Herczku Ágnes
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Vidám pillanatok
A nyaralás
Goldoni A nyaralás címû színmûvével kezdôdött el a színházi versenyprogram. A Katona József Színház Társulata a Mohácsi fivérek sajátos
értelmezésében vitte színpadra a mûvet. Mohácsi János
rendezô így nyilatkozott a darabról: – Nagyon érdekesek a
késôi Goldonik, azok olyanok, mintha egy rosszabb
kedvû Csehov írta volna ôket.
Nagyon izgalmas. Gyakorlatilag semmiféle története nincsen.
Egyszerûen azt az aurát mutatja be a darab, ahogy együtt
vannak emberek, és ez az
együttlét kibôl mit hoz ki.

42. hét
Dr. Virágvári Imola életének
egy meglehetôsen jeles szakaszát mutatta be Pintér Béla és
társulata 42. hét címû elôadása. A rendezô Pintér Béla a
következôket mondta a darabról: – Dr. Virágvári Imola életében van egy pillanat, amikor eljátszik a gondolattal,
hogy bárcsak ne lenne férje,
ami be is következik. Özvegy
lesz, de ahelyett, hogy kiélhetné az életét, a boldogsága igen
hamar majdnem tragédiába

torkollik. Ezek megjelenítéséhez hétköznapibb történéseket rakosgattunk egymás után,
de ezek megoldása mégis nevezhetô sok esetben extrémnek, különlegesnek és érdekesnek.

Vidám derûs vasárnap
Az idôjárás nem, a hangulat
viszont felhôtlen volt a VIDOR Fesztivál harmadik napján is. A számtalan program
közül sokan voltak kíváncsiak a zsinagógában rendezett
Gershwin elôadásra, melyben
énekelt Kazár Ticiána és
Kuthy Patrícia, a Tamás
Combo kíséretében. Este Pál
István „Szalonna” és bandája
húzta a talpalávalót a Kossuth
téren.

Kern életmû
Az idén 65 éves a Kossuth- és
Jászai Mari-díjas, Kiváló és
Érdemes Mûvész, a VIDOR
Fesztivál életmûdíjasa, Kern
András. E jeles alkalomból
minden este egy-egy filmet
mutattak be életmûvébôl a
Kossuth téren. Szombaton a
Ripacsokkal kezdôdött a filmek sora.

Mr. és Mrs.
A nagy sikerû Thelma és
Louise címû film színház
adaptációját láthatták a VIDOR Fesztivál nézôi hétfô
este a Móricz Zsigmond Színházban. A színész, dalszövegíró, rendezô Máthé Zsolt egy
zenés darabot álmodott meg és
ezért két fiatal operaénekest
kért fel a címszerepek eljátszására. A gondolattól a megvalósításig számos alternatíva felmerült a rendezô fejében. Errôl így nyilatkozott: – Volt egy
gondolatom, hogy színésznôkkel kellene valami formabontót, valami különlegeset csinálni. Természetesen csak zenés
darabban gondolkodtam. Azt a
fajta zenés színházat, amit én
szeretek, nem nagyon látom
sehol, lehet, hogy nem is létezik. Viszont, ha már csinálok,
akkor az olyan legyen, ami az
elképzelésemben él. Tehát igazából ez egy kísérleti darab.

Fanfara Complexa
A VIDOR világzenei színpadán hétfô este a Fanfara
Complexa lépett fel. A zenekar az autentikus moldvaicsángó népzenét hozta el a
nyíregyházi közönségnek. A
Fanfara Complexa a fôvárosi

VIDOR TV minden este
A Nyíregyházi Televízió szeptember 8-áig, minden este 19.30 órától
VIDOR Híradóval jelentkezik. A mûsorban összefoglalót láthatnak
a VIDOR Fesztivál napi programjairól. Aki lemaradt volna az esti
kiadásról, az másnap délelôtt megnézheti az ismétlést.

és vidéki táncházak mellett
állandó vendége a Somoska
Falunapoknak is. A zenekar
tagjai azt mondták, repertoárjukat is fôleg azoktól a moldvai zenészektôl tanulták, akikkel nyaranta ott találkoztak.

Szalóki Ági

Eredeti mezôségi népzenével örvendeztette meg a
VIDOR Fesztivál közönségét Szalóki Ágnes. Az énekesnô saját gyûjtésbôl készített egy csokorra valót,
ez szólt a világzenei színpadon. Szalóki Ágnes nem
titkolja, hogy szerelmes a VIDOR Fesztiválba, mert
nagyon hálás itt a közönség. Az énekesnô egy gyermeklemezen dolgozik mostanában.

PROGRAMOK
2013. 09. 06., péntek
Jósa András Múzeum 09.00 Ámos Imre Szól a kakas…
címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem 09.00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Kamaraterem 09.00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Mûvész Stúdió 10.00 Batu-Tá kalandjai
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13.00 Szatmár-beregi natúrpark
Városháza elôtt 16.00 Don Sajn ’13; 22.00 Tûzzsonglôrök
Hellmusic X-Cafe 17.00 Kroki a’la Krúdy
Krúdy Kamara 18.00 Rohan(d)ó élet; 22.00 Rohan(d)ó élet
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18.30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19.00 Az utolsó hôsszerelmes
Kossuth tér 19.00 Makám; 20.30 Meseautó
Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem 20.30
Iris Sphera
Vidor Kert 22.00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Mustár Rádió 00.00 Best of Vidor
Mándok 15.00 Talizmán (zártkörû)
Vásárosnamény–Vitka 11.00 Talizmán (zártkörû)

2013. 09. 07., szombat
Jósa András Múzeum 09.00 Ámos Imre Szól a kakas…
címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem 09.00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Kamaraterem 09.00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Városháza elôtt 16.00 Törökvész vitéz, avagy Vitéz László és a törökök; 22.00 Tûzzsonglôrök
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18.30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19.00 Páratlan páros
Kossuth tér 19.00 Bíró Eszter és zenekara; 20.30 Deep
Forest
Vidor Kert 23.00 Mû-suck zenekar
Mustár Rádió 00.00 Best of Vidor
Pap 15.00 Jönnek a komédiások
2013. szeptember 6.
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SPORT

Rajtol a bajnokság

Villanyfény Kosarasok elismerése

A hétvégén rajtol a nôi
röplabdabajnokság. A
nyíregyházi csapat az
utolsó napokban több
edzômérkôzést is játszott,
a játék pedig több mint
biztató.

A Békéscsaba idegenbeli legyôzése után mindössze egy
csapat maradt a Ness Hungary NB II-ben, mely száz
százalékos teljesítménnyel
áll, ez pedig a Nyíregyháza
Spartacus. A Szpari legutóbb tíz emberrel fordította meg a találkozót, most
pedig hazai pályán szeretné
folytatni a jó sorozatot. Ezúttal a szintén az élvonalba
visszavágyó, de rosszul rajtoló Vasas lesz az ellenfél a
Városi Stadionban. Az angyalföldiek több mérkôzésüket is az utolsó pillanatokban veszítették el, és jelenleg a tabella végén tanyáznak. Ennek ellenére nem vár
könnyû meccs a Nyíregyházára, mivel a fôvárosiak
erôs kerettel rendelkeznek.
A találkozót szombaton este
19 órától, villanyfényben
rendezik. Egy éve a Vasas
ellen ez szerencsét hozott,
akkor a Szpari gyôzött...

Két edzômérkôzést is játszott a
felkészülés utolsó hetében a
Fatum-Nyírsuli-NRK. A nôi
röplabdások 4–0-ra verték a
szintén NB I-es MTK-t, és 2–
0-ra vezettek a Szatmárnémeti
ellen, amikor Balázs István a
fiatalokat küldte pályára. Végül
3–2-re így a román együttes
nyert. – Amit elterveztem erre
az idôszakra, azt a munkát elvégeztük. Egyhetes ráhangolás
után nagyon kemény három hét
következett, napi két edzéssel,
mérkôzésekkel. Úgy gondolom, ott tartunk, ahol tartanunk
kell. Az edzômeccseken jó benyomást keltett a csapat. Az
újak közül Savic Bernadett
gyorsan beilleszkedett, hiszen
ismertük ôt. Pozitív a szemlélete, a hozzáállása, ôt kértem fel
csapatkapitánynak is. Sikos Petra nagyon stabil játékos, jó

Szombaton rajtol a röplabdaszezon a Bujtosi Csarnokban

mentalitású, így bizakodó vagyok a bajnoki rajt elôtt –
mondta Balázs István vezetôedzô. A trénernek egyedül
Hengsperger Anna sérülése
okozza a legtöbb fejtörést. A
játékosnak bokaszalag-szakadása van, így rá nem számíthat a vezetôedzô. A keret tagjai szerint ideális körülmények között készülhettek a
bajnokságra. – Sikerült összeszokni ilyen rövid idô alatt is.
Nagyon szoros volt a felkészülés, sok edzést kellett öszszezsúfolni, de tudjuk, hogy
fontos meccsek várnak ránk a
bajnokság elején. Tavalyhoz

képest rengeteget javultak a
körülmények: gyúrás, élményfürdô, fix edzésidôpont
állandó helyen. Egy éve ilyen
feltételekrôl csak álmodhattunk. Most már rajtunk a sor,
hogy a pályán bizonyítsunk –
nyilatkozta Roma Flóra játékos. Bérletek már vásárolhatók a Bujtosi Szabadidô Csarnokban, és a Nyírsulinál, a
stadionban.

Szeptember 8., vasárnap 18.00 Lelátó: Spartacus–Vasas labdarúgó-mérkôzés közvetítése
Szeptember 9., hétfô 19.30 Lelátó: Fatum-Nyírsuli-NRK–
Szombathely röplabdamérkôzés közvetítése

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregyháza
Városért” „Bencs Kálmán Díj” emlékérmet alapított.
Az emlékérem a magyar és nem magyar természetes személyeknek, jogi személyeknek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezeteknek (továbbiakban: személyek, közösségek) adományozható Nyíregyházán, illetve Nyíregyházáért az adott évben
kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként.
A javaslatnak tartalmaznia kell az emlékéremre méltónak tartott
személy, illetve közösség nevét, címét, valamint az elismerni
kívánt tevékenységet. Az emlékérmet – mely a karácsonyi ünnepi fogadáson kerül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni. Az adományozást
bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2013. szeptember 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
14

2013. szeptember 6.

Három fiatal nyíregyházi kosaras vehetett át elismerést Nyíregyháza önkormányzatának legutóbbi közgyûlésén. A MarsoNYKK U20-as válogatott játékosai, Polyák László, Varga Márton és Jakab Péter is tagja volt a nemzeti csapatnak, mely a
Romániában rendezett B divíziós EB-n bronzérmes lett, és
kiharcolta a feljutást. A fiatal kosarasokra ôsztôl nyíregyházi
klubjukban is fontos szerep vár.

Az U20-as EB-n sikeresen szereplô nyíregyházi kosarasok:
Polyák László, Jakab Péter és Varga Márton

Sportprogram
Szeptember 7., szombat 15.00 BUSZACSA, FatumNyírsuli-NRK–Szombathely röplabdamérkôzés
Szeptember 7., szombat 19.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Vasas labdarúgó-mérkôzés

Események – érdekességek
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Programok
A Burattinó Bábszínház elôadásai: szeptember 7-én 16.00 óra:
Kukta kutya ôrségben; 8-án
10.00 óra: A bátor sün. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.
A Szabolcsi Összefogásért Szövetkezet a Nyírségi Kamra támogatásával minden hónap
második vasárnapján 10–16 óra
között Kézmûves piacot rendez
Nyírségi Vásárnap néven a Sóstói Tara Hotel udvarában. Szeptemberi vásárnap: 8-án.

A Magyar Dal Napja alkalmából Dinnyés József daltulajdonos Nyíregyházára látogat, és
nem érkezik üres kézzel. Szeptember 9-én a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Kamaratermében a
11.00 órakor kezdôdô elôadásán „Dalaim 45 éve” címû
gyûjteményének módszertani
bemutatására kerül sor. További információ, csoportok bejelentkezése, egyeztetés: Herczku Judit könyvtáros, herczku.judit@mzsk.hu, 42/598-888.
A Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület várja az érdeklôdôket
Sietôné Fitos Éva, a Benczúr
Gyula Képzômûvészeti Kör tagja festményeinek tárlatára. Megnyitó: szeptember 10-én 16.30
óra; megtekinthetô: október 1jéig, munkanapokon. Helye:
Móricz Zsigmond könyvtár.
A Borbányai Mûvelôdési Ház
programjai: minden héten hét-

fôn 18.00-tól aerobic torna,
kedden, csütörtökön 16.30-tól
modern tánc, 18.00-tól hastánc,
szerdán 17.00-tól latin tánc, pénteken 16.30-tól Fônix Balett.
Továbbá kézmûves foglalkozások: hétfô 17.00-tól bábfoglalkozás, kedd 18.00-tól amatôr színjátszó társulat, csütörtök 17.00tól kézmûves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében.
A Városmajori Mûvelôdési
Házban: gyógytorna k., cs.:

17.30–18.30; csontritkulást
megelôzô torna k., cs.: 8.00–
9.00, 9.00–10.00; alakformáló
fogyitorna h.: 18.15–19.15, cs.:
18.30–19.30; gyermekbalett p.:
17.30–18.30; jóga sze.: 17.30–
18.30; salsa p.: 16.30–18.00; Igrice Néptáncegyüttes próbái k.,
cs.: 20.00–22.00; Igrice Néptáncegyüttes gyermekcsoportjának próbái k.: 16.45–17.30, cs.:
17.00–18.00; szamuráj kardvívás k.: 18.30–20.00; Nihon Tai
Jitsu sze., p.: 18.30–20.00; felnôtt társastánc tanfolyam p.:
18.00–19.00; játékos óvodás
tartásjavító torna p.: 16.30–
17.30; Aviva-módszer gyakorlatok szo.: 9.00–13.00; sakktanfolyam h., sze., p.: 17.30–19.30.
A Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Sóstói út 2–4. „A” épület
fszt. 8. szoba) programjai: szeptember 9-én 17.00 órától a „Tanuljunk egészségesnek lenni”

sorozat keretében „Amit minden nônek tudnia kell a hormonháztartásról” „A pajzsmirigy alulmûködés és a mellékvese kifáradásának összefüggése” címmel tart elôadást dr.
Szilágyi Nóra fogszakorvos,
hormonegyensúly terapeuta.
Szeptember 11-én 18.00–19.30
óráig jógafoglalkozás. Szeptember 12-én 8.00–16.00 óráig
Tóth Imre kezelése (gerincferdülés, csigolyaficamok, gerinctájék és reumatikus fájdalmak speciális masszázsa). Elôzetes bejelentkezés szükséges!
17.00–18.00 óráig csontritkulást megelôzô és szinten tartó
torna. 18.00–19.30 óráig Német
Társalgó Kör.

PROGRAMOK

A Bencs Villában szeptember
10-én 18.00 órakor nyílik Pusztai Sándor Rossz képek c. fotókiállítása, valamint Takácsné
Papp Mónika festménytárlata.
Megnyitják: Janics Attila fotóriporter és Nagy Zsuka költô.
Közremûködik a Dezsavû Színtársulat.
Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány
– Magyarország és az Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság várja az
érdeklôdôket a Svájci-Magyar
Civil Alap tájékoztató fórumára. Helyszín és idôpont: Nyírségi Civilház, Nyíregyháza, Városmajor u. 2., szeptember 12.
10.00–14.30 óra.

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. szeptember 9., 17.00 óra
Helye: Mandabokor, volt Általános Iskola

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
meghirdeti
a Roma Nemzetiségi Ki Mit Tud-ot,
melyre minden fiatal és idôsebb korosztályú tehetség
jelentkezését várják!
Idôpont: 2013. szeptember 25.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ
Kategóriák: Vers, Próza, Szólóének, Kórus, Hangszer, Tánc.
Jelentkezni lehet: jelentkezési lap kitöltésével a Nyírségi
Civilházban, 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2. Telefon: 42/402-115. E-mail: nyirsegicivilhaz@enyft.hu
Jelentkezési határidô: 2013. szeptember 16.

A Móricz Zsigmond Színház
pályázatot hirdet középiskolásoknak
„Hogyan látod magad 25 év múlva?” címmel.
Mi a legoptimistább és mi a legpesszimistább forgatókönyv?
Vágyak? Álmok? Rémálmok? Valamint pályázatot hirdet
néhány éve már nem középiskolásoknak „Hogyan jöttél rá,
ki vagy és mi legyél? Vagy hogyan nem jöttél rá még mindig, hogy ki vagy és mi legyél?” címmel. Személyes történetek érdekelnek minket pályaválasztásról, családról, barátokról, szerelmekrôl.
Az 5 legjobb pályázat írója a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház vendége lesz a 2014-es VIDOR Fesztivál idejére.
A nyerteseket személyre szabott programmal várja a színház, és természetesen belépôjegyeket is biztosít számukra
az elôadásokra, rendezvényekre.
Az 1–3 oldal terjedelmû írásokat folyamatosan fogadjuk
szeptember 15-éig.
Nem titok: egy elôadásra készülünk, „Tûzoltó leszel s katona!” címmel, a pályaválasztás nehézségeirôl: diákokról,
fiatalokról, szülôkrôl, tanárokról. Szükségünk is van tehát
a történeteitekre, hogy meríthessünk belôlük az elôadásban. Nagy kíváncsisággal várjuk ôket.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház és a készülô elôadás színészei és két rendezôje: Novák Eszter és Forgács
Péter
Az írásokat az im@moriczszinhaz.hu e-mail címre vagy
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. postai címre várjuk
névvel vagy jeligével.
Az eredményt szeptember 15. után a színház honlapján
tesszük közzé.
2013. szeptember 6.
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Rejtvény
A rejtvény megfejtését szeptember 11., 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: Esze Nóra (Újfehértó, Széchenyi u. 82.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ...adóbehajtási
osztály új munkaruhája.

Névnapok
Szeptember 7. – Regina
Szeptember 8. –
Mária, Adrienn
Szeptember 9. – Ádám
Szeptember 10. –
Nikolett, Hunor
Szeptember 11. –
Teodóra, Igor
Szeptember 12. – Mária

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

Szeptember 13. – Kornél

Állathangok
Az elsô osztályban a tanító néni megkérdezi:
– Mit mond a tehén?
– Múú.
– Mit mond a macska?
– Miáúúú.
– Remek! És az egér?
– Klikk!

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

Füli: Körülbelül másfél éves, ivartalanított keverék szuka. Barátságos, szelíd
kutya, idôsek mellé is ajánljuk, de ideális családi kedvenc lehet belôle. Szeptember 10-étôl örökbe fogadható.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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