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ÚJ ELNÖK.
Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester lett a Magyar
Röplabda Szövetség új
elnöke. A városvezetõt a
szervezet múlt hét pénteken
tartott tisztújító közgyûlé-
sén választották meg. TIRPÁK FESZTIVÁL
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JUBILÁLÓ UTCAMESE.
Az „Amirõl az utcák
mesélnek...” címû soroza-
tunk a 100. részéhez
érkezett el, amely alkalom-
ból bemutatjuk a szerzõt
és a cikkek megszületési
körülményeit.ÚJ JÁTSZÓPARK
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SZÍV VILÁGNAPJA.
Idén is megrendezik a
Szív Világnapját szeptem-
ber utolsó vasárnapján,
Nyíregyházán. Szakorvosi
tanácsadással és szûrések-
kel várják a városlakókat a
Kossuth térre.
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Új, mert a korábban elhanyagolt területbõl mára komfortos játszó- és
pihenõpark lett, Sóstógyógyfürdõn. Talán csak a fenyõk árulkodnak a
helyszínrõl: a Csónak és Szódaház utca sarkán keressük a Sóstó-projekt
egyik szép eredményét. A Kis Vakond Tanoda Erdei Iskolájából szünetre
kijövõ fiatalok máris jókedvûen vették birtokba az egyik napos, õszi
délutánon. (Részletek a 2. oldalon.)

UJJÉ, AZ ÚJ LIGETBEN

HAJLÉKRA TALÁLT
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A nyári útjavítási program során a meleg aszfaltos, tartós
útjavítási technológiával 35 utcát, 15 600 négyzetméte-
ren állított helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft. Ezekre az
idei évben a tavalyihoz képest csaknem 15 millió forint-
tal több önkormányzati forrás – bruttó 80 millió forint –
állt rendelkezésre, mely 2600 négyzetméterrel több út-
felület javítását tette lehetõvé – tájékoztatott kérdésünk-
re Szabó Edina, a Városüzemeltetés sajtóreferense.

Már elkezdõdtek az útépítési munkák Nyíregyházán, mely
során 16 utcában 6176 méter hosszban épül új aszfaltburko-
lat, két útszakasz felületét 660 méter hosszúságban felújít-
ják, egy helyszínen pedig útalap épül. Az építések elsõsor-
ban a külterületi városrészeket érintik, melyek az elmúlt évek

FOLYAMATOS AZ UTAK HELYREÁLLÍTÁSA

Idén szeptember 23–27. között ismét Budapesten, a Hungexpón
gyûlik össze az agrárium színe-java, az ország legnagyobb és leg-
elismertebb mezõgazdasági seregszemléjén, az OMÉK-on. Az Or-
szágos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Magyar-
ország legnagyobb, legrégebbi és nagy tradíciókkal rendelkezõ ag-
rárgazdasági rendezvénye, ahol Nyíregyháza a G pavilon 302-es
standján mutatkozik be. A helyi TDM (az õszi-téli csomagajánlatai
mellett) igyekszik minden kiállításon új termékkapcsolással megje-
lenni, így nagy örömmel társult a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel, a
nyíregyházi termelõi piac üzemeltetõjével. Bocskai Péter, a cég
ügyvezetõje elmondta: a régiós standon azonos arculattal jelennek
meg, és bár számukra új feladat volt a turizmussal közösen kiállíta-
ni, igyekeztek olyan õstermelõket bevonni, akik a helyi jellegzetes-
ségeken túl, újító szellemû termékekkel is rendelkeznek.

NYÍREGYHÁZA AZ OMÉK-ON

során benépesültek. A Vay Ádám körúton található Univer-
zum üzletház mögötti parkolót is leburkolják. A munkálatok
elõreláthatóan november végére fejezõdnek be, az építés
költsége meghaladja az 540 millió forintot.

ÚJ JÁRDÁK IS ÉPÜLNEK

Járdaépítések is folynak a szabolcsi megyeszékhelyen,
október végéig a Négyes huszárok útján 571 méter hosszú-
ságban új járda épül, és további 9 helyszínen, 3114 méter
hosszúságban helyreállítják a meglévõ járdafelületeket.
Ezek költsége meghaladja a 120 millió forintot. Október
végéig két új gyalogátkelõhelyet létesítenek az Alma és a
Rozstelek utcákon.

Szeptember 23-án elkezdõdött a Deák Ferenc utca
Arany János és Móricz Zsigmond utca közötti szaka-
szának felújítása. A helyreállítás a gépjármûforgalom
teljes, illetve részleges korlátozásával jár. Munkanapo-
kon 8.00 és 17.00 óra között a Deák Ferenc utca érin-
tett szakaszán tilos a ki- és behajtás, valamint az úttes-
ten parkolás. Tervezett forgalomkorlátozások: 2015.
szeptember 25. (péntek), 28. (hétfõ), 29. (kedd), 30.
(szerda), október 1. (csütörtök) teljes forgalomkorlá-
tozás/útlezárás 8.00–17.00 között. Csapadékos idõjá-
rás esetén a kivitelezési idõ változhat. A munkálatok
ideje alatt kérik a közlekedõk türelmét és megértését!

UJJÉ, AZ ÚJ LIGETBEN

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK A DEÁKON
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NAPRÓL NAPRA A HÉT
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SZEPTEMBER 21., HÉTFÕ

SEGÍTÕ SZAKMA
A szociálismunkás-képzés 25 éves

évfordulóját ünnepelték a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karán. Az ese-
ményre az elmúlt évtizedek diákjai és
oktatói mellett több neves, az intéz-
ménnyel régi szakmai kapcsolatot ápo-
ló külföldi professzort is meghívtak.

SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP

AUTÓMENTES NAP
Autómentes Napot rendezett a szabol-

csi megyeszékhelyen a Zöld Kerék Ala-
pítvány Nyíregyháza város önkormány-
zatával és a ViniBike Egyesülettel közö-
sen. A városlakókat arra biztatták, hogy
ne üljenek gépkocsiba, hanem vegyenek
részt egy kerékpáros teljesítménytúrán.

SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP

SÉTA AZ ÁLLATOKÉRT
Idén is megrendezték Nyíregyházán

a Fesztivál az Állatokért programsoroza-
tot. A gazdik kedvenceikkel a belváros-
ból a Bujtosi Városligetbe sétáltak, ahol
az Állatbarát Alapítvány többek között
engedelmességi, valamint õrzõ-védõ
bemutatóval várta az érdeklõdõket.

SZEPTEMBER 19., SZOMBAT

60 ÉVES A SINOSZ
Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli

a SINOSZ, a Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete. A jubileum és
a siketek világnapja alkalmából ünnep-
séget tartottak Nyíregyházán. Az esemé-
nyen emlékplaketteket is átadtak.

SZEPTEMBER 16., SZERDA

ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁSI NAP
Elsõsegélynyújtási napon vettek részt

a sóstóhegyi Szabó Lõrinc Tagiskola ta-
nulói. Az interaktív foglalkozásokon
mentõtiszt hallgatók mutattak meg a gye-
rekeknek olyan alapvetõ segítségnyújtó
módszereket, amelyeket vészhelyzet ese-
tén õk is bármikor alkalmazhatnak majd.

SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

CSENDÉLETEK
Megnyílt Háziné Szikora Éva festõmû-

vész kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központ emeleti galériájában. Témavá-
lasztására a tájképek jellemzõek, de
csendéletek, portrék rajzolásával, festésé-
vel is foglalkozik. A kiállítás október 10-
éig tekinthetõ meg 8 és 20 óra között.

SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

ÁRPÁD-KORI FALU
Közös gondolkodásra hívták a város

tanárait a Sóstói Múzeumfaluba azért,
hogy az Árpád-kori falu pedagógiai
hasznosításáról értekezzenek, ahol szó
volt arról, hogyan kapcsolódhat be a fa-
lurészlet az oktatási anyagba úgy, hogy
megvalósuljon az élményalapú tanulás.

SZEPTEMBER 18., PÉNTEK

ENDOSZKÓPOS VÁNDORGYÛLÉS
2015. évi Vándorgyûlését tartotta

Nyíregyházán a Magyar Gasztroentero-
lógiai Társaság Endoszkópos Szekciója.
A kétnapos konferencián az egészség-
ügyi szakterület újdonságaival ismer-
kedhettek meg az orvosok, akik az or-
szág különbözõ területeirõl érkeztek.

TÖBB HELYI ADÓ FOLYT BE
Szeptember 15-éig kellett befizet-

ni a 2015. második félévére esedé-
kes helyi adókat, az iparûzési, épít-
mény-, idegenforgalmi és gépjármû-
adót. A nyíregyházi önkormányzat
helyi adókból szeptember hónapban
3 milliárd 652 millió forintot terve-
zett, de ehhez képest jóval több, 4
milliárd 152 millió 400 ezer forint
folyt be.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Dr. Polgári András, a Polgármesteri Hi-
vatal Adóosztályának vezetõje elmondta:
az iparûzési adó teljesítésénél mutatkozik
a legnagyobb növekedés.

EREDMÉNYES VÁLLALKOZÁSOK

Ennél az adónemnél a tervezett bevétel
szeptemberben 2 milliárd 450 millió forint
volt, az utalt összeg pedig 2 milliárd 848
millió, ami a vártnál majdnem 400 millió
forinttal több. Ez a nyíregyházi vállalkozá-

sok eredményességének és a rendszeres el-
lenõrzéseknek köszönhetõ.

Szeptemberben építményadóból is
több folyt be a
tervezettnél, 1
milliárd 39 mil-
lió forint helyett
1 milliárd 161
millió 200 ezer
forint. Idegen-
forgalmi adóból
az önkormány-
zatnak 8 millió
800 ezer forint
bevétele szár-
mazott, gépjár-
mûadóból pe-
dig 129 millió
200 ezer forint.
Pótlékként és bírságként 5 millió forin-
tot fizettek be a városlakók. Nyíregyhá-
za önkormányzata 2015-ben helyi adók-
ból összesen 9 milliárd 506 millió 800
ezer forintra számít. Ebbõl a pénzösszeg-
bõl ez idáig 8 milliárd 844 millió 436
forint folyt be.

Dr. Polgári András

BIRTOKBA VEHETÕ JÁTSZÓPARK
Újabb értékes, aktivitásra csábító te-

rülettel gazdagodott Sóstógyógyfürdõ.
A Csónak utca–Szódaház utca sarkán
lévõ, korábban elhanyagolt, ligetes te-
rületet kitaposott ösvény helyett most
térkövezett sétány szeli át. De érdemes
rajta megállni...

Szerzõ: Tarczy Gyula

Szinte hetente adhatunk hírt egyre újabb
élményelemek birtokba vételérõl, melyek
mind a 2,1 milliárdos, kormányzati támo-
gatású Sóstó-komplex program keretében
valósulnak meg. Dr. Podlovics Roland pro-
jektvezetõ tájékoztatása szerint ezúttal egy
játszó-, egyben pihenõparknak örülhetnek
a kisebbek, nagyobbak egyaránt.

MOZGÁS ÉS PIHENÉS

Az idõsebbek kikapcsolódását például
pingpongasztal, lengõteke, piknikasztal
szolgálja, de bizonyára sokan fogják élvez-
ni a különleges vonalvezetésû napozó-
ágyak kényelmét is a ragyogó idõben.

SÜSÜ ÉS FRAKK

A gyermekek egy újabb, csúszdákkal,
fészekhintával tûzdelt játszóvárba vehetik
be magukat, de igazi látványosság is várja
õket. A szüleik gyermekkorában népsze-
rû, de a mesecsatornák segítségével álta-
luk is megkedvelt figurák hívogatják õket
simogatásra, fotózásra. Süsü, Vuk, Frakk,
Vízipók-csodapók, Kukori és Kotkoda vél-
hetõen az idõsebbek szívét is megdobog-
tatja majd...

SPORTOS LIGET

S aminek mindenki egyaránt örülhet:
egy gumiburkolattal ellátott szabadtéri
pályán lehet majd focizni, kosarazni egy
jövõre már a füvesítés okán egyre zöldebb
területen, ahol meghagyták, s szükség ese-
tén pótolták az erdei fenyõket, az eredeti
jelleg megõrzése miatt. A gyöngykavicsos
sétányokkal szabdalt, utcabútorokkal sze-
gélyezett, térvilágítással ellátott park már
használható, melynek a tartósságáról biz-
tonsági kamerák is gondoskodnak majd.

Már használható az új utcabútorokkal is szegélyezett park
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

ELNÖKKÉ
VÁLASZTOTTÁKA napokban történt kinevezése után elfoglalta hivata-

lát Szabó Tünde, a nyíregyházi kötõdésû sportállam-
titkár. Az olimpiai ezüstérmes egykori hátúszó legutóbb
a Magyar Úszó Szövetség fõtitkáraként dolgozott és
tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, ám ezeket
fel kell adnia új pozíciója miatt. A Nyíregyházi Napló-
nak az elsõk között nyilatkozott.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Meglepte a felkérés?
– Alapvetõen igen, de régóta a sportszféra vezetõ réte-

gében dolgozom, így mindig „benne van a levegõben”
egy új megbízatás. Amikor elõdömet,
Simicskó Istvánt az ismert elõzmé-
nyek után felkérték a honvédelmi mi-
niszter posztjára, másnap Balog Zol-
tán tárcavezetõ felhívott, s akkor már
lehetett sejteni, hogy miért. Nagy
megtiszteltetésnek vettem, s gondol-
kodási idõ nélkül igent mondtam.

– Sikeres olimpikonból ügyvéd lett,
majd sportvezetõ. Most pedig politi-
kus?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy
szakpolitikus. S azt se felejtsük el,
hogy a közigazgatásban is eltöltöttem
már fél évtizedet a fõvárosi polgár-
mesteri hivatalban, jogászként sport-
ügyekkel foglalkozva, talán ez is
szempont lehetett, mikor megkeres-
tek. Az összeférhetetlenségi szabályok miatt természete-
sen szünetel az ügyvédi hivatásom, s fõtitkárként, MOB-
tagként sem dolgozhatom, viszont beleláthatok a folya-
matokba, elõterjesztésekbe.

– Talán így még inkább, állami „szereplõként” segít-
heti a területet, melyért eddig is dolgozott.

– Pontosan így érzem én is. Ráadásul így már nem egy,
szeretett sport tartozik hozzám, hanem az egész, nagyon
színes szféra. Számomra mindegyik szakág egyformán
fontos kell, hogy legyen, és sokrétûen dolgozhatok, hi-

SPORTÉRT FELELÕS NYÍREGYHÁZI OLIMPIKON
szen nagyon összetett a magyar sport, tele tehetségekkel.
Amiben tudok, segítek: látom a feladatot és lehetõséget.
De például nagy kihívás lesz pont a 2017-es vizes VB elõ-
készítése, megrendezése, még akkor is, ha fõtitkárként
aktívan közremûködtem az utóbbi évek hazai, úszáshoz
köthetõ világversenyeinek lebonyolításában. Erre az egész
világ figyel majd.

– Nyomon követi a nyíregyházi sportéletet is?
– Természetesen, hiszen mindenhol büszkén vallom

magam nyíregyházinak, s igyekszem havi rendszeresség-
gel hazajárni a rokonokhoz, barátokhoz, ahol mindig sze-
retettel fogadnak. Otthon az utánpótlás korosztályban is
nagy lehetõséget látok. Igazi sportos város Nyíregyháza,
ahol jó a kiválasztási rendszer, de oda kell figyelni az edzõ-

képzésre és a létesítményfejlesztésre
is, gondolva például a BUSZACSA-ra.
Mindenki meg kell, hogy találja a sa-
ját mozgásformáját, és a lényeg, hogy
minél többen mozogjanak.

– Mintha csak a városvezetés sport-
koncepcióját idézte volna...

– Látom, hogy sokat tesznek otthon
a sportért. Az erõfeszítéseket és ered-
ményeket hûen visszaigazolja, hogy
dr. Kovács Ferenc polgármestert most
választották a röplabda szövetség el-
nökévé. Mindig jót tesz, ha egy fele-
lõs vezetõ elkötelezettje ennek az ügy-
nek, ami átragad sokakra. Az ország-
nak is „szerencséje” van ilyen szem-
pontból, hiszen a miniszterelnöknek
ilyen a gondolkodása. Ez pedig

hosszabb távon az egészség terén is megmutatkozik a tár-
sadalomban.

– Három gyermeke van, s az ikrek még óvodások. Lesz
rájuk elég ideje?

– Eddig is nagyon elfoglalt voltam, s természetesen a
család bevonásával született meg a döntés. Minden sza-
bad percem a gyermekeimmel töltöm, tartalmasan, s ha
velük vagyok, akkor csak anya vagyok és senki, semmi
mással nem foglalkozom. Nagyon fontos számomra ez a
segítõkész háttér és hozzáállás.

BIZTATÓ SPORTCENTRUMOS IDÉNYKEZDET
A Bozsik Akadémia focicsapatai mellett már a felju-
tásra pályázó kézilabdások is elkezdték az új idényt,
az élvonalbeli nõi röplabdásokat és férfi kosárlabdá-
zókat pedig csak pár nap választja el tõle, miközben
a szabadtéri atlétikai szezon végén vagyunk. Kósa
Árpádot, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõjét kér-
tük értékelésre.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Mindenekelõtt visszatekinte-
nék, hiszen januárban nevet vál-
toztattunk – kezdte Kósa Árpád. –
Ezzel együtt a struktúrában és irá-
nyítási gyakorlatban is váltás tör-
tént, az igazgatóságok létrehozá-
sával. Mára elmondhatjuk: jó dön-
tés volt, zökkenõmentes átállással,
mely után több figyelem jut az
egyes területekre.

– Bár a röplabdaszezon még nem
kezdõdött el, jó hír már van a sport-
ág háza tájáról...

– Az, hogy dr. Kovács Ferenc pol-
gármestert szavazták meg múlt hé-
ten a Magyar Röplabda Szövetség
elnökének, egész Nyíregyházának
elismerés. Még nem volt példa rá, hogy városvezetõnk
irányítson sportági szakszövetséget, csak a jelöltségig

Nyíregyháza polgármesterét a Magyar Röplabda
Szövetség múlt hét pénteken tartott tisztújító
közgyûlésén 65 tagból 62-en választották meg
az elnöki posztra. Dr. Kovács Ferencnek nem volt
ellenfele, miután egyetlen korábbi kihívója, Vass
Zoltán két napja visszalépett.

A következõ öt évre megválasztott új elnök beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a sportág számára nagy lehe-
tõség a jövõ hétvégén kezdõdõ Európa-bajnokságra ké-

szülõ nõi válogatott sikere, mint mondta: az együttes
Európa Liga-gyõzelmére, népszerûségére lehet építeni.

RÖPLABDA-SPECIFIKUS SPORTCSARNOK

Dr. Kovács Ferenc kiemelte, szeretné elérni, hogy a sport-
ág jelenlegi állami támogatása megduplázódjon, illetve a
tervek között szerepel egy röplabda-specifikus sportcsar-
nok felépítése is. Július 24-e óta Ludvig Zsolt irányította a
szövetséget megbízott elnökként. A május 16-ai közgyû-
lést követõen ugyanis a tizenegy tagú elnökségbõl heten
lemondtak. Ezzel a testület határozatképtelenné vált, majd
a július 7-ei rendkívüli közgyûlésen a tagság a korábbi
elnök és a másik három elnökségi tag visszahívása mellett
voksolt. A korábbi fõtitkár, Ludvig Zsolt már megválasztá-
sa elõtt jelezte, hogy csak ideiglenesen, hatvan napra
vállalja a tisztséget. Részletek a jövõ héten.         (MTI)

jutottunk a ’90-es években. Ugyanakkor látni kell, hogy
noha az EB-re utazó nõi válogatott most méltán népszerû,
de a hátországban sok a kuszaság. Nálunk, Nyíregyházán
azonban rend van: a bajnokság mellett – ahol a dobogó a
cél – nemzetközi sorozatokban is indulunk, három olyan
légióssal, akik közül kettõ válogatott. Persze, a többi négy-
öt topcsapat is jól erõsített.

– Mi várható a többi labdajátékban?
– A kézilabdások idén nagy terhet kaptak a vállukra,

hiszen kimondva is a feljutás a cél. Jól indultunk, hi-
szen az egyik nagy riválist, a Ferenc-
várost gyõztük le, de nem lesz egy-
szerû, mert a BL-fõtáblás Szeged fi-
ókcsapata, az Algyõ is nagyon erõs.
A „cápáknak” becézett kosárlabda-
csapatot, melyben a Sportcentrum-
nak meghatározó szerepe lett, már
most lehet szeretni, hiszen a légió-
sok mellett hét nyíregyházi kötõdé-
sû játékossal áll fel, ami egyedülál-
ló az országban. Sok év után újra a
felsõházi rájátszás, tehát itt is az
elõrelépés a cél. S ne feledjük, az
egyik igazgatónk, a csapat lelke,
Sitku Ernõ a szövetség elnökségé-
nek tagja.

– S közben zajlik a BUSZACSA mo-
dernizálása.

– Pontosan. A polgármesteri helyszíni szemlén is el-
hangzott múlt héten, hogy a tavaszi visszaköltözés a cél

a megújult, XXI. századi arénába. A Bem iskolát pedig
alkalmassá tettük addig a mérkõzések lebonyolításá-
ra, olyan fejlesztésekkel (mosdófelújítás, akadálymen-
tesítés, kosárpalánk, eredményjelzõ), melybõl az in-
tézmény is profitál.

Az edzések kései idõpontjai miatt nem egyszerû a
helyzet, de a kézimeccs alapján már látszik: igazi kat-
lan lesz ebben az idényben. S más városokkal ellen-
tétben, nekünk nem kell idegenben játszanunk, mi-
közben a nagy csarnokunk megújul.

– Ha atlétikáról beszélünk, akkor már az olimpiáról
is szólhatunk.

– Helebrandt Máté nagy büszkeségünk, aki már
ott lehet a riói játékokon, nem véletlenül egyre több
mögötte a szponzor is. De az egész szakág nagyon
sikeres! Az utóbbi évek csapatbajnokságain rendre
a dobogón, vagy környékén végzünk, most a bron-
zot szereztük meg, mely óriási eredmény, közte leg-
alább kilenc szép egyéni elsõséggel. Jövõre e téren
is szeretnénk elõbbre lépni, hiszen kiváló sportoló-
ink vannak.

– Mi lesz az utánpótlás focival?
– Folytatjuk a megkezdett munkát. Bár a Spartacus

most harmadosztályú, soha nem volt ennyire jó a vi-
szony a klubbal, mint most, köszönhetõen Ökrös And-
rás ügyvezetõnek. A Bozsik Akadémia élvonalban és
másodosztályban szereplõ csapatainak mostani ered-
ményei bizonyítják: a hátország e téren is rendben
van.
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PORTRÉ AKTUÁLIS

Az egyes számú választókörzet jelentõs része a szû-
kebb értelemben vett belvárost fedi le, de része még
például a Bujtosi Városliget és tágabb környéke is.
Dr. Adorján Gusztáv képviseli az itt élõket a FIDESZ-
KDNP színeiben, aki egyben a közgyûlési frakció ve-
zetõje is. Ám ez „csak” a közéleti szerepe: hivatását
tekintve orvos, pozícióját illetõen kórházi fõigazga-
tó, civilként pedig a Tiszántúli Református Egyházke-
rület fõgondnoka. S nem mellesleg, nagycsaládosként,
már nagyapa is.

Szerzõ: Tarczy Gyula

A Jósa András kórházban találkoztunk, hiszen minden-
napjai idekötik, most már nemcsak szülész-nõgyógyász
fõorvosként, hanem a Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház fõigazgatójaként. Mint emlékeztet: soha
nem látott volumenû fejlesztések zajlanak, a nyíregyházi
tömbkórház projekt és egyéb beruházások mellett a há-
rom vidéki telephelyen, Nagykállóban, Mátészalkán és
Fehérgyarmaton is, melyek nagyságrendje meghaladja
összesen a 22 és fél milliárd forintot. Az egyik legnagyobb
eredménynek azt tartja a modern épületek és eszközpark
mellett, hogy a gyógyító osztályok között végre létrejött a
fizikai átjárhatóság is. S bár vannak további tervek, most
még örül annak – lassan túl az építkezések okozta átme-
neti állapotokon –, hogy nagyobb fennakadás és felhábo-
rodás nélkül sikerül mindezt levezényelni. – Külön kö-
szönetem a türelemért a betegeinknek – fejezi ki háláját
azoknak, akikért mindez megszületett, s akikkel vezetõ-
ként, orvosként egyaránt találkozik, ha mostanában keve-
sebbet is.

 
GYÓGYÍTÓ IS MARADT

Szeretett szakmáját ugyanis soha nem hagyta abba,
bármilyen egyéb feladatot kapott az élettõl. Azt mondja,
gyógyítói munkája alapja a mély istenhit és az embersze-
retet, melyet református lelkész édesapja és szatmári szü-
lõfalujában, Kérsemjénben tanítóként díszpolgárrá emelt
édesanyja adott útravalóul. Dr. Adorján Gusztáv állítja:
mindent fentrõl kapunk, s bizony látott már orvosi köpeny-
ben is nehezen megmagyarázható dolgokat, különleges
gyógyulásokat, melynek eredete csak a láthatatlanban ke-
reshetõ... És a betegben, mert szerinte: „az újra egészsé-
gessé válás folyamata csapatmunka, melyben a doktorok
mellett az érintettek is benne vannak”, akiktõl sok szere-
tetet kap. 

MINDENKI ÖRÜLHET NEKI

Ami a konkrét választókörzetet illeti, úgy látja, hogy ha
a belváros fejlõdik, szépül, annak egész Nyíregyháza örül-
het, nem csupán az ott élõk. Hozzáteszi: – Még az ellen-
zéki képviselõk is, akiknek e téren nem értem a „köteke-
dését”, esetleg mások irigykedését, hiszen minden, ami
megvalósul, közös siker. Az egyik legnagyobb elõrelépés-
nek azt tartja, hogy végre eltûntek a földutak a belsõ terü-
letekrõl, melyek évtizedek óta szégyenfoltjai voltak a vá-
rosnak. A Bujtosi Városliget szinte teljes átalakuláson esett
át, s vált elhanyagolt területbõl kedvelt pihenõhellyé.

SZÉPÜLÕ VÁROSKÉP

Örül annak, hogy a területen számos oktatási intézmény
is kisebb-nagyobb részben megújult a Nefelejcs óvodától
a Bem iskoláig, s jelzi, hogy számos városi beruházás is
érintette, érinti a körzetet, javítva az életminõséget. A
szennyvízprogram már lezárult, de a csapadékvíz-projekt-
nek még lesz folytatása a már megépített csatornák és tá-

ORVOS, AKI IGAZGAT ÉS KÉPVISEL IS

Most induló sorozatunkban szeretnénk bemutatni kedves olvasóinknak a köz-
gyûlés azon tagjait, akik egy évvel ezelõtt egyéni választókörzetbõl jutottak a
testületbe. Másképpen: végigjárjuk a 15 körzet által Nyíregyházát, megrajzol-

va röviden a képviselõ portréját és felvillantunk néhány fejlesztést, teendõt, a
teljesség igénye nélkül, mindig egy-egy szakember vagy városházi elöljáró be-
vonásával.

Képviselõi arcképcsarnok: dr. Adorján Gusztáv (1. számú választókörzet)

FEJLESZTÉSEK MINDENFELÉ
Megkérdeztük a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferen-

sét, hogy az elõzõ két-három évben milyen beruházá-
sok zajlottak ezen a területen. Szabó Edina összesítésé-
bõl csak röviden idézünk, hiszen újságoldalnyi lenne a
részletes felsorolás. S azért is a teljesség igénye nélkül
készült ez a lista, mert csak a Városüzemeltetés által
megvalósított munkákat mutatja, s nem szólunk benne
az egyéb önkormányzati, kormányzati beruházásokról.

– A nagyfelületû útfelújítások során, a tudatosan ter-
vezett városi program keretében húsz szakasz és busz-
öböl modernizálódott, az István utcától a Géza utcán át
a Mák utcáig, eltüntetve teljes mértékben a földutakat.

– Járdaépítés, -helyreállítás, térkövezés is történt bõ-
ven, például a Belsõ körúton és a Báthory utcán, össze-
sen tíz helyen, sok száz négyzetméteren.

– A Bujtosi Városliget teljes újjávarázsolásáról már
esett szó, de emellett tucatnyi helyen szépültek meg és
borultak virágba a terek, közterületek, s kaptak új utca-
bútorokat, szelencéket.

 – A Búza téri Piaccsarnok és Szabadpiac átalakulá-
sa máig szembeötlõ fegyvertény, de a padok, szobrok
felújításának, valamint a játszóterek karbantartásának,
telepítésének, fejlesztésének is sokan örülnek, utóbbi-
akra is tízmilliókat költöttek.

FÕGONDNOK ÉS KÉPVISELÕ

Dr. Adorján Gusztáv per-
sze inkább ad, nem csak
ezeken a területeken. Fon-
tos feladatai mellett a Ti-
szántúli Református Egyház-
kerület fõgondnoka, s az or-
szágos zsinat elnökségi tag-
jaként is véleményt alkothat.
Õ pedig a városlakók észre-
vételeit jegyzi képviselõként
folyamatosan, akár a Júlia
fürdõben, amikor az orvos-
ként is példamutató, stressz-
oldó-frissítõ hajnali úszásai
után a meleg vízben pihen.
De máshol is: úton-útfélen,

fogadóórán, rendezvényen. Mint jelzi: – Jóval több meg-
hívást kapok, mint ahány helyre egyáltalán az idõkorlá-
tok miatt el tudok jutni, de igyekszem.

Így lett a közbenjárására több helyen járda- vagy útfel-
újítás, és hosszan sorolhatná a megoldott problémákat.

 

rozó mellett. Szemet gyönyörködtetõen renováltak újabb
és régi, akár magánkézben lévõ épületet is, így a kulturális
központ és a városi tulajdonba került BUSZACSA mellett
például vállalkozásélénkítõ alapítvány, kávézó, takarékszö-
vetkezet, egyházi iskola friss külseje is gazdagítja a város-
képet. – Bár valóban szoros az idõbeosztásom, szeretek
idõnként a belváros valamelyik teraszán üldögélni, szem-
lélõdni, ahol nyáron egy szinte mediterrán hangulatú Nyír-
egyházát látok, sok turistával, színes rendezvényekkel.

Ezekre is büszke lokálpatriótaként. S nagy családjára is:
a szeretetteljes hátteret biztosító feleségére, három gyerme-
kükre, s már két és fél éves unokájukra. A sorban ötödik
Adorján Gusztáv most a legnagyobb boldogságot okozza...

Dr. Adorján Gusztáv

SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKT NYÍREGYHÁZÁN
A „Települési szennyvizek innovatív és környezet-

tudatos tisztítása és a szennyvíziszapok környezetba-
rát elhelyezése” címmel tartottak szerdán projektnyi-
tó konferenciát a Nyíregyházi Fõiskolán. A négy hóna-
pon át tartó program célja, hogy a kutatók olyan meg-
oldási lehetõséget találjanak, amelyeket késõbb a szol-
gáltatók is alkalmazni tudnak.

Szerzõ: Mikita Eszter

Az augusztus végén indult projekt fõ célja, hogy olyan
módszereket dolgozzanak ki a Nyíregyházi Fõiskola ku-
tatói, amelyek segítségével kivonhatóak lesznek a szenny-
vizekben elõforduló gyógyszermaradványok.

A november végéig tartó projekt európai uniós forrá-
sokból valósul meg. A kutatócsoportnak közel 220 millió
forint, vissza nem térítendõ összeg áll a rendelkezésére
céljai megvalósításához. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város polgármestere a projektnyitón arról

beszélt,  reméli, a jövõben sokkal nagyobb forrás lesz az
olyan EU pályázatokra, amelyek  a vállalatok tevékenysé-
gének támogatására irányuló programokat segítenék. A vá-
rosvezetõ hozzátette, abban bízik, ezek által még sikere-

sebb lesz a fõiskola, amit össze lehet majd kapcsolni, nem-
csak az önkormányzati, hanem a Nyíregyházán mûködõ
nagy cégekkel is.

A konferencia résztvevõi, szervezõi társaságában a
polgármester

A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Nyíregyháza lakos-
ságát, hogy 2015. szeptember 23-ától távfûtési
vezetékhálózat hibaelhárítási munkálatok miatt
a következõ területeken részlegesen a gyalogos-
és gépjármû-forgalom korlátozására kell számí-
tani:

– Országzászló tér,
– Kossuth Lajos utca és Ferenc krt. találkozása.

A munkálatok várható befejezése:
2015. október 9.

Megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük!

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

Tisztelt Városlakók!
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

VÉDIK A HATÁRT

Szabolcsi és nyíregyházi rendõrök is látnak el szol-
gálatot a magyar határon. Szerda reggel Nyíregyházá-
ról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság épülete elõl autóbuszokkal indultak el az egyen-
ruhások.

ZSARUELLÁTÓK
Zsaruellátók néven országos karitatív szervezet

alakult azért, hogy adományokat gyûjtsenek a hatá-
ron szolgálatot teljesítõ rendõröknek. A civilekbõl
álló csoport Nyíregyházán is várja az adományo-
kat.

Elsõsorban tartós élelmiszerekre, vízre, gyümölcslé-
re, gyógyszerekre és vitaminokra, zsebkendõre és ned-
ves törlõkendõre, illetve mûanyag pohárra van szük-
ség. A civil szervezõdés Nyíregyháza két pontján gyûj-
ti a felajánlásokat. A Kossuth utca 38. szám alatt nap-
közben reggel fél 9 és este 6 óra között veszik át az
adományokat, a Folyóka utca 14. szám alatt pedig dél-
után fél 5 és este 6 óra között. A segíteni vágyók a Zsa-
ruellátók facebook oldalán folyamatosan tájékozódhat-
nak arról, hogy a rendõröknek mire van a leginkább
szükségük.

Az adománygyûjtés központilag koordinált, az össze-
gyûlt élelmiszereket, orvosságokat és higiéniai eszkö-
zöket személyesen juttatják el a határ védõihez.

Mint emlékezhetünk: az augusztus végi közgyûlé-
sen döntés született arról, hogy Nyíregyháza a tarta-
lékkeret terhére 5 millió forint összegû vissza nem té-
rítendõ támogatást biztosít annak érdekében, hogy az
ukrajnai válsághelyzetben érintett kárpátaljai magyar
családokat segítse.

Szerzõ: Tarczy Gyula

A képviselõ-testület az ukrajnai események kapcsán a
kárpátaljai magyarok részére a Megyei Jogú Városok Szö-
vetségének közremûködésével juttatandó támogatásról
szóló elõterjesztés keretében hagyta jóvá a támogatást.
Két héttel ezelõtt városunkban járt Bocskor Andrea, a FI-
DESZ-KDNP európai parlamenti képviselõje. A beregszá-
szi születésû közéleti szereplõ az Európai Néppárt képvi-
selõcsoportjában dolgozik, s friss információkkal rendel-
kezik a kárpátaljai magyarság sorsát illetõen.

TÖBBSZÖRÖS HÁTRÁNY

A Szent Atanáz Görög-
katolikus Hittudományi Fõ-
iskolán a kárpátaljai magya-
rok 1944-es deportálásának
70. évfordulója emlékére
nyílt kiállítás után a Nyíregy-
házi Televízió kérdésére nyi-
latkozta a következõket: –
Sokat hallani mostanában a
kárpátaljai magyarságról a
szomorú események miatt,
hiszen Kelet-Ukrajnában
több mint egy éve háborús
konfliktus van, egy mond-
hatni befagyott állapotban.
Mindez nemcsak közvetle-

nül, a besorozások által, katonai szempontból érinti az
ottani magyarságot, hanem gazdaságilag is. Egy háború-
ban lévõ ország gazdasága nagyon rossz állapotban van,
így sokan arra kényszerülnek, hogy külföldön vállaljanak
munkát. Fõként a férfi lakosság hiánya érezhetõ, hiszen
úgy tartják el a családjukat, hogy a más országokban szer-
zett jövedelmet küldik haza. Nem túl jók a kilátások. Ab-

NYÍREGYHÁZA SEGÍT KÁRPÁTALJÁNAK
ban reménykedünk, hogy a fegyveres konfliktus lezárul-
tával elindul valamiféle konszolidáció, illetve fejlõdés.

MÉG TÖBB ODAFIGYELÉS

Részben e témában nyi-
latkozott a Nyíregyházi Te-
levízió stúdiójában Petnehá-
zy Attila, Nyíregyháza egyik
országgyûlési képviselõje,
aki további lépések megfo-
galmazásán gondolkodik: –
Azért is nehezebb a helyzet,
mert bár élõ a szolidaritás és
elindult országosan is a se-
gélyezés, és a városok mel-
lett a kormány is támogatja
az ott élõket, de a migráns-
kérdés miatt a kárpátaljai
magyarok helyzetérõl érez-

hetõen lekerült a reflektorfény. Pedig látnunk kell: az ott
élõk pénze egyre kevesebbet ér és egyre nehezebben jut-
nak hozzá az árukhoz a háborút kísérõ, mélyülõ gazdasá-
gi válság miatt. Muszáj közösen elgondolkodnunk rajta a
tél közeledtével, hogy hogyan, milyen formában segíthe-
tünk még, s a többek bevonásával megszületett ötletet
mielõbb megvalósítani, hogy támogatni tudjuk az ott élõ-
ket, segítõket, hogy helyt tudjanak állni a magyarlakta te-
rületeken.

Bocskor Andrea, a
FIDESZ-KDNP európai
parlamenti képviselõje

Petneházy Attila,
országgyûlési képviselõ

(FIDESZ-KDNP)

Szeptember 30-áig tekinthetõ meg a Hittudományi
Fõiskolán a kárpátaljai magyarok deportálását bemutató

vándorkiállítás
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

ÉRTÉKES ESTÉK
A helyi értékek megismertetésére indított elõadás-

sorozatot a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság.

A múlt hét szerdán tartott nyitóesemény a város elsõ köz-
téri alkotásának, a Bessenyei-szobornak a történetét, vala-
mint névadójának tevékenységét dolgozta fel. Október 16-
án a múzeumfaluban, novemberben a Városháza Krúdy-ter-
mében, decemberben pedig az Evangélikus Nagytemplom-
ban hallhatunk a megyeszékhely értékeirõl.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
A Jósa András Múzeum idén elsõ alkalommal csat-

lakozott a Kulturális Örökség Napjai címû programso-
rozathoz, amit az Európa Tanács védnökségével egyéb-
ként már ötven országban megtartanak.

A rendezvény különlegességét az adta, hogy ebben az
évben ráadásul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, Nyír-
egyházához és a múzeumhoz is kötõdnek azok a szemé-
lyek, akikrõl az idei programsorozat szólt: Rómer Flóris,
Róth Miksár, Lehoczky Tivadar.

Szombaton és vasárnap az érdeklõdõk idegenvezetés-
sel csodálhatták meg többek között a Nyírvíz-palotát, a
Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházat, a Görögka-
tolikus Püspöki Palotát, az Agrár Takarékpénztár épületét,
a Pávás Házat, a Korányi Villát és a Ruzsonyi Házat. A
Jósa András Múzeum földszintjén pedig kamarakiállítás
nyílt, amely Nyíregyháza szecessziós építészeti, iparmû-
vészeti emlékeit mutatja be. A szecessziót bemutató
kamarakiállítás a Jósa András Múzeum földszintjén tekint-
hetõ meg.

Szecessziós sétán az érdeklõdõk

TIRPÁK KONYHÁVÁ VÁLT A BELVÁROS

Demecseri töltött káposzta, tökös-répás lapcsánka,
karcagi birkapörkölt és körmös-csülkös káposzta ko-
vászos házi cipóban. Néhány különleges étel, amit meg-
kóstolhattak az ínyencek szombaton, a Kossuth téren.
Már harmadik alkalommal adott otthont a szabolcsi
megyeszékhely a Tirpák Fesztivál és Hungarikumok
Találkozójának, amelynek középpontjában a kulturá-
lis értékközvetítés és a gasztronómia állt.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

A fõzõverseny csapatainak bevonulásával és az ünne-
pélyes megnyitóval kezdõdött a Tirpák Fesztivál és
Hungarikumok Találkozója a belvárosában, ahol Nyíregy-
háza polgármestere köszöntötte a résztvevõket.

A NAGYRENDEZVÉNYEK SORÁBAN

Dr. Kovács Ferenc beszédében azt mondta, hagyomá-
nyaink, ételeink mindennapjaink részei, ezért öröm, hogy
a Tirpák Fesztivál Nyíregyháza nagyrendezvényeinek so-
rába emelkedett.

Az idei fesztiválon három kategóriában hirdettek fõzõ-
versenyt. Összemérték tudásukat a szakácsok, az iskolák
és a civil szervezetek.

Nyíregyháza polgármestere délben végigsétált a Kossuth
téren, és megnézte, milyen ételeket fõztek a csapatok.

– Mindent meg kellene kóstolnom, mert olyan kedve-
sen kínálnak. Ráadásul én szeretem is ezeket az ételeket
– mondta dr. Kovács Ferenc. – Harmadik éve tartjuk a
Tirpák Fesztivált, és nagyon örülök, hogy évrõl évre egyre
nagyobb ez a rendezvény. A versenyzõ csapatok nagyon
lelkesek, sok a látogató és még az idõ is szép.

NÉPI FAJÁTÉKOK ÉS KONCERTEK

A Kossuth téren a gyerekek népi fajátékokkal is játsz-
hattak, s a múzeumfalu munkatársai segítségével a belvá-
rosba látogatók megismerhették a régi tirpák népi háztar-
tási eszközöket és azok használatát.

A színpadon hagyományõrzõ táncegyüttesek szórakoz-
tatták a közönséget, este pedig koncerteket tartottak, fel-
lépett a Mentha Project, Mészáros Árpád Zsolt és Vastag
Csaba. A rendezvényen a hungarikumok is bemutatkoz-
tak, amelyeket a látogatók meg is vásárolhattak.

Rövid kirándulásra indul a kiskakas, a kutya és a róka
koma is. Ráadásul teszik mindezt hetente, hiszen a gye-
rekek nagy örömére, a Burattinó Bábszínház szomba-
ton változatlan helyen, a Korzó Bevásárlóközpont má-
sodik emeleti galériájában, szeptember 13-ától pedig
már vasárnaponként a Kölyökvárban is várja a kicsiket.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Már harmadik hete, hogy a Burattinó Bábszínház mu-
latságos kis lakói, a kiskakas, malackáék, Jancsi és Juliska
barátaikkal együtt a hétvége mindkét napján munkába
állnak. Mint ismert, az üzletek vasárnapi zárva tartása miatt
a Korzó Bevásárlóközpontban egy idõre szüneteltek a
bábelõadások, de az egyeztetéseknek köszönhetõen szep-

KÖLYÖKVÁRAT FOGLAL A MAKACSKA KAKASKA
lehetõséget kaptunk arra, hogy játszhassunk vasárnapon-
ként a Kölyökvár kistermében. Ide akár hatvanan is befér-
hetnek. A hely különlegességét egyébként az adja, hogy
hosszú évekig itt bábszínház mûködött – mondta el ér-
deklõdésemre Kerekes János bábos, aki hozzátette, terve-
ik között szerepel, hogy minél több új elõadással rukkol-
janak elõ.

TÁNCOLTAK A GYEREKEK IS

Ilyen a Surranó és Brekkenõ, valamint a Makacska
kakaska is, amelyek idén szeptemberben debütáltak a
bábszínházban.

– Szerencsére a tagok számát tekintve most már elértük
azt a létszámot, hogy egyszerre két elõadásra is tudunk
készülni. A Surranó és Brekkenõt ketten játsszák, mi pe-
dig a többiekkel a Makacska kakaskát adjuk elõ. Egyre
több népmesét feldolgozunk. Az elõbbit például egy orosz
népmese alapján írta az egyik új tagunk.

– Ez egy nagyon ötletes darab, nemcsak mi, de a gyere-
kek is élvezték. Verseket írtunk hozzá és meg is zenésítet-
tük. Olyan sikere volt a Kölyökvárban bemutatott elsõ elõ-
adásnak, hogy a kicsik felálltak és táncoltak. Bízunk ab-
ban, hogy a jövõben egyre többen jönnek majd hozzánk.
Már írjuk a Reszkessetek egerek címû mûvet, ígérjük, ez
is sok mulatságos pillanatot okoz majd a gyerekeknek.

A Burattinó Bábszínház szeptemberi elõadásai:
Szeptember 26., szombat 16.00 órától Korzó Bevá-

sárlóközpont, Vitéz László és Dr. Faust
Szeptember 27., vasárnap 10.00 órától Kölyökvár,

Kincskeresõ manó

Különleges ételek is várták a résztvevõket

tembertõl, igaz, egy másik helyen – méghozzá a Kölyök-
várban –, de újból várják a kicsiket.

– Egyeztettünk a városvezetéssel, és bérleti díj fejében,

Nemcsak a bábok, de a díszlet is költözik
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A HÉT TÉMÁJA NYUGDÍJASOK

Báloznak, énekelnek, kirándulnak, versenyeznek,
sportolnak, és ami a legfontosabb, hogy teszik mindezt
közösségek tagjaiként. Nyugdíjasévek ide, nyugdíjasévek
oda, Nyíregyházán egyre több idõskorú látogatja a he-
lyi klubokat és egyesületeket, erre pedig mi sem lehet
nagyobb bizonyíték, minthogy rendszeresen érkeznek
szerkesztõségünkbe is élménybeszámolóik.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A nyugdíjaskor, az özvegység, az egyedüllét sokak szá-
mára egyet jelent a társadalmi élettõl való visszavonulás-
sal, a tétlenséggel és minden olyan tevékenység befejezõ-
désével, amit eddig végeztek, és ami örömet okozott. Az-
zal, hogy ebben a korban gyakrabban jelenik meg a be-
tegség, a fáradékonyság, az idõskorúak képesek elhagyni
magukat és lemondani a boldogságról. Magányossá vál-
nak. Pedig ez lehetne másként is...

Jelenlegi összeállításunkban olvashatnak kondiparkos
élményekrõl, évfolyam-találkozóról és Erzsike néni élmé-
nyeirõl is, aki özvegyként mindenkinek csak ajánlani tud-
ja az idõsklubokat és -egyesületeket.

A szépkorúak akadémiájának következõ heti program-
ját a 7. oldalon olvashatják el.

IDÕSKORBAN IS LEHET AKTÍVAN ÉLNI
ÚJ ÉLET KLUBTAGKÉNT

– Négy éve már, hogy meghalt a férjem. Egy nagy ház-
ban egyedül élek, magányosan. A mindennapjaim azzal
teltek el, hogy a kertben kapáltam. Aztán egyik nap meg-
változott minden. Rávett a szomszédom januárban, hogy
menjek el vele az egyik nyugdíjasklubba. Azóta minden
héten ott vagyok két óra hosszát. Szalonnát sütünk az erdõ-
ben, megünnepeljük a névnapokat, fõzünk, bálokat szer-
vezünk, énekelünk, táncolunk, és jól érezzük magunkat.
Korábban nagyon zárkózott voltam.

A gyerekeim is mindig dolgoztak, nem várhattam el,
hogy jöjjenek hozzám. Folyton azt kérdezték, „anya,
miért nem mész társaságba?” Olyan jó, hogy most már
minden héten ki tudok kapcsolódni egy kicsit. Mindig
is társasági ember voltam. Nagyon jóban vagyok a szom-
szédjaimmal, de nem nagyon járunk össze, mindig csak
a kerítésnél beszélgetünk. Csak a magány, a magány
jutott nekem. Nem mertem elmenni a nyugdíjasklub-
ba, de szerencsére rávettek, és õszintén tudom monda-
ni, nagyon jó köztük lenni – mesélte Erzsike néni.

KONDIPARKBAN A NYUGDÍJASOK
A napokban kellemes idõben sétálhattak a Nyíregyházi

Szociális Gondozási Központ 3. sz. idõsek klubjának tag-
jai. Céljuk az volt, hogy felfedezzék a sóstói senior
kondiparkot. A klubtagok egy remek délelõttöt töltöttek el
a szabadban, amelyet sok-sok mozgás és nevetés kísért.
Azt mondják, mindenkinek csak ajánlani tudják a parkot,
hiszen a mozgásnak gyógyító ereje van.

Szellemi vetélkedõn idõskorúak

50 ÉVES ÉVFOLYAM-TALÁLKOZÓ
2015. szeptember 12-én a nyíregyházi Felsõfokú Ta-

nítóképzõ Intézet 1965-ben végzett hallgatói 50 éves
évfolyam-találkozót tartottak Nyíregyházán. Az esemé-
nyen 28 nyugdíjas tanító volt jelen.  Az összejövetel az
emlékek találkozója volt, hiszen felidézték a három fe-
lejthetetlen diákévüket. (Beküldte: Rusz Péterné, Hor-
váth László és Mihályovszky Márta.)



2015. SZEPTEMBER 25. 9

A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

NEMCSAK ÉSSZEL, SZÍVVEL IS
Idén is megrendezik a Szív Világnapját Nyíregyhá-

zán. Szeptember utolsó vasárnapján a prevenció, azaz
a megelõzés jegyében szakorvosi tanácsadással és szû-
résekkel várják a városlakókat a Kossuth térre.

Szerzõ: Piszár Tünde

– Magyarországon évente 60–70 ezer ember hal meg
különbözõ szív- és érrendszeri megbetegedésekben. A ha-
lálozási adatok alapján Európa nyugati országaihoz ké-
pest ugyan rosszabbul állunk, mégis javulást mutat a ten-
dencia – hangsúlyozta dr. Szilágyi Attila, a Jósa András
Oktatókórház kardiológus fõorvosa.

FONTOS A MEGELÕZÉS

– A betegségcsoport elsõsorban a helytelen életmód
miatt alakul ki. A legnagyobb veszélyt a tünetmentesség
jelenti, az érintettek ugyanis sokszor semmiféle elõjelet
nem tapasztalnak. Az okok között a helytelen táplálko-
zás, a mozgásszegény életmód, az elhízás, a magas vér-
nyomás, a túlzott mértékû alkoholfogyasztás, a cukorbe-
tegség, a stressz, de örökletes tényezõk is felsorakoztatha-
tók. A szív- és érrendszeri betegségek jó része a szakem-
berek szerint egészségtudatos életmóddal megelõzhetõ.
A Szív világnapi program éppen ezért a prevencióra he-
lyezi a hangsúlyt – emelte ki az eseményt beharangozó
sajtótájékoztatón dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórház fõigazgatója.

EGÉSZSÉGTUDATOS VÁROS

– Számos program bizonyítja, hogy Nyíregyháza veze-
tése kiemelten fontosnak tartja az egészségmegõrzést, ame-
lyet a kórházzal együttmûködésben megvalósuló Szív vi-
lágnapi program is tükröz – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.

Szeptember 27-én, vasárnap a város szívében, a Kos-
suth téren több mint 120, az egészségügyben tevékenyke-
dõ szakember nyújt majd szakmai segítséget, információt
és végez szûrést az egészségmegõrzés iránt fogékony vá-
roslakóknak. A nap folyamán gyermek- és iskolaorvos,
valamint védõnõ nyújt tanácsadást, fogorvos, pszichiáter
és még számos szakember prevenciós céllal foglalkozik
majd a látogatókkal. (Részletek a 7. oldalon.)

ÚJ MEGYÉS PÜSPÖK
Ferenc pápa hétfõn Palánki Ferencet nevezte ki a

Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye megyés püspö-
kévé. Az új egyházi vezetõ ünnepélyes beiktatásáig
az egyházmegyét a nyugdíjba vonuló Bosák Nán-
dor eddigi megyés püspök, mint apostoli kormány-
zó vezeti.

Palánki Ferenc 1964. március 11-
én született Balassagyarmaton. 1989
és 1994 között elvégezte az Eszter-
gomi Hittudományi Fõiskolát, majd a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kánonjogi Posztgraduális Intézetében
szerzett licenciátust 2000-ben. 1994.
június 18-án szentelték pappá.

KÖTELÉKVÉDÕKÉNT IS DOLGOZOTT

1999 és 2010 között ügyvédként, majd kötelékvé-
dõként dolgozott a váci püspöki bíróságon, 2010. de-
cember 27-ével az Egri Fõegyházmegye segédpüspö-
kévé nevezték ki. Püspökké szentelése 2011. február
26-án volt az egri fõszékesegyházban. Ezt követõen
érseki helynöki kinevezést kapott Miskolcra. 2011-tõl
az egri fõszékesegyházi káptalan tagja, olvasókanonok,
majd 2011. augusztus 1-jétõl miskolc-mindszenti plé-
bános.

Palánki Ferenc 2013 decemberétõl az Egri Fõegy-
házmegye általános helynöki tisztét töltötte be – ismer-
tette a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársá-
ga az MTI-vel.

Dr. Szilágyi Attila kardiológus fõorvos, dr. Adorján Gusztáv
fõigazgató, dr. Szokol Dianna fogorvos, dr. Kovács Ferenc

polgármester és dr. Nagy Géza ápolási igazgató
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ÉRDEKESSÉGEK INTERJÚ

Barna bácsit, a belvárosi hajléktalant idén február-
ban ismerhették meg az olvasók a Nyíregyházi Napló
hasábjain. Õ az az ártatlan tekintetû, piros pozsgás,
mindig ápolt öregúr, aki noha hosszú évek óta az ut-
cán él, nem temetkezik önsajnálatba, nem fojtja bána-
tát alkoholba, sõt, dolgozik és templomba jár. Soha
nem kért segítséget az emberektõl az utcán koldulva.
Mindig csak három dolgot szeretett volna: erõt, egész-
séget és fedelet a feje fölé.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Antal Barnabás õszinte tekintetével elõször Balázs Atti-
la fotóriporter díjat nyert képein találkoztam, aki elkísérte
a kedves öregurat a karácsonyi éjféli misére, majd meg-
örökítette, ahogy hallgatja az igét és gyertyát gyújt. Febru-
árban aztán személyesen is találkozhattam vele, azóta pe-
dig kedves ismerõsök vagyunk. Szinte nem telik el úgy
hét, hogy ne mosolyogjon rám a Kossuth téren, a padon
ülve, vagy ne váltsunk néhány szót az élet nagy dolgairól.
Beszélgetésünk pedig mindig ugyanúgy ér véget: ilyenkor
azt mondja, hinni kell és egyszer minden szép lesz.

„CSALÁDOT IS KAPTAM”

Kellemes õszi nap volt. Már napok teltek el, hogy nem
találkoztam Barna bácsival, pedig még a tél sem köszön-
tött be. A kulturális központ második emeletén a nyugdí-
jasok a Szépkorúak Akadémiájának elsõ elõadására gyü-
lekeztek, amikor a Nyíregyházi Napló szerkesztõségébe
egy ápolt és mosolygós öregúr csengetett be: Barna bácsi
volt. Kezében görbebotját szorítva, izgatottan ült az eme-
let elõterében. Nem várt sokáig azzal, hogy közölje a jó
hírt: hitt és minden szép lett. Barna bácsi kedd óta már
nem él az utcán. Egy régi ismerõse családjával együtt úgy
döntött, befogadják az öregurat a belvárosi kertes házuk-
ba, és az egyik szobát neki adják.

A HAJLÉKTALAN HAJLÉKRA TALÁLT
– Évek óta hajlék-

talan vagyok, csak
két évig éltem szoci-
ális otthonban. Soha
nem voltak konfliktu-
saim, nem loptam,
dolgoztam. Telente
két raklapon alud-
tam, amin volt egy 20
centiméter vastag
matrac, azon pedig
három takaró és hat
párna. További há-
rom paplant magam-
ra húztam. Most

egyik napról a másikra nemcsak fedél lett a fejem felett,
hanem családot is kaptam, akiknél élek – mesélte.

„ELSÕ ESTE NEM TUDTAM ALUDNI”

– Este az egyháztól összeszedték a ruháimat, kaptam
egy heverõt is. Most már minden elsõ osztályú, de a szo-
ba nem is érdekel, csak az, hogy fedél van a fejem felett
és családban vagyok. Hamar befogadtak, most már van
kikhez tartoznom. Itt él még két fiú és egy lány gyerek, õk
iskolások, meg van egy kutya is, már õ is a barátom. Elsõ
este nem aludtam egész éjjel, annyira izgatott voltam. Csak
ültem az ágy szélén. Még szokni kell azt. Most már jöhet
a tél, én melegben leszek. De tudod, míg kint éltem, ak-
kor sem fáztam igazán. A mi immunrendszerünk átállt.
Ahol te fázol, én nem, mert megszoktam a hideget – for-
dult felém, miközben arcáról könnycseppek gördültek le.

„SIKERÜLT KITÖRNÖM”

– Külön öröm nekem, hogy olyan helyen van a ház,
ahol már régóta ismernek. Tudod milyen jó érzés, mikor

megyek és integetnek? Míg az utcán éltem, este 9-10 kö-
rül mentem a fekhelyemre. Mire elrendeztem mindent,
az egy órámba tellett. Pont mikor készültem lefeküdni,
mindig hozták az ismerõsök az ennivalót, meg ezt, azt.
Most már szóltam nekik, hogy ne hozzák, mert lesz fedél
a fejem felett. Azt mondták, 100 ezerbõl csak egynek si-
került kitörni. Ezek szerint én voltam ez az egy.

„A MUNKÁT NEM KELL SZÉGYELLNI”

Barna bácsi azt mondta, továbbra is minden reggel el-
jön majd a Kossuth térre, most pedig nagy tervei is van-
nak.

BARNA BÁCSI ÚJRA ÁGYBAN ALHAT

– Ahol korábban takarítottam, sajnos kevés volt a for-
galom és már nem tudtak fizetni nekem. Most munkát
keresek, mert a rokkantsági nyugdíjamból nem tudom a
lakást is fizetni, meg ennivalót is venni. Szabó a szakmám,
azt tervezem, hogy újra leülök majd a gép mellé. Úgy
vagyok vele, aki akar és keres, az talál. A munkát pedig
nem kell szégyellni. Innen már csak jó dolgok történhet-
nek velem.

Balázs Attila fotóriporter egyik korábbi, díjat nyert
alkotása az akkor még hajléktalan Barna bácsiról

Nyíregyházi siker is született Magyarország legna-
gyobb online videoversenyén, a Ki mit tube-on. Több
tucat nevezõ közül a három széchenyis diák, Bojtor
Balázs, Szenes Máté és Sebestyén Gergely formációja,
a The BMG állhatott fel a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára. Az pedig külön büszkeség számunkra, hogy
a döntõbe jutott videójukat a Nyíregyházi Televízió
vágója, Bélteczki Szilárd készítette el.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Általános iskolába mindhárman a Kodályba jártunk,
és ott tagjai voltunk az énekkarnak is. Én két évvel idõ-
sebb vagyok Balázstól és Mátétól. Nyolcadik után elke-
rültem a Széchenyibe, de aztán õk is jöttek utánam. Az
egyik iskolai rendezvényen közös produkcióval léptünk
fel és akkor gondolkodtunk el azon, hogy talán nem csak
a suliban kellene énekelnünk – avatott be az elõzményekbe
Sebestyén Gergely, aki – lévén, hogy õ a rangidõs – a
csapatot is vezeti.

TÖBB FORDULÓN KERESZTÜL...

A fiatal a cappella énekesektõl megtudtam, nem sokáig
gondolkodtak azon, hogy elinduljanak-e a versenyen, ami
csakis online felületen zajlott.

– A bemutatkozó videónkat Geri nagyszüleinél állítot-
tuk össze, mindig ott próbálunk. Persze, ha tehetjük, az
iskolai szünetekben is énekelünk – folytatta a beszélgetést
Máté. – A verseny többfordulós volt, mindegyikre új vide-
ókat kellett készítenünk. Sokszor csak pár nap állt rendel-
kezésünkre. A produkciókra interneten keresztül lehetett
szavazni. Az elsõ fordulón lazán továbbjutottunk, harma-
dikokként kerültünk ki. Szeptember elején kiderült, beju-
tottunk a középdöntõbe is. Egy hetünk volt elkészíteni a
következõ videót, ami nagyon kevés idõ. Ötödik helyen
végeztünk.

DOBOGÓSOK LETTEK A LÁJKOS FIÚK
– Fish! Krisztián, a zsûri egyik tagja nagyon kemény

kritikával értékelte ezt a produkciónkat. Írtam neki egy
hosszú üzenetet, amit elolvasott és a videoüzenetben,
amiben azt kellett elmondania, hogy kiket juttatna tovább,
minket is megemlített. Az indoka az volt, hogy kíváncsi
arra, mit hozunk ki a döntõs videónkból – vette át a szót

Balázs. – Ezt készítette el nekünk Bélteczki Szilárd, a Nyír-
egyházi Televízió vágója. Vasárnap volt a döntõ, csak az-
nap lehetett szavazni, mi pedig, nagy örömünkre, harma-
dikokként kerültünk ki a versenybõl.

„KÉPEZZÜK MAGUNKAT”

A fiatal énekesek elmondták, a verseny új lendületet
adott számukra és szeretnék tovább képezni magukat a
jövõben. Elsõ lépésként beiratkoztak a Vikár Sándor ze-
neiskolába és elhatározták, hogy bármilyen lehetõség adó-
dik majd, ahol megmérettethetik magukat, õk élni is fog-
nak vele.

A fiúk a Like elsõ nyíregyházi tehetségkutató versenyé-
ben is szerepeltek, ez volt az elsõ nagy sikerük.

A The BMG formáció
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Immár kötelezõ különbözõ képzettségû tûzvédel-
mi szakembert foglalkoztatni bölcsõdékben, óvodák-
ban, iskolákban, idõsek otthonában és többek között
ipari, valamint mezõgazdasági tevékenységet végzõ,
több mint 100 fõt foglalkoztató intézményeknek is az
új belügyminisztériumi rendelet értelmében – tájékoz-
tatta lapunkat Kukucska István, tûz- és munkavédel-
mi szakmenedzser, az MFTK Egyesület elnöke, a Tûz-
megelõzés Kft. tulajdonosa.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A Nyíregyházi Napló hasábjain már korábban is olvas-
hattak arról, hogy mérföldkõhöz ért a hazai tûzvédelmi
szabályozás, hiszen a tavalyi év végén új OTSZ (Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat) jelent meg. Ennek egyes ren-
delkezései idén, március 6-án hatályba léptek, míg má-
sok csak most szeptemberben.

SZÜKSÉGES SZAKEMBEREK

Kukucska István a változásokkal kapcsolatban elmond-
ta, a korábbi szabályozás csak az A, B és a C tûzveszé-
lyességi osztályba tartozó, ötnél több munkavállalót fog-
lalkoztató vagy 50 fõnél nagyobb létesítményt üzemelte-
tõk esetében írta elõ a tûzvédelmi szakember foglalkozta-
tását. Ez alól kivételt jelentettek a D tûzveszélyességi osz-
tályba tartozók – az óvodák és például az iskolák is –,
számukra a törvény ezt nem írta elõ. Márciusban azon-
ban hatályba lépett új OTSZ, amely már nem használja a
tûzveszélyességi osztályok fogalmát, így az erre épülõ jog-

TÛZVÉDELMI SZAKEMBEREK DOLGOZNAK AZ ISKOLÁKBAN IS
szabályokon változtatni kellett. Ezzel párhuzamosan a
törvény is módosult, másként határozza meg a tûzvédel-
mi szakember alkalmazási kötelezettségét.

AKÁR FÉLMILLIÓS BÍRSÁG

A rendelet értelmében például bölcsõdékben, óvodák-
ban és többek között idõsek otthonában – 100 fõ felett
havi 16 órában, 100 fõ alatt havi 8 órában – olyan felsõfo-
kú, illetve középfokú végzettségû személyt kell foglalkoz-
tatni, aki a tûzvédelemért felel. A jogszabály lehetõséget
biztosít arra, hogy a cégek akár saját alkalmazottjukat ké-

pezzék ki, de külsõ tûzvédelmi szolgáltatóval is köthet-
nek szerzõdést. Félmillió forintra is megbírságolhatják azt
az intézményt, gazdálkodó szervezetet, amelyik nem gon-
doskodik (alkalmazottként vagy szolgáltatásként) megha-
tározott tûzvédelmi szakképesítésû személy foglalkozta-
tásáról.

KOCKÁZATI OSZTÁLYOK

Újdonság, hogy a különbözõ tûzveszélyességi osz-
tályba sorolások megszûntek, és helyettük a kockázati
osztályba sorolások jelentek meg. Ez lehet alacsony,
közepes vagy éppen magas szintû. Az új szabályozás
szerint tûzveszélyességi osztályba most már csak anya-
gokat sorolnak, az alapján, hogy milyen a tûz, robba-
nás vagy hõhatás esetén fellépõ viselkedése.

FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

Kukucska István elmondta, minél nagyobb figyelmet kell
fordítani a foglalkozási megbetegedésekre, hiszen az ezek
során bekövetkezett halálesetek száma négyszerese a
munkabalesetben elhunytakénak. Terveik között szerepel,
hogy a jövõben további jogszabály-módosításokat érje-
nek el.

– Még mindig gyakoriak az azbesztes megbetegedé-
sek. Egyre többen halnak meg benne. Gondoljunk arra,
amikor egy idõs ember eltávozik, és a családja elkezdi
lebontani az öreg házat, aminek a teteje hullámpalával
volt lefedve – ez gyakran azbeszttartalmú. Ahhoz, hogy a
család elvigye azt megsemmisíteni, több százezer forin-
tos költséget jelentene számukra, és ezt sokan nem vállal-
ják, maguk próbálnak megszabadulni a káros anyagtól.
Ezért szeretnénk jogszabály-módosítást elérni, hogy ne a
tulajdonost terhelje a kármentesítés – hangsúlyozta a szak-
ember.

Minden intézményben kötelezõ elhelyezni porral oltó
készüléket
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2013 októberében arculatváltás történt a Nyíregy-
házi Naplónál és a lokálpatrióta tudat erõsítése érde-
kében egy helytörténeti rovat is indult „Amirõl az ut-
cák mesélnek...” címmel. A sorozat a 100. részéhez
érkezett el, amely alkalomból bemutatjuk a szerzõt és
a cikkek megszületési körülményeit.

Szerzõ: Tarczy Gyula

Ilyés Gábor a Bes-
senyei György Tanár-
képzõ Fõiskolán dip-
lomázott 1996-ban,
késõbb a történelmi
tanulmányait Debre-
cenben egyetemi
szintre emelte. A tör-
ténelem iránti vonzó-
dása mindig annak a
helynek a története
felé is fordította, ahol
él. Mivel Nyírbog-
dányban nõtt fel, így
készítette el települé-
se lakóhely-ismereti
tankönyvét, amely
1999-ben jelent meg.
E munka során inspi-
ráló gondolatokat ka-
pott dr. Mezõ Andrástól, aki abban is megerõsítette, hogy
érdemes a helytörténettel foglalkozni.

KEDVENC TÉMÁK

A fõiskolai évek, majd a családalapítás már Nyíregyhá-
zához kötötték, és ma sóstóhegyi lakosként e gyönyörû
város történetének a megismerésén és megismertetésén

KI MESÉLTETI AZ UTCÁKAT?
fáradozik. Kedvenc témája a város emlékjeleinek, szob-
rainak és emléktábláinak története, errõl szól a „Beszél a
márvány” címû kötete. De feldolgozta már a megye cser-
késztörténetét, a Samassa-templom építéstörténetét, a Vá-
rosvédõ Egyesület 25 évét, legutóbb pedig a Hõsök teme-
tõjének történetét. Az évek során több várostörténeti ve-
télkedõ lebonyolításában részt vett, mint a feladatok össze-
állítója és a játék levezetõje, valamint több várostörténeti
elõadást is tartott.

NYÍREGYHÁZA-TUDAT

Tanárként nagyon fontosnak tartja, hogy a diákok is-
merjék és szeressék városukat. A tanítás során, ahol a tan-
anyag ezt lehetõvé teszi, mindig hivatkozik a várostörté-
neti eseményekre és örömmel tapasztalja, hogy a tanítvá-
nyok fogékonyak ezekre az ismeretekre. A honismeret-
órák is kiváló lehetõséget biztosítanak erre, így a Jókaiban
tanított diákjai nem kerülhetnek ki úgy az iskolából, hogy
ne tudják, például ki volt gróf Károlyi Ferenc, mit jelentett
Nyíregyháza örökváltsága, mikor futott be az elsõ vonat
és hogy a málenkij robot során a városból is rengeteg
embert elhurcoltak.

FORRÁSOK, ÖTLETEK

A sorozat cikkeivel a város utcáin és terein tehetünk
képzeletbeli sétát, barangolhatunk épületei között. Gábor
igyekszik aktuális vagy évfordulós témákat keresni, amely-
hez nagy segítséget nyújtanak Margócsy József Utcák, te-
rek, emléktáblák címû kötetei, így a sorozattal Jocó bácsi
emléke elõtt is tiszteleg. Alapvetõ forrásként használja még
a Nyírvidék korabeli számait. A lap kimeríthetetlen kin-
csesbánya, a sorozat több írása az ott megjelent cikkek
alapján készül. Több esetben a kedves olvasóktól kapott
ötleteket. Így született meg például a dr. Pávai Vajna Fe-
rencrõl készült írás, legutóbb pedig Kökéndy Mária hívta

fel a figyelmét Fazekas László városi fõmérnökre (lásd: 16.
oldal), akinek a munkásságát megismerve õ is támogatja,
hogy készüljön emléktábla a tiszteletére.

AMI A LAPBÓL KIMARADT...

A sorozat cikkei a honlapján (www.emlekjelek.hu) is
elérhetõk. Mivel itt nincsenek terjedelmi korlátok, így az
újságban megjelent írásokat több esetben újabb képekkel
és leírásokkal gazdagítja. Érdemes emiatt is felkeresni a
honlapot, ahol még sok egyéb más várostörténeti érde-
kességre is lehet bukkanni, de közreadta azokat az úti
beszámolókat is, amelyeket a megye településein tett.
Kedves témája még a II. Rákóczi Ferenc által vezetett sza-
badságharccal kapcsolatos emlékjelek kutatása, ezekrõl
szintén több leírás olvasható.

SZÍVESEN FOGADJÁK

Nagy örömmel tölti el, amikor régi ismerõsökkel talál-
kozik az utcán és a sorozatra utalva közlik vele, hogy „ol-
vastam” és mondanak is egy-két példát, hogy melyik rész
tetszett nekik különösen. Volt olyan is, aki kiegészítette,
pontosította a lapban megjelenteket, illetve ötleteket adott,
hogy mirõl lenne még érdemes írni. Legjobban az a nyug-
díjas tanítónõ hatotta meg, aki ismeretlenül hívta fel tele-
fonon csak azért, hogy elmondja, köszöni szépen az írá-
sokat, mert a régi idõket, ifjúságát idézte fel számára. Töb-
ben kérték, hogy az írások majd egy kötetben is jelenje-
nek meg. Ezek a visszajelzések megerõsítik abban a hit-
vallásban, amelyet Ipolyi Arnold szavai fejeznek ki a leg-
jobban: „az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja,
az a saját síremlékét készíti”. Tanárként és a helytörténet
szerelmeseként az a célja, hogy ezek az emlékek a fel-
színre kerüljenek, megmaradjanak, és minél többen meg-
ismerjék azokat.

Ilyés Gábor, történész
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bi-
zottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelke-
zõ, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtõ – bíróság által – nyilvántartásba vett
önszervezõdõ közösségeket, hogy 2015. november 10-éig pályázatot nyújthatnak be
rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célja: A generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok és ren-
dezvények lebonyolításának elõsegítése.
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszervezõdõ
közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szer-
vezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013.
évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítványt (ide nem értve a
közalapítványt).
Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához, építéséhez, gépkocsi vásárlásához,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénz-
beli segélyre.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV.
29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy
példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregy-
háza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.
A Pályázati adatlap és Pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
vehetõ át, vagy letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 10.
A határidõ után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellá-
tott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.

Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:
a) az önszervezõdõ közösség mûködésének igazolására: az önszervezõdõ közösség szék-
helye szerinti törvényszék által az önszervezõdõ közösség hatályos adatairól kiállított
30 napnál nem régebbi kivonatát és az önszervezõdõ közösség – képviselõje által hite-
lesített – alapszabályát vagy mûködésének egyéb alapdokumentumát;
b) az önszervezõdõ közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely
részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) az önszervezõdõ közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
bb) az önszervezõdõ közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tag-
díj, önrész vállalásának tervezett mértéke.
bc) Az önszervezõdõ közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó,
más pályázati források, lehetõségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból
tervezett igénylés mértéke.
bd) Az önszervezõdõ közösség által pályázott összeg tervezett idõbeni felhasználásáról,
az önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket – fõbb jogcímenként
– részletezve.
c) Az önszervezõdõ közösség tárgyévet megelõzõ évi tevékenységérõl szóló tájékozta-
tót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerve-
zõdõ közösség a tárgyévet megelõzõ – amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt
megelõzõ – üzleti évrõl szóló számviteli beszámoló egyszerû másolatát, a pályázat be-
nyújtását megelõzõ évrõl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)
bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bí-
rósági letétbe helyezésérõl szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában

és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjá-
ban való megfogalmazottaknak való megfelelésrõl,

db) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, és
közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,

dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása
nincs,

dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene
nincs folyamatban,

de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-minimis támogatásokról,
dg) áfa-levonási jogosultságról.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerzõdésben foglaltak
szerint a tárgyévet követõ év március 31. napjáig kell igazolni.
Nyíregyháza, 2015. szeptember 21.

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

A Nyírtávhõ Kft. szakemberei folyamatosan ellenõrzik a távfûtési vezeté-
kek és a hõközpontok állapotát, hogy a fûtési szezon indulására minden
üzemképes legyen.
A fûtési szezon szeptember 15-én kezdõdött, ettõl az idõponttól a lakókö-
zösségek közös képviselõiken keresztül írásban igényelhetik a fûtési szol-
gáltatás beindítását a társaságunk honlapjáról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/
dokumentumtar) „Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumen-
tum kitöltésével, illetve más írásos formátumban is.
A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen
a szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre, vagy személyesen leadhat-
ják ügyfélszolgálatunkon (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6.
I. emelet 106. sz.) és a Népkert utca 12. szám alatti irodaépületünkben.

A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenõrizni
kell a termosztatikus szelepek állapotát. Rendellenes mûkö-

dés esetén a meghibásodást be kell jelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet részére.

Hibabejelentés: 42/451-644

Fûtés indításakor vagy folyamatos üzemel-
tetés esetén a radiátor zajosan mûködik vagy
vízcsobogás hangot hall, az azt jelenti, hogy
levegõ van a rendszerben. Ennek következ-
tében a sokakat zavaró hangokon túl az üze-
meltetés sem lesz megfelelõ, mivel a radiá-
torok nem tudnak teljesen átmelegedni.
Kiküszöbölése légtelenítõ berendezés hasz-
nálatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azo-
nos felszálló vezetéken lévõ fûtõtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus
szelepállásnál légtelenítsék.
Amennyiben a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelõ-
en, akkor valószínûsíthetõ, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulajdo-
nában található fûtõtest. Ebben az esetben a megfelelõ és üzembiztos mû-
ködés érdekében a karbantartásról, esetleges cserérõl a nyári idõszakban a
fogyasztóknak kell gondoskodniuk.

Abban az esetben, ha a radiátort a termosztatikus szelep
egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor meleg-
nek érezzük, vagy ha a fûtõtest nem teljes felületén me-
leg, akkor az semmilyen meghibásodást nem jelent. A
megfelelõen mûködõ termosztatikus szelep csak annyi hõ-
energiát enged leadni, amennyire beállították.

Számlázási információk

Azok a fogyasztók, akik nem kiegyenlített számlázással fizetnek, szám-
láik a fûtési idõszak kezdetével már a fûtési részfizetéseket is tartalmaz-
ni fogják. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen, egyúttal október
hónapban aktualizáljuk a fûtési hõdíj részszámlázások mértékét is. El-
térõ visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi el-
számolt idõszak tényfelhasználásához igazított mértékû részszámlákat
készítünk.

Elkezdõdött a
fûtési szezon
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EREDMÉNYEK SPORT

ÉLETÉÉRT KÜZD
Az életéért küzd a

Nyíregyháza Spartacus
korábbi játékosa, Lázár
Bence. A labdarúgó
2014-ben játszott a
Szpariban, ám folyamatos
derékfájdalmai miatt vé-
gül úgy döntött, felhagy
az aktív futballal. Az el-
múlt hónapokban szakér-
tõként dolgozott az egyik
országos televíziós csa-
tornánál, a napokban
azonban kiderült, hogy
leukémiás. Gyógyulást kívánunk, szorítunk neked
Bence!

16-BAN A KOSARASOK

NAGY MÁRK MAGYAR BAJNOK

FUCSOVICS MARCI VEZÉR VOLT

BRONZ A VILÁGBAJNOKSÁGRÓL
Egerben rendezték a kerekesszékes vívó világbajnok-

ságot. Az NYVSC két versenyzõje, Tarjányi István és Veres
Amarilla két fegyvernemben indult, és már a párbajtõrben
elért eredmények is jelezték, jó formában vannak. Ama-
rilla a 6., István a 20. lett élete elsõ VB-jén. – Elégedett
vagyok a teljesítményükkel, mindketten nagyon sokat dol-
goztak a felkészülés során. Az erõsebb fegyvernem pedig
még hátravan – mondta az elsõ versenynap után edzõjük,
Pákey Béla.

SPORTPROGRAM

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 27., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
zi KC–Kecskemét férfi kézilabda-mérkõzés
közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Pákey Béla (középen) büszke tanítványaira, Veres
Amarillára és Tarjányi Istvánra

Szeptember 26., szombat NYVSC pálya, Nyírség Kupa
Nemzetközi Dobóverseny

Szeptember 26., szombat 18.00 Bem iskola, Nyíregy-
házi KC–Kecskemét férfi kézilabda-mérkõzés

Folytatták a sikerszériát a Sportcentrum kosaras fiai,
akik a hétvégén Sopronba utaztak az U18-as bajnok-
ság selejtezõjére. Pethõ Ákos edzõ irányításával a ju-
nior „A” csapat három mérkõzést játszott. Elõször a
BLF csapatát verték 75–43-ra, majd a Budapesti Hon-
véd „B” csapata ellen diadalmaskodtak 59–38-ra, vé-
gül pedig a Soproni Tigriseken kerekedtek felül 59–
28-ra. A gyõzelem a jó védekezésnek és a nagyszerû
egyéni teljesítményeknek köszönhetõ. Ezzel a három
kulcsfontosságú mérkõzés megnyerésével sikerült kva-
lifikálni magukat a kiemelt bajnokság legjobb 16 csa-
pata közé.

FELKÉSZÜLÉSI TORNA
Rangos nõi röplabda felkészülési tornát rendeztek Bé-

késcsabán. A bajnoki címvédõ a Fatum-Nyíregyházát
és a román Lugos együttesét látta vendégül. A házigaz-
dával szoros mérkõzést vívott Kõhalmi Richárd együt-
tese, a vezetõedzõ legfontosabb célja pedig az volt, hogy
felmérje, hol tart a felkészülés. A nyíregyháziak 3–1-es
veresége után a torna második napján a román gárda
ellen léptek pályára Erdõsnéék, és 3–0-ra kaptak ki a
késõbbi gyõztestõl.

Nagy Márk 21. meccsét is megnyerte profiként

Harmadszorra csak összejött Nagy Márk és Micskó Sán-
dor magyar bajnoki címmeccse. A profiként még veretlen
nyíregyházi bokszoló és ellenfele a Szentesen rendezett
gálán lépett a kötelek közé, és Márk nem kezdett rosszul,
de Micskó is keményen harcolt. Pontosabban ütött az
NYVSC-Big Boxing öklözõje, de nagyon szoros volt az
állás. A tízmenetes mérkõzés végét jobban bírta Nagy Lajos
tanítványa, és egyhangú pontozással, nagy küzdelem után
megszerezte a középsúlyú Magyar Bajnoki címet. Nagy
Márknak ez volt a 21. sikere, és továbbra is makulátlan a
mérlege.

– Jó érzés, hogy sikerült megszerezni a magyar bajnoki
övet, mégis kicsit keserû a szám íze, mert nem tudtam
megcsinálni a ringben azt, amit elképzeltem. Ellenfelem
végig fejjel jött elõre, ez nagyon zavart, fel is repedt a
szemöldököm. Úgy érzem, kondicionálisan javulnom kell,

mert nagyon elfáradtam a végére, de örülök a gyõzelem-
nek és az övnek – mondta Nagy Márk.

A két egyest megnyerte, a párost viszont elveszítette
Bulgária ellen a magyar férfi teniszválogatott, így Fucsovics
Marci abban a tudatban léphetett pályára az utolsó na-
pon, ha nyer, feljutnak a mieink az I. osztályba. Marci
viszont elõzõ nap hosszú meccset vívott párosban, így
sokan féltették, hogy nem lesz elég friss. A bolgár kapi-
tány is ebben bízott, és Lazov személyében egy új játé-
kost küldött pályára, de õ sem tudta megzavarni a nyír-
egyházi teniszezõt. Fucsovics Márton mind a három szet-
tet magabiztosan nyerte, ez pedig azt jelentette, hogy a
hátralévõ meccs eredményétõl függetlenül feljutott a csa-
pat. – Nem volt egyszerû pályára lépni a hazai közönség
miatt, de az egész meccsen csak a találkozóra koncent-
ráltam. Minden pontra nagyon figyeltem, és ennek köszön-
hetõ a gyõzelem. Az utolsó mérkõzésen az elsõ két játsz-
ma szorosabb volt, de a harmadikban már fáradt ellenfe-
lem, amit ki tudtam használni. Jövõre egy osztállyal fel-
jebb, top százas játékosok ellen szerepelhetünk, ami jót
tesz a magyar tenisznek – mondta Fucsovics Márton.

16 év után szerepelhet a magyar teniszválogatott az I.
osztályban. Itt akár a Nadallal felálló spanyolok is lehet-
nek a mieink ellenfelei.

Fucsovics Marci (középen) gyõzelmeket és feljutást
ünnepelhetett Szófiában

Végül nõi kard egyéniben Veres Amarilla veretlenül zárt
a selejtezõk során, majd a négy közé jutásért a lengyel
Fydrichet 15:4-re verte meg, így jöhetett az elõdöntõ. A
kínai Zhou-tól nagy csatában, 15:11-re kikapott, így bronz-
érmes lett. Tarjányi István a 24. helyen végzett a nagyon
erõs mezõnyben.

Veres Amarilla (jobbra) büszkén mutatja bronzérmét
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

OROSI ÕSZKÖSZÖNTÕ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának,

az orosi településrész önkormányzati képviselõjének tá-
mogatásával az orosi Közmûvelõdési Színtér és a tele-
pülésen mûködõ intézmények szervezésében várják az
érdeklõdõket Õszköszöntõ rendezvényükre október 3-
án 10.00 órától. Helyszín: Herman Ottó Tagiskola ud-
vara, Oros, Fõ u. 60. Programok: szüreti felvonulás,
köszöntõ, mazsorettcsoport, büntetõrúgások versenye,
óvodák, iskola, néptáncegyüttes, nyugdíjasok, táncis-
kola mûsora, tombolasorsolás, véradás, sztárvendég
Márió, a harmonikás. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

CSALÁDI ÉLETMÓD NAP
XII. Esélyteremtõ Családi Életmód Napot tartanak szep-

tember 26-án 10.00 órától a Jósavárosi Görög Katolikus
Egyházközség közösségi házában és templomkertjében
(Nyíregyháza, Korányi F. u. 15/A). Tervezett program:
Megnyitó: dr. Szilassy Géza fõorvos, a rendezvény fõ-
védnöke. Köszöntõ: dr. Horváthné dr. Veisz Katalin és
Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõk, a ren-
dezvény védnökei. Mentálhigiéné szerepe a családgon-
dozásban. Szempontok az idõsödõ emberek lelki gon-
dozásában. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfej-
lesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft.  (MFÜ) a megye szolgálatában. Konstruktív problé-
ma és konfliktuskezelés. Kísérõrendezvények: gobelin-
és subakiállítás; vérnyomás- és vércukorszint-mérés.
Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Kutatók Éjszakája a Nyíregyházi Fõiskolán szeptember 25-
én. Megnyitó: 13.45-tõl a CA113-as elõadóban. A fõiskola több
mint 30 programmal, köztük érdekes elõadásokkal, látványos
kísérletekkel, laborbemutatókkal várja az érdeklõdõket. Bõveb-
ben: www.nyiregyhaza.hu.

Szabó Sándor gitármûvész Zenélõ õskelet címû kötetének
bemutatója szeptember 25-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtár III. emeleti kamaratermében.

Közbiztonsági családi nap szeptember 26-án 8.00–16.00
óráig a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményének udvarán (Sóstó-
hegy, Igrice u. 6.). Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Nyíri Folkmaraton. A Nyíregyházi Fõiskola szeptember 26-
án 14.00 órától éjfélig rendezi meg az elsõ Nyíri Folkmaraton
címû programját. A nagyszabású népi vigasságnak az intéz-
mény Kodály Zoltán Kulturális Centruma ad helyszínt. A fellé-
põ három néptánc- és húsz népzenei együttes gondoskodik
majd a jó hangulatról, valamint lesz népviseletes babakiállí-
tás, illetve közös játék és tánc kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt, értékes nyereményekkel. A belépés ingyenes.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: szeptember 26-án 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Vitéz László és Dr.
Faust; 27-én 10.00 óra (Kölyökvár épülete,  Dózsa Gy. u. 25.):
Kincskeresõ manó.

Megye szépei – Orémusz József kiállítása a Korzó Bevásár-
lóközpont 2. emeleti hídján. Megnyitó: szeptember 29-én 15.00
órakor.

IV. Hársfalvi Péter emléknap szeptember 30-án 16.00 órá-
tól a Nyíregyházi Fõiskola „A” épület 114-es dísztermében.
Program: emlékülés, tanulói ösztöndíj eredményhirdetése, elõ-
adás, játékbemutató. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Kompetenciafejlesztés a VMKK-ban. A Váci Mihály Kultu-
rális Központban középiskolás diákok számára a közeljövõ-

ben olyan kompetenciafejlesztõ tréningeket szerveznek, ame-
lyek hatékony segítséget nyújthatnak egy-egy tananyag elsajá-
tításában. Minderrõl szeptember 30-án 17.00 órától kaphat-
nak részletes tájékoztatást az érintett diákok és szüleik. Infor-
máció: 30/217-8798.

A Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) szep-
tember 30-án 20.00 órától évadnyitó táncházba invitálják az
érdeklõdõket. A táncokat Márton Attila tanítja, a talpalávalót
a Szikes Zenekar húzza. A belépés díjtalan! Információ: 42/
434-002.

Az „Elmetorna” elnevezésû program ismét várja az érdek-
lõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban. Az ingyenes fog-
lalkozások keddi napokon 17.00 órától kezdõdnek. Informá-
ció: 42/411-822.

A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) az aláb-
bi foglalkozásokra várják az érdeklõdõket: aerobik (hétfõ, szerda
18.00), jóga (csütörtök 17.30), Pilates – mélyizomtorna (kedd
17.00, péntek 18.00). Információ: 42/491-295.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban mûködõ „Gyertyafény”
Nyugdíjas Egyesület várja új tagok jelentkezését. A klubfoglal-
kozásokat változatos programok és jó hangulat jellemzi, ame-
lyeket kedd délutánonként 2 és 4 óra között tartanak. Ugyan-

itt, tánccsoportjuk is tagfelvételt hirdet táncolni szeretõ höl-
gyek és urak részére. Vezeti: Gyukáné Papp Éva.

A Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.) foglalko-
zásai: kímélõ torna: hétfõ, csütörtök 18.00–19.00 óra, kondi-
cionáló torna: hétfõ, csütörtök 19.15–20.15 óra, aerobik: szer-
da, péntek 17.30–19.00 óra, csontritkulás elleni gyógytorna:
hétfõ, szerda, csütörtök 14.50–15.50 óra, egyiptomi hastánc:
kedd 18.00–19.00 óra, zongoraoktatás: hétfõ, szerda délután.
Információ és jelentkezés a mûvelõdési házban vagy a 42/448-
005-ös telefonszámon.

NÉPMESE NAPJA
„Három nap egy esztendõ” – Magyar Népmese

Napja(i) a Sóstói Múzeumfaluban szeptember 28-29-30-
án. 9.00–10.30-ig óvodás csoportoknak elevenedik meg
a fabula: a királykisasszonyt megmenteni pedig nem lesz
könnyû feladat. Iskolásoknak 14.00 órától a Vikár Sán-
dor Zeneiskola népzene tanszakos növendékeinek és ta-
nárainak (Hajdú Ágota és Olajos Gábor) zenés mesedél-
utánján bogozzák ki a históriák összekuszálódott szála-
it. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Könyvtári meseolvasás – 2015. szeptember 30-án
9.00–18.00 óráig mesemondó- és felolvasónapot ren-
dez a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
magyar és más népek népmeséibõl, melyre folyamato-
san várják az elõzetes jelentkezéseket.

A Butykai Közösségi Házban az alábbi foglalkozásokra le-
het jelentkezni a megadott telefonszámon: kedd 19.00–20.00
aerobik, csütörtök 18.00–19.00 gerincjóga. Információ: 42/726-
045.

A Kertvárosi Közösségi Házban (Prága u. 7.) mûködõ fog-
lalkozások idõpontjai: páratlan héten hétfõn 18.00–19.00 nép-
tánc-aerobik, kedd 18.00–19.00 zumba, csütörtök 18.00–19.00
aerobik. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 42/342-213.

Nito Jutsu edzés a Városmajori Mûvelõdési Házban októ-
ber 6-ától minden kedden 18.30 órától kezdõdik, amelyre 12
éves kortól várják a jelentkezõket. Információ: Sárga Richard
(06-70/338-8838) vagy 42/434-002.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY ELFELEDETT VÁROSI FÕMÉRNÖK
EMLÉKÉRE 2.

Fazekas László tapasztalataira és szak-
értelmére a második világháború után is
igényt tartottak, így nagy szerepe volt
Nyíregyháza újjáépítésében is. Ezer ín-
ségmunkással elvégeztette a vasútállo-
más környékén és a Guszev laktanyában
a romok eltakarítását, a Petõfi utca útbur-
kolását és a Népkert rendbetételét. A vá-
ros belterületén lévõ elpusztult három híd
helyett új, háromcsuklós vashidakat ter-
vezett és vitelezett ki. Javíttatta a háború
alatt megsérült utakat és járdaburkolato-
kat. Az Õz utcában és az Õz közben
megkezdõdtek a családi házak építései.
Elkészült a városon keresztül áthaladó
csapadékvíz-elvezetõ csatorna Árok ut-
cai vízgyûjtõje. A Vasgyár utcai régi vas-
úti temetõ dombjait az ínségmunkások-
kal elegyengette és három városi bérhá-
zat építtetett. Megtervezte a város közvilágítását: a belterü-
leten átfeszítéssel és magas kandelábereken 500 wattos izzó,
kripton izzó, késõbb higanygõz lámpa, valamint fénycsõ
lámpa felszerelését valósították meg. 1953-ban megkezd-
ték a Tanácsköztársaság téren az új irodaház építését. 105
fúrt kúttal megoldották a város lakosainak vízzel való ellá-
tását is, valamint kiépítették Kótaj és Nyíregyháza között a
két 300 milliméteres eternit nyomócsõhálózatot is.

Sóstó is nagyon sokat köszönhet Fa-
zekas Lászlónak, akinek a tervei és el-
lenõrzése alatt három hõvízkút fúrását
indították be. (Dr. Pávai Vajna Ferenc
geológus kutatásai alapján törvénysze-
rûen helyezte elõtérbe a mélyfúrások
jelentõségét.) A Kádfürdõ keleti végé-
ben megépült a meleg vizû uszoda és
a hõvízkutak hozamára építve alakítot-
ták ki az ötszögletû medencét is. 1958.
február végén 850 méter mélybõl 51
°C-os gyógyvíz tört fel, melynek per-
cenkénti vízhozama 400 liter volt.
Összetétele jódos, brómos, nátrium-
kloridos, alkáli-hidrogénes anyagot tar-
talmaz.

1960. január 1-jétõl dolgozott még a
Mezõgazdasági Gépjavító Vállalatnál, a
Szabolcs Megyei Építõanyagipari Válla-

latnál. 1969-ben nyugdíjba vonult, így nyugdíjasként lát-
ta el a Szabolcs Megyei Tejipari Vállalatnál a mûszaki el-
lenõri feladatokat.

A „Pro Urbe”-díj átvételének várományosa volt, ami-
kor 1981. június 23-án váratlanul elhunyt. Ha már a díjat
nem vehette át, az utókor egy emléktábla állításával tisz-
teleghetne az élete és munkássága elõtt.

Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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