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VAKÁCIÓRA MENT AZ „ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE”

A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája 2015-ben indult, a Debre-
ceni Egyetem Egészségügyi Kar gerontológiai tanszékének és a Debreceni Aka-
démiai Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Albizottsága Gerontológiai
Munkabizottságának kezdeményezésére, Nyíregyháza önkormányzata és a Váci
Mihály Kulturális Központ közremûködésével. A rendezvény népszerûségét je-
lezte, hogy ebben a félévben is folytatódott, hat elõadásra várták az érdeklõdõ
szépkorúakat. Bár az ingyenes elõadássorozat június 26-án befejezõdött, de
õsszel várhatóan folytatódik, hogy továbbra is tartalmas kikapcsolódást nyújt-
son a városlakóknak.

VONZÓ SÓSTÓ ZOO

ITT A NYÁR: KIÚJULT A KERÉKPÁROSOK ÉS A GYALOGOSOK VITÁJA
Javában benne vagyunk a nyárban, egyre többen hasz-

nálják ki a jó idõt arra, hogy szabadidejüket a levegõn
töltsék. Ilyenkor a Kossuth tér is megtelik városlakókkal
és turistákkal, vannak, akik sétálva, míg mások két kerék-
re pattanva élvezik a sokszor hét ágra sütõ nap sugarait.
Régóta tartó konfliktus azonban a biciklisek és a gyalo-
gosok között, hogy ki használja többek között a Kossuth
teret...

A biciklisek szerint a ráérõsen korzózó gyalogosokat
nehéz kerülgetni a Kossuth téren, míg a másik oldal azt
mondja, hogy egy gyorsan érkezõ kerékpáros az, aki
könnyen fellökheti, vagy akár komolyabb sérülést okoz-
hat a gyalogosnak. Általában mindkét oldal a másikat hi-
báztatja. Ezt támasztották alá olvasóink észrevételei is,
köztük biciklisek és járókelõk, akik között nem tud kiala-
kulni konszenzus. A témában megkerestük a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányságot, hogy se-
gítsenek tisztázni az írott és íratlan szabályokat.

NINCS KORLÁTOZÁS
– Nyíregyházán, a Kossuth téren alapvetõen nincs kor-

látozva a kerékpárosok közlekedése, kivéve a haladási

sebességüket, ami maximum 10 km/óra lehet (ez ki is van
táblázva) – tájékoztatta szerkesztõségünket Fehérvári
Marietta rendõr százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense. – Ezen felül ter-
mészetesen úgy kell a kerékpárosoknak közlekedniük,
hogy azzal a gyalogosokat ne zavarják, ne veszélyeztes-
sék. Különös odafigyelést igényelnek a téren áthaladó gye-
rekek (akik az átlagosnál óvatlanabbak és kevésbé kiszá-
míthatóan közlekednek), valamint a többnyire lassabban,
bizonytalanabbul haladó idõsebbek. Azt tanácsoljuk a
kerékpárosoknak, hogy legyenek türelmesebbek a téren
lassabban haladó gyalogosokkal szemben, fõként a nyári
hõségben, aminek hatására könnyen figyelemzavar léphet
fel, valamint csökken az emberek koncentrációképessége.

IDÕNKÉNT TILOS BEHAJTANI
Mint azt a városlakók már megszokhatták, a nagy tö-

meget vonzó városi rendezvények alkalmával a NYÍRVV
kihelyezheti a „Kerékpárral behajtani tilos táblát”, mely
korlátozás a tér mindkét irányából érvényes. Ilyenkor ér-
telemszerûen a kerékpárral csak tolva szabad áthaladni
az adott útszakaszon. A fenti szabályok betartását a köz-
terület-felügyelet munkatársai és a rendõrség ellenõrzi.

Általános KRESZ-szabályok kerékpárosoknak:
– Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon, ahol

ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra al-
kalmas útpadkán, illetõleg lakott területen kívüli úton
az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

– Lakott területen levõ olyan úton, ahol az úttest ke-
rékpár-közlekedésre alkalmatlan, akkor kerékpárral
a gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10
km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

– A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt
tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó sza-
bályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

– A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között abban az esetben szabad közlekedni, ha a ke-
rékpáron vagy a kerékpároson elõre fehér, hátrafelé
piros színû, folyamatos vagy villogó fényt adó lám-
pát és fényvisszaverõt helyeztek el, és lakott terüle-
ten kívül a kerékpáros fényvisszaverõ mellényt (ru-
házatot) visel.

– A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogosfor-
galmat nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti.

– Kerékpárt az vezethet, aki a jármû biztonságos veze-
tésére képes állapotban van.

Június 17-én – az önkormányzat nyári napközis táborain túl – elstartolt a Zoo-suli is a Nyíregyházi Állatparkban. A
kisdiákok szakképzett pedagógusok és fõiskolai hallgatók vezetésével ismerhetik meg testközelbõl az élõvilágot.
Köztük akár a Bennett-kenguru bébit is, aki még csak tisztes távolságból figyeli a „sulis” diákokat, hiszen anyja
közelében érzi igazán jól magát. Fo
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QN-BALETT VIZSGAELÕADÁS
A Váci Mihály Kulturális Központ

hangversenytermében tartották meg a
Qn-Balett vizsgaelõadását, amelyen a
Pinocchio címû mesebalettet láthatta
a közönség (képünkön). Koreográfus:
Feketéné Kun Ildikó, Nívó- és Tehet-
ségekért Díjas balettmester.

ISERLOHNI KONCERT
Iserlohnban adtak több nagysikerû

koncertet a Vikár Sándor Zenei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola növendékei. A
kiemelkedõ tehetségû gyerekek a né-
met zeneiskola meghívására érkeztek
Nyíregyháza németországi testvérvá-
rosába.

ARANYKEZÛ TAMARINOK
Különleges külsejû, apró majmocs-

kák láttak napvilágot a Nyíregyházi Ál-
latparkban. A kölykök  a szülõk mére-
teihez viszonyítva  igen nagyok, ezért
a hordozásukban  mindkét szülõ kive-
szi a részét, az egyiket az apa, a mási-
kat az anyaállat hordozza.

VIRÁGOSÍTOTTAK OROSON
Az Orosért Közéleti Egyesület ismét

– nyertes önkormányzati pályázatnak
köszönhetõen – virágosított Oroson, a
Vezér utcai körforgalomban. Az õsz 
folyamán telepített  virágokat kiszed-
ték, s közel 800 tõ egynyári virágot
ültettek.

ELISMERTÉK A DALÁRDÁT
„Magyarországi Lengyelekért” címû

kitüntetést kapott a Nyíregyházi Len-
gyel-Magyar Dalárda a nyolcéves oda-
adó, eredményes munkájának elisme-
réséül a magyarországi lengyelek sza-
vazatai alapján. A díjat a Szent István
Bazilikában vették át.

PÜNKÖSDI EZÜSTMISE
Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyír-

egyházi Egyházmegye püspöke 2019-
ben ünnepli pappá szentelésének 25.
évfordulóját. Püspök atya a szülõfalu-
ja és a püspöki székhely, Debrecen
után Nyíregyházán is megünnepelte 
ezüstmiséjét.

KÖNYVTÁROSOK TÚRÁJA
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Sz-Sz-B Megyei Szervezete tagjai szak-
mai kiránduláson vettek részt Szat-
márban. A tartalmas kirándulást dr.
Kührner Éva, a szervezet elnöke vezet-
te, a résztvevõk számos érdekességet
tudhattak meg tõle.

BANKI ADATEGYEZTETÉS
Az Országgyûlés négy hónappal,

október 31-éig meghosszabbította a
banki adategyeztetés határidejét egy
törvénymódosítással. A Ház 156 igen
szavazattal, 1 nem ellenében  fogadta
el a jogszabály módosítását, házsza-
bálytól eltérve.

DIÁKOK IS SEGÍTIK
A RENDÕRÖK MUNKÁJÁT

A VÉDA „SZEME” MINDENT LÁT

A napokban röppent fel a hír, hogy a
VÉDA kamerás rendszerben aktiválták a
biztonságiöv-használatot figyelõ és kiszû-
rõ funkciót, és ezek alapján elkezdõdik az
autósok bírságolása. Az országos rendõr-
fõkapitányságtól megtudtuk, a hírkeltés
téves információn alapul, ugyanis a VÉDA
a 2016-os üzembe állítása óta képes a se-
bességtúllépésen kívül más jellegû sza-
bálysértések kiszûrésére.

Rendszám alapján felismeri a körözött
gépjármûvet és a lejárt forgalmival vagy kö-
telezõ felelõsségbiztosítás nélkül közleke-
dõket. Látótávolságon belül detektálja a sza-
bálytalan sávváltást, a szabálytalan sávhasz-
nálatot és szintén képes megfelelõ fényvi-
szonyok között a biztonságiöv-használat
elmulasztásának a felismerésére. Ezek a
szabálysértések azonban a sebességtúllépé-
sen kívül nem tartoznak az objektív fele-
lõsség körébe, ami azt jelenti, hogy telje-
sen más eljárásrend vonatkozik az ilyen
ügyekre. Elsõ körben a szoftver azonosítja
a szabályszegést. Minden esetet a rendõr-
ség kollégái ellenõriznek, és csak olyan jut

tovább eljárási szintre, amely felvételeken
egyaránt pontosan azonosítható az elköve-
tõ gépjármûve és maga a szabálysértés is.
Ehhez az autót üzemeltetõnek nyilatkoznia
kell, hogy a szabálysértés elkövetésének
idejében ki vezette a gépjármûvet.  Mivel
a törvények szerint fél évre visszamenõleg
minden gépjármû-üzemeltetõnek (legyen
magánember vagy cég) tudnia kell érdem-
ben nyilatkoznia arról, hogy ki vezette a
jármûvet, ez a válaszadás nem elkerülhe-
tõ, de ettõl függ az ügymenet további útja.

A LEGGYAKORIBB
A SEBESSÉGTÚLLÉPÉS

– Ma Magyarországon viszonylag ma-
gas, 90 százalék fölötti az övhasználat, 
ehhez képest jóval többen hajtanak gyor-
san. Így arányaiban kevés a VÉDA rend-
szer által feltárt biztonságiöv-használat el-
mulasztása jogsértés, amelynek így jóval
kisebb a visszhangja a kipostázott sebes-
ségtúllépési büntetésekhez képest. De a
rendszer aktív, és minden képességét hasz-
nálja a hatóság.

Elindult a Tourist Police program Nyíregy-
háza üdülõövezetében, Sóstógyógyfürdõn. A
tájékoztató és bûnmegelõzõ akció diákok
közremûködésével augusztus 31-éig tart.

A sóstói idegenforgalmi központ, a víz-
torony a bázisa a Tourist Police szolgálat-
nak, mely hetedik éve segíti információ-
val  Sóstó vendégeit, másrészt a rossz szán-
dékú embereket, bûnözõket hivatott ki-
szûrni. Egy egyenruhás vagy civilbe öltö-
zött rendõr mellé három közösségi szol-
gálatot teljesítõ középiskolás diák társul.

INFORMÁCIÓVAL SZOLGÁLNAK

Gurbán Csaba, a Nyíregyházi Rendõr-
kapitányság Bûnügyi Osztályának kiemelt
nyomozója elmondta, olyan diákok látják
el ezt a szolgálatot, akik közösségi szolgá-
latra jelentkeztek. Feladatuk elsõsorban a
közterületi  jelenlét. A 70 középiskolás  lát-
hatósági mellényben segíti a rendõrök bûn-
megelõzõ munkáját. A diákok látnak, figyel-
nek, jelen vannak, több nyelven tudnak
beszélni és a hat nyelven készült tájékozta-
tó szórólapot kínálnak az érdeklõdõknek.

A fiataloknak információjuk lesz többek
között szabad szálláshelyrõl, szórakozási
és programlehetõségekrõl, útirányról és
közlekedési eszközök menetrendjérõl.

Köztudott, hogy 2018-ban hazai és kül-
földi turisták több mint 200 ezer vendég-
éjszakát töltöttek Nyíregyházán és Sóstón.

A kiemelt üdülõövezet persze nemcsak a
turistákat, de a rossz szándékú embereket,
zsebtolvajokat, besurranó tolvajokat is
vonzza. Ezért szervezte meg a Nyíregyhá-
zi Rendõrkapitányság az önkormányzattal
karöltve Sóstón és a belvárosban a folya-
matos rendõri szolgálatot.

VENDÉGSZERETET
ÉS BIZTONSÁG

– Nagyon fontos napjainkban a megbíz-
hatóság, a biztonságos úti cél. Ezt folya-
matosan kommunikáljuk marketingkampá-
nyainkban. Aki ide érkezik, az nemcsak
vendégszeretetet, hanem biztonságot is
talál. Ezt erõsíti ez a rendõri jelenlét, hi-
szen már maga a jelenlét is egyfajta vissza-
tartó erõ – emelte ki Furkóné Szabó Mari-
ann, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetõje.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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FELÚJÍTÁS A GÁRDONYIBAN

KÉT ÚJ HÁZIORVOSI RENDELÕ TALÁLKOZÓ ORVOSOKKAL
Az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok-

kal találkozott hétfõ délután Nyíregyháza polgármes-
tere. Dr. Kovács Ferenc arról számolt be, hogy az
elmúlt 6 évben kilenc háziorvosi rendelõ újult meg
Nyíregyházán, többek között a piros házban és a
Jósavárosban.

A polgármester hozzáfûzte, hogy a Csillag utcán
szintén megújul 4 rendelõ és itt védõnõi szolgálat is
mûködik majd, de a Fenyõ, valamint a Bokréta utcá-
ban ugyancsak kialakítanak egyet-egyet.

FOLYTATÓDÓ KORSZERÛSÍTÉSEK

– Folyamatosan történtek az elmúlt hat évben  olyan
fejlesztések, amiknek az eredményeként azt gondo-
lom, hogy sokat javult az infrastrukturális háttér. Sze-
retnénk az orvosok munkáját így is segíteni, de az or-
vosokon keresztül természetesen a nyíregyháziak el-
látásának javítása a cél – emelte ki.

70 MILLIÓ ALAPELLÁTÁSI MÛSZEREKRE

A megbeszélésen a résztvevõk egy kísérleti progra-
mot is bemutattak, melyben 3 orvos praxisközössé-
get  alakítottak ki, annak érdekében, hogy hatékonyabb
prevenciós munkát tudjanak végezni. Emellett pedig
elõadás hangzott el arról is, hogy lehet a telemedicinát
alkalmazni a cukorbetegek gondozásában. A praxis-
találkozón végül szó esett arról, hogy az Egészség-
ügyi Támogató Alap Programban 70 millió forintot
költött az önkormányzat arra, hogy az orvosok új mû-
szereket tudjanak vásárolni.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Két új háziorvosi rendelõt adtak át a Szent István utca
63. szám alatt. Az egészségügyi alapellátást szolgáló fej-
lesztés 22,7 millió forintos önkormányzati forrásból va-
lósult meg. Az új rendelõkkel egy bérelt helyiséget vál-
tottak ki, egyet pedig áthelyeztek az önkormányzati prog-
ram folytatásaként.

A nyíregyházi 6-os és a 22-es körzet háziorvosi ren-
delõi várják a hozzájuk tartozó közel 4 ezer beteget a
Szent István utca 63. szám alatt kialakított két új házi-
orvosi rendelõben. Megvalósult a teljes belsõ felújítás,
így a hidegburkolatok és a belsõ gépészeti csõvezeté-
kek cseréje, az elektromos hálózat szabványosítása és
modern, energiatakarékos LED-es lámpatestek beépíté-
se, a gyengeáramú hálózat kiépítése. Kicserélték a nyí-
lászárókat, gipszkarton válaszfalakat készítettek, kiala-
kították a vizesblokkokat és elvégezték a teljes akadály-
mentesítést. Az épület elõtt térkövezett járdát raktak le
és lépcsõt építettek.

– Az egészségügyi alapellátást szolgáló fejlesztés 22,7
millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. Ez-
zel költségmegtakarítást is elérnek, hiszen egy bérelt he-
lyiséget váltottak ki, egyet pedig áthelyeztek, de javul az
ellátás színvonala, valamint a praxisközösségek vállalt
többletfeladatok ellátására is lehetõség nyílik. A fejlesztés
a jól átgondolt önkormányzati programnak a része, mely-
nek során különbözõ pályázati források segítségével fo-
lyamatosan felújítjuk a rendelõket, védõnõi körzeteket –
emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

A kialakított két rendelõ a betegellátás mellett teret biz-
tosít az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfo-
gó fejlesztése – alapellátás fejlesztése címû pályázat pra-
xisközösségnek.

– Emellett az önkormányzat is segíti a háziorvosokat az
Egészségügyi Támogató Alappal. Ezt a programot saját for-
rásból mûködtetjük, pályázati úton vissza nem térítendõ
támogatást nyújtunk a praxisoknak. Eddig több mint 30
millió forintot tudtunk adni az ugyanennyi önerõt befek-
tetõ orvosoknak a fejlesztésekhez – tette hozzá Jászai
Menyhért alpolgármester.

NINCS BETÖLTETLEN PRAXIS

A nyíregyházi 6-os és a 22-es körzet háziorvosai hama-
rosan birtokba is veszik a két új rendelõt.

– Régi vágya vált valóra a városrész két háziorvosának,
hogy méltó környezetbe költözhessenek. Az új rendelõk
megfelelnek a modern kor igényeinek, és alkalmasak arra,
hogy nemcsak a betegellátás, hanem a prevenciós munka
is elõtérbe kerüljön – mondta dr. Soós Zoltán háziorvos.

Az egészségügyi alapellátás Nyíregyházán jelenleg 102
orvossal, 44 felnõtt háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi, 31
fogorvosi praxissal kötött feladatellátási szerzõdéssel való-
sul meg. A város területén nincs betöltetlen orvosi praxis.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ZÖLD VÁROS RAJZOKON
Több mint 627 millió forint. Ez a teljes

támogatási összege az Önkormányzati
épületek energetikai korszerûsítése Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zatánál IV. ütem címû projektnek; ennek
keretében újul meg többek között a Bem
József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tag-
intézménye is.

A közel 40 éve épült Kórház utcai intéz-
ménynél jó ütemben haladnak a felújítási
munkálatok, amelyeket helyszíni szemlén
tekintettek meg a közelmúltban.

– A 40 év hagyott rajtunk nyomokat,
de nagyon örültünk, amikor 2005-ben az
épületet részben akadálymentesítették, il-
letve akkor kaptunk új nyílászárókat is.
Ám évekkel ezelõtt a szigetelés is elma-
radt, sok beázásunk volt, illetve a fûtés-
rendszerünk is elavult. Ezért nagyon örül-
tünk ennek a fejlesztésnek, vártuk már,
mert így a homlokzati hõszigetelés is meg
lesz oldva, másrészt a fûtésrendszer tel-
jes cseréje is, tehát a csõrendszer és a

radiátorok cseréje, illetve a lapos tetõnek
a szigetelése és napelemmel való ellátá-
sa. Az épület külsõ arculatán, illetve a
komfortérzetünkön is nagyon sokat javít
majd ez a projekt, amelyet Nyíregyháza
önkormányzatának köszönhetünk – hang-
súlyozta Ákli Istvánné tagintézmény-ve-
zetõ.

Jelenleg a külsõ hõszigetelési munká-
latok zajlanak, de az épület szakaszos le-
zárásával az épületgépészeti munkálatok
is elkezdõdnek az intézmény zavartalan
mûködése mellett. A tanév végét követõ-
en kezdõdhet el többek között a zárófö-
dém szigetelése, a napelemrendszer ki-
építése.

TÖBB HELYEN MODERNIZÁLNAK

– A városnak nem ez az egyetlen olyan
energetikai korszerûsítési projektje, amely
folyamatban van. Sõt, korábban is sok is-
kolában volt például szigetelés, nyílászáró-
csere. A beruházások azt is mutatják, hogy
a városvezetés a gyerekekkel is törõdik.
Pénzt fordítunk fejlesztésekre és pályázunk
is, hogy könnyebb legyen a nyíregyházi
iskolákba való járás, illetve a tanároknak
és a gyerekeknek a komfortérzete is maga-
sabb legyen – emelte ki dr. Ulrich Attila
alpolgármester.

A Gárdonyi iskolát bruttó 118 millió fo-
rint értékben fejlesztik; a munkálatok au-
gusztusra készülnek el a tervek szerint.
Ezen pályázat keretében korszerûsödik még
az Albérlõk Háza, az ÉVISZ és a Sója isko-
la, valamint az Éjjeli Menedékhely.

(Szerzõ: Dér Vivien)

A „Zöld város kialakítása Nyíregyhá-
zán” projekthez kapcsolódó rajzpályáza-
tot hirdettek gyerekeknek. 77 pályamûbõl
három kategóriában ismerték el a fiatalo-
kat, ezen felül különdíjakat is osztottak a
városháza Krúdy termében.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata közel 1,2 milliárd forint támo-
gatást nyert a Zöld város program megva-
lósítására. Ebben szerepelt a Benczúr és
Bessenyei tér parkrekonstrukciója, a Bujtosi
Városliget megújítása, az Arany János utca
növényállományának fejlesztése, illetve a
Pazonyi tér megújítása. Ehhez a program-
hoz kapcsolt rajzpályázat eredményhirde-
tése volt múlt héten csütörtök délután.

Szemléletformáló kiadványok, plakátok,
kisfilmek és spotok alkották a Zöld  város
program soft kampányát, melynek része
volt a most zárult rajzpályázat is.

– Én személy szerint kisgyerekes apuka-
ként nagyon örültem ennek a feladatnak,
bár a gyermekeim nem pályázhattak, mert
még ovisok. Alsó és felsõ évfolyamos álta-
lános iskolások és középiskolások vehet-
tek részt a rajzpályázaton. Három kategó-
riában hirdettük meg, 77 pályamû érkezett
be összesen. Ahogy ez várható volt, az alsó

tagozatosok voltak a leglelkesebbek, ott 51
pályamû érkezett, továbbá 9 felsõs és 17
középiskolás – emelte ki Várhegyi Tamás,
a Forensys Kft. ügyvezetõje.

KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS

Akik bekapcsolódtak a versenybe, s ér-
telmezték a feladatot, utánanéztek a meg-
újulás lehetõségeinek, így a jövõben más
szemmel figyelik a világot és élik minden-
napjaikat.

– Nyilván az elsõdleges célunk és szem-
pontunk az, hogy a környezettudatos ne-
veléssel buzdítsuk a gyerekeket. Példát
mutassunk, hogy óvják, védjék a környe-
zetünket. Ez egy kétirányú, oda-vissza
mûködõ csatorna, hiszen nagyon sokszor
a gyerekek formálják a mi szemléletünket,
amikor ránk szólnak, tehát a gyerekek is
nevelik a felnõtteket azért, hogy óvjuk Nyír-
egyházát, a környezetünket – hangsúlyoz-
ta Jászai Menyhért alpolgármester.

A Zöld városon túli környezetvédelmi be-
ruházások is mind azt a célt szolgálják, hogy
ne terheljük környezetünket, jobb legyen az
élet Nyíregyházán. Azért indult a fásítási prog-
ram, a környezetvédelmi beruházások, és
azért épülnek a kerékpárutak is.

A városvezetés mellett orvosok és önkormányzati
képviselõk is részt vettek az átadáson
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ÚJABB KEDVEZMÉNYEK A VÁROS NYUGDÍJASAINAK
A többszintû egészségügyi ellátás, és az ezzel kapcso-

latos ügyeleti rendszer, a 65 év felettiek informatikai kép-
zése, illetve az Alkotó idõsek pályázat voltak az Idõsügyi
Tanács június 20-ai, nyári szünet elõtti utolsó ülésének
témái, melyen kiderült: újabb kedvezményben részesül-
nek városunk szépkorúi.

Többszintû az egészségügyi ellátás Nyíregyházán –
hangsúlyozta az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
vezetõje az egyik napirend kapcsán. A háziorvos, az ügye-
leti ellátás, a mentõk és a sürgõsségi osztály mellett biza-
lommal fordulhatnak a patikusokhoz is. Városunkban két
éjjel-nappal is nyitva tartó gyógyszertárban – a Korányi és
a 100 éves patikában – képzett szakemberek adnak taná-
csot a hozzájuk segítségért fordulóknak.

AZ ÜGYELETEKRÕL
Az ügyeleti rendszer is az alapellátáshoz tartozik, így a

felnõtt-, a gyermek- és a fogászati ügyelet ellátása is. – A
központi orvosi ügyelet épülete a Szent István utcán, a
kórház és a mentõállomás között folyamatosan nyitva. A
felnõttügyelet 24 órás, a gyermekorvosi hétköznaponként
18 órától másnap reggel 8 óráig, illetve hétvégén és mun-
kaszüneti napokon folyamatosan elérhetõ. A fogászati
ügyelet hétvégén és munkaszüneti napokon reggel 8–14
óráig tart ügyeletet, amelyet ingyen vehetnek igénybe az
arra rászorulók – mondta az igazgató, majd hozzátette, a
telefonos elérhetõség interneten is megtalálható.

INFORMATIKAI KÉPZÉS
A 65 év felettiek informatikai képzésérõl a Móricz Zsig-

mond könyvtár munkatársa, Márföldi István adott tájé-

koztatót. A képzésre több mint 300 fõ jelentkezett, akiket
kisebb csoportokra beosztva hívnak be, párhuzamosan két
csoportot oktatnak, az oktatási idõ 24 óra. Most, a nyári
szünetben is indul két csoport, s augusztus végén, szep-
tember elején kezdõdik újra a képzés. – Ez az internet
használatáról szól, azon kívül eljutunk odáig, hogy a kö-
zösségi oldalakat is tudják használni. 70 év felett is na-
gyon sokan járnak, és kérdeztem, hogy miért nem jelent-
keztek már korábban is. Azt mondták, most érzik igazán,
hogy nem teljes emberek, ha nem értenek az internethez
és nem tudnak eligazodni a számítógépes világban – aján-
lotta a képzést Márföldi István.

MÁR LEHET KÉSZÜLNI A PÁLYÁZATRA

A múlt évi sikeres „Alkotó idõsek c.” kiállítást ez év-
ben újra meghirdetjük, melynek lebonyolítását, megszer-
vezését a Váci Mihály Kulturális Központ koordinálja. A
pályázatot a Nyíregyházi Naplóban hirdetik meg. Addig
is készülhetnek az idõsek, ha van elképzelésük, hogy mi-
vel szeretnének bemutatkozni ezen a kiállításon.

MECCSEKET, FÉL ÁRON

Elõzõ ülésükön már beszéltek arról, hogy kérték a
Continental Aréna igazgatóját, a város nyugdíjasait ré-
szesítsék kedvezményben a különbözõ sportrendezvé-
nyek megtekintése esetén. Ez a kérésük meghallgatásra
talált. Döntés született arról, hogy a Nyíregyháza által
rendezett bajnoki és kupamérkõzéseket a nyugdíjasok a
mindenkori jegyár 50 százalékáért tekinthetik meg, szur-
kolhatnak a város csapatainak. A kedvezmény igénybe-
vételéhez nyugdíjas igazolvány, valamint lakcímkártya
szükséges.

FOGADÓÓRA ÚJRA AUGUSZTUSTÓL

– Az Idõsügyi Tanács munkája július hónapban szü-
netel, így a Móricz Zsigmond könyvtárban tartott fo-
gadóóra is. Legközelebb augusztus elsõ hétfõjén vár-
juk fogadóórára a város nyugdíjasait hétfõ délutánon-
ként. Mindenkinek szép nyarat, kellemes pihenést kí-
vánok! – üzent lapunk hasábjain keresztül szépkorú
társainak Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára.
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AKIK ÉJJEL-NAPPAL RÁNK VIGYÁZNAK
IZGALMAS AKCIÓKBAN IS RÉSZT VESZNEK A POLGÁRÕREINK

Bûn- és baleset-megelõzés – illetve ha már megtörtént,
akkor a helyszín biztosítása, éjszakai járõrözés, rendez-
vényeken való részvétel. Bár nem rendõregyenruhában
jelennek meg és baj esetén sem kék fény villog az autó-
juk tetején, sõt, akkora hatáskörük sincs, mint a rend õre-
inek, mégis – õk is – védelmezik a város lakóit, amiért
hála és köszönet illeti meg õket. – Hiszen teszik mindezt
a polgárõrök önként; szabadidejük feláldozásával; ha kell,
a nap 24 órájában; Nyíregyháza 21 egyesületében mint-
egy 640-en. Köztük, Oroson is. Az ottani Polgárõr Egye-
sület vezetõjével beszélgettünk.

– Helyi specialitás, hogy melyik
Polgárõr Egyesület éppen milyen fel-
adatot lát el. Mivel Oros Nyíregy-
háza peremkerületén fekszik, éppen
ezért mi teljesen más problémával
szembesülünk, mint például a bel-
városiak – tájékoztatott Broda István
elnök. – Az egyik ilyen, hogy a 403-
as elkerülõ út átmenõ forgalmat bo-
nyolít le, amelybõl adódóan sajnos
sok balesettel kell számolnunk. De
meg kell említenünk azt is, hogy

Oroson jelentõs a gazdasági területek nagysága és télen bi-
zony elõfordulnak falopások. Az alapfeladatunk a járõrö-
zés, a közrendvédelem és a közbiztonság fenntartása, de
az imént említettek mellett rendszeresen jelen vagyunk a
rendezvényeken is, így lovasnapokon, kerékpárversenye-
ken, vagy éppen a péntek esti közös szolgálatokon.

Broda István

RITKÁK A KIRÍVÓ ESETEK

– Az egyik legdrámaibb eset, amin az utóbbi évek-
ben jelen kellett lennünk és a rendõrökkel együtt bizto-
sítani a helyszínt, az az orosi lövöldözés volt. De ilyen
emlékezetes eset marad, amikor Oros és Nagyszállás
között droglabort számoltak fel.

JAVULT A KÖZBIZTONSÁG

– Sajnos elõfordul, hogy a közeli szórakozóhely miatt
szombat éjszakánként találunk olyan embert, akihez a
hajnali órákban vagy a rendõrséget vagy mentõt kell hív-
ni. Van, aki ittasan ül volán mögé. Elõfordulnak közleke-
dési balesetek, lopások, de a tapasztalatok azt mutatják,

hogy ezekbõl egyre kevesebb van, és kijelenthetjük: mára
már sokkal jobb a közbiztonság.

FOLYAMATOSAN VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET

Az Orosi Polgárõr, Tûzoltó és Környezetvédelmi Egye-
sület tagjainak havi négy óra kötelezõ szolgálatot kell
teljesíteni. Ehhez biztosítják többek között a szolgálati
gépjármûvet, de vannak, akik gyalog vagy kerékpárral
teljesítik mindezt. Mivel azonban kicsi a létszám, 25 ak-
tív tagjuk van, így csak minden második, harmadik nap-
ra jut szolgálat, éjszaka, nappal, napközben. A tagok nagy
része az idõsebb, nyugdíjas korosztályhoz tartozik, ezért
folyamatosan várják a fiatalok jelentkezését (is).

SOKAT SEGÍTENEK A VÁROSRÉSZNEK
– Fontos, amit csinálnak, szükség van rájuk, jó kapcso-

latot ápolunk velük. Mikor nagyobb rendezvények van-
nak nálunk, akkor azokat õk biztosítják közlekedési szem-
pontból, például az iskolai õszköszöntõt, a decemberi
adventi programsorozatot. Volt, amikor a jótékonysági báli
bevételt is nekik adtuk a mûködéshez hálánk jeléül. A
városi közbiztonsági alapból is rendszeresen nyernek for-
rásokat. Van, aki 25–30 éve, még hetvenötévesen is tagja
a csapatnak, tisztelet jár a munkájukért – fogalmazott dr.
Tirpák György, Oros önkormányzati képviselõje.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÜLÖNLEGES VENDÉG
A NAGYKÖVETSÉGRÕL

Nyíregyházára látogatott a Németorszá-
gi Szövetségi Köztársaság budapesti nagy-
követségérõl a nagykövet állandó helyet-
tese, Klaus Dieter Streicher. A látogatás
célja a kapcsolatok erõsítése volt, ismer-
kedés a helyi duális szakképzéssel, talál-

kozás a helyi német érdekeltségû vállala-
tokkal és az együttmûködési lehetõségek
feltárása, különös tekintettel arra, hogy
Nyíregyháza 2019–2020-ban ünnepli Iser-
lohnnal a testvérvárosi kapcsolat 30 éves
jubileumát.

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
TÖBB EZER LÁTOGATÓVAL

Az Év Múzeuma címet elnyert Jósa And-
rás Múzeum idén is csatlakozott az orszá-
gos Múzeumok Éjszakája rendezvényhez.
Este hat és hajnal két óra között szórakoz-
tató programokkal és izgalmas kiállítások-
kal várták az érdeklõdõket. Az est fény-
pontja a tûzugrás volt, amit idén – a Sós-
tói Múzeumfalu felújítása miatt – a Szé-
chenyi utcán tartottak.

– Én már akkor is jártam Múzeumok Éj-
szakájára, amikor még nem voltam polgár-

mester. Ez a rendezvény azóta is mindig
egyre jobb és jobb. Ráadásul idén elnyer-
tük az Év Múzeuma címet is, ami még kü-
lönlegesebbé tette a programokat – hang-
súlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A látogatók kedvencei a régi Nyíregyhá-
zát ábrázoló képek voltak és a retró kiállí-
tás. A fiatalabbak korábban még nem talál-
koztak ezekkel a használati eszközökkel, a
legnépszerûbb a régi írógép volt. Az est fény-
pontja a Beatrice  koncertje volt, majd pont-
ban éjfélkor megtartották a tûzugrást.

Huszonhat rászoruló hallgatónak adott
40 és 60 ezer forint közötti pénzbeli tá-
mogatást a nyíregyházi önkormányzat
Rászoruló Hallgatókért Közalapítványának
Kuratóriuma. A felsõfokú tanulmányaikat
folytató nyíregyházi tanulók pályázhattak
az egyszeri, vissza nem térítendõ támoga-
tásra.

Még 1996-ban hozták létre a Rászoruló
Hallgatókért Közalapítványt azzal a céllal,
hogy támogassák a jó tanulmányi eredményt
elérõ, ám anyagilag hátrányosabb helyzet-
ben lévõ nyíregyházi fõiskolásokat, egyete-
mistákat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Rászoruló Hallgatókért
Közalapítvány Kuratóriuma idén is kiírta azt
a pályázatot, amelynek során egyszeri,
vissza nem térítendõ támogatást nyerhettek
el a felsõfokú tanulmányaikat folytató hall-
gatók. Jászai Menyhért alpolgármester el-
mondta, a gyakorló szülõk nagyon jól tud-
ják, hogy a gyermekeik felsõfokú taníttatása
komoly költségekkel jár. Az önkormányzat
ezeken a terheken szeretne enyhíteni a pá-
lyázati programmal. A másik üzenete pedig
az, hogy a támogatott fiatalokat Nyíregyhá-
za dinamikusan fejlõdõ gazdasága és a köz-
igazgatás visszavárja õket.

40, 50 ÉS 60 EZER FORINTOS
TÁMOGATÁST KAPTAK

A pályázat szabályrendszere értelmében
a hallgatóknak többek között ötéves nyír-
egyházi állandó lakcímmel, valamint az
elsõ diploma megszerzésére vonatkozó fel-

sõoktatási hallgatói jogviszonnyal kell ren-
delkezni.

A TANULMÁNYI EREDMÉNY
IS SZÁMÍT

Emellett legalább jó tanulmányi eredmé-
nyük van, és a családjukban az egy fõre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

Jászai Menyhért alpolgármester és a
kuratórium elnöke, dr. Kovács Zoltán

adta át a támogatásokat
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének két és félszeresét, azaz a 71 250
forintot. A megadott határidõig 27 hallgató
nyújtotta be pályázatát, és 26-an feleltek
meg a kiírt feltételeknek. A kuratórium dön-
tése szerint a tanulmányi eredményeik
alapján 40, 50 és 60 ezer forint közötti
összegû, vissza nem térítendõ támogatás-
ban részesültek. A közalapítvány összesen
1 millió 380 ezer forinttal támogatja a fel-
sõoktatási intézményben tanuló nyíregyhá-
zi hallgatókat.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Kovács Ferenc polgármester fogadta Klaus Dieter Streichert
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MAURITIUSON ÜL MAJD NYEREGBE A FIATAL LOVAS LÁNY

ban említhetjük Záhonyi Vanesszát is, aki ugyan még csak
az amatõrök között, de kétségtelen: már most az egyik
legjobbnak számít.

SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉKBÓL INDULT

– A harmadik születésnapomat ünnepeltük, amikor a
nagyszüleim elvittek Nyíregyházán a Fedeles Lovardába,
mert mindig nagyon szerettem a lovakat, és tudták, hogy
ez egy nagyszerû ajándék lenne – emlékezett vissza
Vanessza a kezdetekre. – Akkor és ott kezdõdött minden.
Annyira megtetszett az egész környezet és persze az álla-
tok, hogy azóta kihagyások nélkül, de lovardák körül töl-
töm a mindennapjaimat. A Fedeles Lovardában lovagol-
tam nyolc évig, ezt követõen Eszenyi Róberthez kerültem,
onnan pedig 6-7 évvel ezelõtt, 11-12 éves koromban Su-
ták mesterhez, aki már telivérekkel, versenylovakkal fog-
lalkozik. Azóta is mellette tanulok.

„CSAK A CÉL LEBEGETT ELÕTTEM”

– Amikor elõször mentem el versenyezni a Kincsem Park-
ba – a legnagyobb lóversenypálya Budapesten –, az életem

Akik jártak már lóversenyen, vallják, mindez semmi-
hez nem hasonlítható élményt nyújt, hangulata pedig
egyedülálló mindenhol a világon. Egy-egy futam felettébb
szórakoztató és izgalmas tud lenni, de nemcsak a televí-
zió képernyõje elõtt, vagy éppen a loviban, a közönség
sorai között, hanem bizony a versenylovon is. Ebbe sze-
retett bele hároméves korában a nyíregyházi Záhonyi
Vanessza, aki azóta már legalább félszázszor állt a rajt-
vonalnál, védjegyét pedig letette – mint amatõr lovas –
nemcsak Magyarországon, hanem többek között Marti-
nique-szigetén, Toulouse-ban, és az év végén várhatóan
Mauritiuson is.

Bár Anglia a lóverseny hazája, a lóversenyzés és a ló-
versenyfogadás Amerikától Ausztrálián át a Közel- és a
Távol-Keleten, sõt – igaz kisebb mértékben – de Magyar-
országon is pezsgõ üzletág. A legeredményesebb verseny-
lovakat évente akár többször is átreptetik futtatóik egyik
kontinensrõl a másikra, hogy aztán a profik között méret-
tessék meg magukat és õk álljanak fel a dobogó legfelsõ
fokára. Szerencsére, Nyíregyháza és a megye is adott bõ-
ven eredményes lovasokat a világnak. Gondoljunk csak a
Suták lányokra, esetleg Bihari Alexandrára, de már a sor-

legnagyobb élménye volt. Csak a cél lebegett elõttem és
tudtam, ezzel akarok foglalkozni a jövõben. Jelenleg már
50 versenynél járok, ebbõl hatszor elsõ lettem és ezen kí-
vül is többször felállhattam a dobogó valamely fokára.

„SÍRTAM MÁR A LOVON IS”
– Már az elsõ versenyévemben megnyertem két fu-

tamot. Az elsõ egyébként emlékszem, hogy pont tiszte-
letdíjas volt. Ehhez a szüleimmel kibéreltünk egy lovat,
ami azt jelentette, hogy a versenydíj bizonyos százalé-
kát a tulajdonosnak kellett adnom. A lónak és nekem is
az volt az elsõ versenyem, sõt, azt követõen is nyer-
tünk még együtt további kettõt. Az aranyérem azóta is
mindig velem van. Emlékszem, már a lovon is kitört
belõlem a sírás, annyira örültem, hogy sikerült.

A LEGSZEBB VERSENYPÁLYA

– Idén már túl vagyok három külföldi versenyen. Jártam
a HH. Sheikha Fatima Bint Mubarak-Ladies World
Championshipben a franciaországi Toulouse-ban, San-
tilliben, valamint a festõi szépségû Martinique-szigetén,
ahol a FEGENTRI sorozat részeként két futamban is start-
hoz álltam. A Prix de Saint-Cloudban második helyezett
lettem Lucky Harry nyergében. A 2100 méteres verseny-
ben a helyi profi lovasok is lovagolhattak, így a megszer-
zett ezüstérem még értékesebb, ráadásul Lucky Harry
idei top formáját futotta. Két futammal késõbb a Prix du
Club des Gentlemen-Riders et Cavalieres-ben már csak a
FEGENTRI-s hölgyek lovagolhattak. Sajnos itt már nem
sikerült pénzdíjas helyezést elérnem, köszönhetõen a
magas súlytehernek és a sajnálatos szerszámbalesetnek,
ami miatt csak biztonsági lovaglásra volt lehetõség. Végül
csak a 8. helyen tudtam célba érni Eclair du Gange-al.

FOLYTATÓDIK A VILÁGBAJNOKSÁG

– Jelenleg folytatódik a FEGENTRI világbajnokság, ami-
nek az év végi fináléját Mauritiuson tartják. Terveim szerint
ott én is rajthoz állok majd. Most az erre való készülés tölti
ki a mindennapjaimat, így az érettségi után, és persze sze-
retném az itthoni karrieremet is építgetni. Tavaly egy dobo-
gós hellyel csúsztam le a Magyar Amatõr Champion cím-
rõl, de idén is küzdeni fogok érte. Tanulni és fejlõdni aka-
rok, talán egyszer professzionális zsokévá válhatok, de ha
ez nem sikerülne, akkor sem leszek szomorú, hiszen már
maga az amatõr státusz is rengeteget ad nekem.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÚJABB ÚTFELÚJÍTÁSOK – HAT FONTOS SZAKASZON DOLGOZNAK
RÁKÓCZI, DEBRECENI, BETHLEN, BLAHA ÉS A VASVÁRI KÉT RÉSZE

ÚTFELÚJÍTÁSOK, JÁRDAÉPÍTÉSEK LÉPTEN-NYOMON
TUCATNYI GÖDÖRREL KEVESEBB – LÉPTEK A TULAJOK 12 MILLIÁRDOS KERTVÁROSI INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

AZ ALPOLGÁRMESTER A LAKOSOK TÜRELMÉT KÉRI AZ ÉLETMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA IDEJÉN

Több helyszínen és több forrásból folynak építési, fel-
újítási munkák a Kertvárosban. 12 milliárdos beruházási
költségbõl szinte újjászületik a városrész, melyet a hazai
költségvetés és uniós finanszírozás mellett a lakók hozzá-
járulása is támogat.

– Kétféle kérdéssel keresik fel a kert-
városiak az önkormányzatot. Mikor lesz
út, járda, kerékpárút és elkerülõ, illetve
meddig tart a zaj, a piszok, a forgalom-
korlátozás? – kezdte a sajtó tájékozta-
tását dr. Ulrich Attila alpolgármester,
majd hozzátette: minden jól átgondolt
terv szerint zajlik, melynek részletei
nemcsak a városrész lakóinak, hanem
az itt áthaladóknak is fontosak lehetnek.

BALESETI GÓCPONTOK MEGSZÜNTETÉSE

A Tiszavasvári út sokak számára versenyhelyzetet je-
lentett, és a töltõállomástól a LEGO-ig a sofõrök gyakran
„ellenõrizték” jármûvük gyorsulását. – A nyíregyháziak
emlékeznek, tavaly nagyon sok karambol történt a Szélsõ-
bokori útnál, a lekanyarodó autókat nem vették sokszor
figyelembe. Ezt a helyzetet az önkormányzat úgy próbálja
megoldani, hogy egy körforgalmat épít ide, az Esély Cent-
rum és a Szélsõbokori keresztezõdéséhez. Ez azért is bal-
eseti gócpont, mert elõtte, a gázüzemû buszok a tankoló
állomásánál lekanyarodnak balra és ki is jönnek. Ott lesz

egy T alakú padka, egy olyan sávval, amibe a buszok le
tudnak majd állni, amely szintén a balesetek valószínûsé-
gét csökkenti – vázolta a terveket az alpolgármester.

KAMIONMENTESSÉG ÉS KÉNYELEM

A további felújítások is arra mutatnak, hogy a jobb uta-
kon biztonságosabb legyen a közlekedés. Ha elkészül a
Rókabokori út az elkerülõig, akkor a teher- és kamionfor-
galmat a Kertvárosból elterelik erre az útra, hogy az ipar-
telepet a lakók zavarása nélkül érhessék el a jármûvek. –
Legalább 5 helyszínen folyik munka, ebbe nem számol-

BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS A FELÚJÍTOTT TÜNDE UTCÁN
AUTÓVAL, KERÉKPÁRRAL ÉS GYALOG IS KOMFORTOSABB, AKADÁLYMENTESEBB LETT A HALADÁS A FONTOS KÉT ÉS FÉL KILOMÉTEREN

Ünnepélyes keretek között adták át a közlekedõknek
múlt csütörtökön a felújított Tünde utcát, amely új asz-
faltburkolatot kapott és emellett járdát és kerékpárutat is
építettek. A beruházás a Debreceni úti csomóponttól a
Kállói úti csomópontig tartó két és fél kilométeres szaka-
szon két uniós pályázati forrás segítségével, 952 millió
forintból valósult meg. Az iparterület jelleg miatt kiemelt
cél volt a közúti forgalom mellett a gyalogosok és kerék-
párosok közlekedésbiztonságának javítása.

Nyíregyháza önkormányzata két európai uniós pályázati
forrás segítségével újította fel a Tünde utca teljes szakaszát
és egy új kerékpár- és gyalogutat is építettek. A munkálatok
az elmúlt év õszén kezdõdtek, az útfelújítás idén májusban,
a kerékpárút-építés pedig júniusban fejezõdött be.

RENGETEGEN JÁRNAK MUNKÁBA
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, ezen a két és

fél kilométeres szakaszon 75 cég és vállalkozás dolgozik, ami
azt jelenti, hogy naponta több ezer ember jár ide munkába.
Ezért is döntöttek úgy, hogy ne csak a forgalmas utat újítsák
fel, hanem a biztonságos kerékpárút és járda is valósuljon
meg. – Tavaly elkészült a Lujza utca rekonstrukciója, most
pedig épül a Kállói úti kerékpárút is, ami júliusban készül el.
A Tünde utcán megépített kerékpárútszakasz része a Kígyó
utcától induló, Debreceni út, Kállói út, és Szent István utca
Kert utcáig tartó új kerékpárútnak, amely összesen nyolc ki-
lométer hosszan teszi biztonságossá a kerékpározást Borbá-
nya, illetve Kistelekiszõlõ, valamint a belváros között – utalt
a polgármester a folytatódó, egymásra épülõ beruházásokra.

BÕVÍT A HÜBNER
A tavaly õsszel indult beruházás következtében megújult

Tünde utca átadására meghívták az iparterületen mûködõ
cégek képviselõit is. Dobi József, a Hübner-H Kft. gazdasági
igazgatója hangsúlyozta, számukra kiemelt szempont a dol-
gozóik biztonságos munkába és hazajutása. Nagyon sok olyan
munkatársuk van, aki a buszpályaudvarról vagy a vasútállo-
másról kerékpárral érkezik a gyárba, nekik ez a beruházás
felbecsülhetetlen értékû. – Ezért a városvezetés ez a fajta gon-
dolkodása, hogy az ipari értékteremtõ vállalatoknak a logisz-
tikáját, megközelíthetõségét könnyíti, példaértékû és azon-
nal tapasztaljuk a megtérülését, hiszen már most látjuk, hogy
a biciklitárolónkat bõvíteni kell – fogalmazott, majd hozzá-
tette: a cégnek 850 munkatársa van, de új csarnok építésé-
be is kezdtek, ezzel a dolgozói létszám is növekszik majd.

Hónapokon át szembesültünk mi is a Pazonyi úti Lidl
melletti bevezetõ úton található tucatnyi gödörrel, amik
megnehezítették a bevásárlóközpontokba való eljutást.
Kérdést is többször tettünk fel a javítás kapcsán, ám kide-
rült: a helyzet jogilag bonyolult, nem a városé a terület,
így nem is nyúlhat hozzá. Mindenesetre a legjobb válasz
az, hogy már nincs. Mármint aszfaltgödör.

A hivatalos választ pedig oknyomozásunk után a Város-
üzemeltetéstõl kaptuk. – A Pazonyi úti Lidl melletti útsza-
kaszról idén tavasszal derült ki, hogy nem önkormányzati
tulajdonú, így a NYÍRVV nem végezhet rajta semmilyen
munkát. Írásban értesítettük a tulajdonosokat, akik közül
volt olyan, aki nem is tudta, hogy az övék az út. Hosszú
folyamat után az üzletház jelenlegi tulajdonosa és a Lidl
elvégeztette május végére az út helyreállítását, így most
már normális körülmények között lehet rajta közlekedni –
eddig tart a NYÍRVV közleménye a múltról, ami azt jelen-
ti, eltûnt a sok bosszúságot okozó úthiba. Ám hozzátették,

Munkagépek zaja, pora, a kánikulában keményen dol-
gozó munkások alakja tölti be Nyíregyháza utcáit. Mi-
közben (például) elindult az önkormányzati forrásból
megvalósuló útépítések sorozata, elkezdõdött a „Gazda-
ságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztönzését szolgá-
ló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” címû
projekt.

Június 21-én a város több területén kezdõdött útfelújí-
tás, járda- és kerékpárút-építés, okoszebrák kialakítása és
buszöblök korszerûsítése. A közel 1 milliárdos, 100 szá-
zalékos, vissza nem térítendõ támogatású, uniós projekt
idén szeptember 30-án zárul.

A RÁKÓCZIN MÁR DOLGOZNAK
– A város hat pontján tartalmazza a program útburko-

latok felújítását, járdával, kerékpárutakkal kiegészülve. En-
nek egyik része a Rákóczi utca felújítása a Víz utcától egé-
szen a körútig. Itt 555 méteren újul meg az útburkolat,
megújítva még a járdát, a kerékpárutat, valamint 60 méte-
ren új járdaszakasz is épül. Ezen a területen 3 buszmegál-
lót szabványosítunk – tájékoztatott Karóczkai Adrienn, a
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetõ he-
lyettese. Szegélybontással, majd a közmûvezetékek átépí-
tésével kezdõdnek a munkák.

Valamennyi szakaszon ideiglenes forgalomelterelésre,
útszûkületre, sebességkorlátozásra számítsanak, és figyel-
jék a kihelyezett táblákat! Emellett munkagépek is nehezí-
tik a közlekedést. A munkálatok egy idõben folynak, hi-
szen hat külön közbeszerzési pályázatra több kivitelezõ
jelentkezett. Valamennyi szakaszon okoszebrákat telepí-
tenek – így pl. a Búza utca mindkét végén –, mely LED-es
villogóval figyelmezteti a gépjármûvezetõket.

CSAK HÉTKÖZNAP A BLAHÁN
– A további szakaszok a projektben: a Vasvári Pál utca

felújítása két ütemben valósul meg a Víz utcától, illetve a
Rákóczi utcai keresztezõdéstõl a körútig, valamint a kör-
úttól a Stadion utcai csomópontig. Ezen túl a Debreceni
úton felújítják szintén az útburkolatot a Kígyó utcától a
nagykörútig. Itt kerékpárutat is építenek egy másik projekt
keretében. Megújítjuk a Bethlen Gábor utcát a Bessenyei

Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata szerint, a kivitele-
zõktõl kapott információk alapján, a fentebbieken túl:
„Borbányán a Kõmûves utcában, a Rezeda közben, a
Kalapos és a Nád utcában épül földútból aszfaltos útpá-
lya. Ezeken a helyszíneken jelenleg útszegélyépítés és/
vagy csapadékcsatorna-építés folyik minimális forgalom-
korlátozás mellett. Új járda épül a Simonyi Óbester ut-

cában, ezen a héten a bontási munkálatok folynak. Nyír-
szõlõsön az Izabella utcában szintén új járda épül, a je-
lenlegi munkafázisban a szegély építése és a homokos-
kavicságyazat készítése zajlik. Kérjük a gyalogosok, a
kerékpárosok és a gépjármûvezetõk türelmét és megér-
tését, s hogy az érintett szakaszokon fokozott figyelem-
mel közlekedjenek.”

ÉS HOGY HOL DOLGOZNAK MÉG MOST?

tam bele a Tenisz és a Tagló utcát, amelyet az önkormány-
zat saját pénzébõl, illetve az ott lakók hozzájárulásából
rendez. Pluszban nemcsak útfelújítások vannak, hanem
a régi laktanyánál, az úgynevezett barnamezõs projekt-
ben van egy nagy játszótér, így egy olyan közösségi tér
lesz, ami az itt lakók kényelmét, a gyerekek szórakozá-
sát szolgálja. Ez összesen több mint 12 milliárd forintból
valósul meg – nyilatkozta az alpolgármester. Nyilvánva-
ló, hogy e hosszú folyamat sok türelmet és megértést kí-
ván a kertvárosiaktól, de az õszi zárás után mindenkinek
kedvére való lesz a körzet, hiszen mentesül a zajtól és
megtisztul a levegõ.

tértõl a Búza utcai szakaszig, valamint a Blaha Lujza sé-
tány is új borítást kap – fogalmazott Karóczkai Adrienn. A
közlekedõk együttmûködését és megértését kérik a mun-
kálatok helyszínén. A szeptember 30-ai idõpont elõtt, júli-
us közepén végeznek Sóstón, a Blaha Lujza sétány felújí-
tásával, hiszen az üdülõövezetben javában tart a turista-
szezon. Ezen az 545 méteres szakaszon az útjelzõ táblák
korlátozása csak munkanapokon érvényes, hiszen szom-
baton és vasárnap nem dolgoznak a sétányon.

õk a jövõre is gondoltak, mert ahol egyszer volt gond,
máskor is lehet, de megoldás még nincs. Azaz: – Mind a
három tulajdonost írásban megkerestük azzal, hogy az utat
térítésmentesen adják át az önkormányzatnak, de ezzel

kapcsolatosan még egyik helyrõl sem kaptunk visszajel-
zést – írja a cég nevében Dicsõ Péter út- és közterület-
kezelési csoportvezetõ. A lakosság nevében reméljük, eb-
ben is rugalmas lesz a hozzáállásuk.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A VÁROSVEZETÉSSEL
A Tünde utca felújításával javul a telephelyek megköze-

líthetõsége. Az pedig, hogy a Hübner telket adott a bicikliút
megvalósításához és támogatja a várost a közlekedés kor-
szerûsítésében, egy hosszú távú eredményes együttmûkö-
désnek a záloga. A Tünde utca teljes szakaszán felújították
a régi meglévõ járdákat, útcsatlakozásokat, amelyek aka-
dálymentes közlekedést tesznek lehetõvé a mozgáskorláto-
zottak számára is. A teljes beruházás két és fél kilométeres
szakaszon 952 millió forintból valósult meg, melyet ünne-
pélyes keretek között, szalagátvágással adták át.

KÉSZ AZ ÉPÜLÕ BICIKLIÚT „KÖZEPE”
A Tünde utcai szakaszon kiépült kerékpárútszakasz

része a Kígyó utcától induló, Debreceni út – Tünde utca
– Kállói út (Csárda utca) – Szent István utca, Kert utcáig
tartó új kerékpárútnak, ami összesen 8 kilométer hosszan
teszi majd biztonságossá a kerékpározást Borbánya, il-
letve Kistelekiszõlõ és a belváros között. A beruházás
során a Tünde utcán mintegy 2,5 kilométer kerékpárút
épült: a Debreceni úton a Tünde utcáig vezet a nyom-
vonal, a DUNAPACK fõbejárata elõtt pedig szabványo-
san átvezetik a Tünde utcán, ahol a déli oldalon folyta-
tódik tovább. A Tünde utca – Lujza utca keresztezõdése
elõtt gyalogos és kerékpáros átvezetést követõen az utca
északi oldalán halad egészen a Kállói útig. A teljes ke-
rékpárút pedig várhatóan július végéig épül meg.

VÉLEMÉNYEK A FELÚJÍTÁSRÓL

Kánási László János
„A Tünde utca 2. szám alatt lévõ

cégek nevében mondhatom, hogy
nagyon örülünk ennek a beruházás-
nak. Biztonságosabb lett a közleke-
dés és ez biztos, hogy hozzá fog já-
rulni az üzlet fellendüléséhez is, hi-
szen ahhoz elengedhetetlen a jó
megközelíthetõség.”

Rudi Zoltán, Szilent Kft.
„Számunkra végtelen nagy öröm

ennek az útnak a felújítása és a ke-
rékpárút kiépítése. 35 éve tevékeny-
kedünk itt és nyugodtan mondha-
tom, hogy ilyen szép állapotban
még soha nem láttam. Mióta készen
lett, csökkent a balesetek száma is.
Köszönettel vagyunk az önkor-
mányzat felé ezért, és a Nyíregyhá-
zán zajló összes fejlesztésért, hiszen láthatjuk, hogy a
város minden részén építkezés és szépítkezés zajlik.”

(Az oldalt szerkesztette: Szoboszlai Tibor,
Kanócz Rita, Matyasovszki Edit, Tarczy Gyula)

Dr. Ulrich Attila

A közös szalagátvágás is jelképezte az együttmûködést a városvezetés és a cégek között
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása 2 területre egyszerûsí-
tett eljárás szerint és 4 területre teljes eljárás szerint

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása kap-
csán a Partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak meg-
ismerése érdekében lakossági fórumot tart 2019. július 4. (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a Mellékletben megjelölt
területekre elõkészített módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

„Beteg Gyermekekért” Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

Adószám: 19208354-1-15
Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék
Bejegyzô határozat száma: 00  PK 20580/1990/
Nyilvántartási szám: 15/01/0000010

Közhasznúsági melléklet 2018.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az egészségmegôrzés, betegségmegelôzés,
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, koraszülöttek mentése, szállítása. Az alapítvány tá-
mogatja a gyermekgyógyászat kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenység megnevezése: Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI.Tv.26oc/I pontja szerinti egészségmegôrzés,
betegségmegelôzés

Közhasznú tevékenység célcsoportja: újszülött gyerekek
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk

létszáma: 515

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei

A „Beteg Gyermekekért” Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében született súlyos állapotú kora-
szülöttek és újszülöttek mentését végzi. Ezen tevékenységéhez fogyóeszközöket vásárol, fedezi a mentés-
hez használt jármûvek üzemeltetési költségeit, valamint a feladat ellátásában részt vevô mentôgépkocsi-
vezetôk, szakdolgozók és orvosok bérét.
Nagyértékû gépeket, felszereléseket is vásárol a kis betegek ellátásához.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

4. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatás

Nincs adat megadva.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000 HUF) Elôzô idôszak Tárgyidôszak
B. Éves összes bevétel 51 140 61 451
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 3 530 3 437
D. Közszolgáltatási bevétel 8 189 2 400
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 39 421 55 614
H. Összes ráfordítás (kiadás) 50 104 54 945
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás 1 950 0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 50 104 54 942
K. Adózott eredmény 1 036 6 506
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô
személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelôen) (fô) 0 0

6. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem

Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft] X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô] X

7. Kiegészítô melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett fôbb tevékenységek és programok bemutatása

Alapítványunk 2018. évben 515 esetben végzett súlyos állapotú koraszülöttek-újszülöttek mentését.  Ezen
tevékenységhez fogyóeszközöket vásárolt, valamint fedezte a mentéshez használt gépkocsik üzemeltetési
költségeit, valamint a feladat ellátásában részt vevô mentôgépkocsi-vezetôk, szakdolgozók és orvosok
bérét. 5 772 150 forint értékben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháza
Jósa András Oktatókórház gyermekosztálya részére az alábbi készülékeket vásárolta. 1 darab ultrahangos
porlasztó berendezést légúti betegségben szenvedô gyermekek kezelésére, 1 darab kloridion-meghatáro-
zó készüléket veleszületett cystás fibrosisban szenvedô betegek vizsgálatához 3 784 600 Ft értékben,
1 987 500 Ft értékben 1 darab multifunkciós monitort koraszülöttek, súlyos állapotú újszülöttek szállítás
alatti megfigyelése érdekében. A tárgyévben alapítványunk az alapító okiratban leírtaknak megfelelôen
tevékenykedett.

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA (II.)
LAKATOS TIBOR SZERINT EGYRE VONZÓBBÁ ÉS ÉLHETÕBBÉ VÁLIK OTTHONUNK

Sorozatunk második részében egy olyan, közismert és
elismert vállalkozót faggatunk szeretett városunkról, aki
úgy elkötelezett nyíregyházi és lokálpatrióta, hogy nem
itt született – bár jó négy évtizede itt él, s már a középis-
kolát is itthon végezte. Igen, itthon, ami neki szûkebb
értelemben a Kertváros, de e rész mellett az egészért tesz
folyamatosan a VELA cégcsoport vezetõje, a Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület elnöke.

Folytatva szerepköreinek felsorolását: Lakatos Tibor –
vállalkozásaihoz is kötõdve – a Magyar Pékszövetség al-
elnöke, megyei elnöke és a Közgazdasági Társaság me-
gyei alelnöke. Miért érdekes ez? Mert országos szereplõ-
ként is Nyíregyházát helyezi elõnybe. – Nagyon örülök
az új szállodák épülésének, a különleges Pangea után alig
várom a 123 szobás sóstói négycsillagos megnyitását, hi-
szen így szándékaim szerint magam is ide tudok majd csá-
bítani komoly nagyrendezvényeket, a szállás és a méltó
körülmények adottá válásával. Ez még vonzóbbá fogja
tenni a városunkat.

ORSZÁGOS SZÍNVONAL

Bár a vonzással egyébként sincs baj az elnök szerint, hi-
szen az állatparkot egyszerûen „csúcsnak” tartja, de azt
mondja, az utóbbi évek érzékelhetõ fejlesztései is országos
színvonalúvá, számunkra pedig komfortossá, élhetõvé va-
rázsolták Nyíregyházát. – Itt nemcsak a modern épületek-
re, a felújított csarnokra, a jégpályára, és az épülõ uszodára

gondolok például, hanem a belvárosi terekre, a Szabadtéri
Színpadra, ezek bárhol megállnák a helyüket. Külön öröm,
hogy a most kitüntetett múzeum közönséget megszólító,
különleges kiállításokkal jelentkezik, és egyébként is van
egy frissesség, pezsgés, amit a Benczúr-Bessenyei terek ál-
tal határolt, nekünk már a polgármester úr által kulturális
negyedként emlegetett közösségi tér is jelez.

KULTURÁLIS ÉRTÉKEINK

A „nekünk” ezúttal a Vállalkozók Nyíregyházáért Egye-
sületet jelenti, mely nemrég kapott karitativitásért városi

kitüntetést, s mely partneri viszonyt ápol az önkormány-
zattal. – Nem kérdés, hogy szívesen segítünk, de ez a tag-
ságra egyenként is jellemzõ. Én például kiemelten patro-
nálom a világhírû Cantemust és a 4 for Dance csapatát,
õk is óriási értékeink a sok más együttes mellett – teszi
hozzá, s azt is, hogy azért az „éjszakában” még van mit
fejlõdnünk, mert bár a színes és gyakori rendezvények
idején nagy a pezsgés, de egy átlagosabb napon tíz után
elcsendesedik a város. Talán ezt részben orvosolhatja majd
a volt HEMO átalakításával kialakuló új közösségi tér a
színház mellett – mondja.

KÉT KERÉKRE FEL!

De természetesen a kulturális infrastruktúra fejlõdése
mellett annak is örül, hogy az utak, járdák is korszerûsöd-
nek, ami különösen igaz most a Kertvárosra. – Fantaszti-
kus, ahogy körben megújulnak a fontos utak, megépül a
Rókabokori út és egy új körforgalom, a hírek szerint nem-
sokára az Atlétikai Centrum, aztán a volt laktanya helyén
park születik és inkubátorház, de a legjobban talán a
bicikliutaknak örülök, amik már az egész várost behálóz-
zák. Én is szívesen kerekezek! Külföldön járva pedig látok
egy új, jó divatot: a rollerezést, annak elektromos verzió-
ját. Hátha majd elõbb-utóbb ennek a rendszerszintû hasz-
nálatában is megérzik itthon a lehetõséget.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Lakatos Tibor
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Június 29., szombat 20.30 Tanulmány a nõkrõl (Kaposvári Csiky Gergely Színház), Szabadtéri Színpad

Július 2., kedd 19.30 Platón: A védõbeszéd – Makranczi Zalán elõadásában, Bérletszünet, Bencs Villa

Július 3., szerda 20.30 Shrek (Szabadtéri Mozi), Szabadtéri Színpad

Július 6., szombat 20.30 Nyitott ablak (Veszprémi Petõfi Színház), Szabadtéri Színpad

ÕSBEMUTATÓT RENDEZ SZENTE VAJK
A Hello, Dolly!, a Sherlock Holmes és a Meseautó után

újabb darabot visz színre a Móricz Zsigmond Színház-
ban a népszerû színész-rendezõ. Magyarországon elõször
látható majd színpadon a 9-tõl 5-ig címû musical.

A Szente Vajk rendezte Meseautó örökre beírta nevét a
Rózsakert Szabadtéri Színpad történetébe, hiszen ezzel a
musical comedyvel nyitotta meg kapuját az elmúlt nyá-

ron a felújított Benczúr téri
teátrum. – Ráadásul a szín-
ház közösségi oldalán indí-
tott szavazás alapján a nagy-
színpadi elõadások közül ez
lett az idei évadban a nézõk
kedvence.

Hab a tortán, hogy a Mó-
ricz Zsigmond Színháznak
ezt a produkcióját látta ed-
dig a legtöbb nézõ. A Mese-
autó suhan tovább, hiszen a
kõszínházi évadzárást köve-
tõen augusztus 9-én és 10-én
– miként az elõzõ nyáron –
ismét két alkalommal játsz-

szák majd mûvészeink a Rózsakertben a remek szórako-
zást nyújtó elõadást.

A WEST END UTÁN NYÍREGYHÁZÁN IS

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sikeres lett a
Meseautó! – mondta Vajk beszélgetésünk elején. – Úgy
gondoltuk, érdekelni fogja a közönséget a darab, ami ál-
talam új megfogalmazásba került. Ráadásul Kirják Róbert
ügyvezetõ igazgató úrral együtt sikerült remekül kiosztani
a szerepeket. Ugyanakkor önmagukban mindezek még
nem jelentenek garanciát a sikerre. Szerencsére az egyéb-
ként is jó évadot záró színháznak – nagy örömünkre – a
Meseautó az egyik „zászlós hajója” lett. A most követke-
zõ évadban egy merõben új darabot rendezek itt: a 9-tõl
5-ig címû musicalt. Jelenleg ez a londoni West End legsi-
keresebb elõadása. Mivel korábban sikerült nagyon jó
krediteket szerezni például az Apáca Show címû musical
színpadra állításával, ez lehetõséget teremtett arra, hogy
olyan darabokat mutassunk be, amelyeket nem játszottak
még hazánkban. Ilyen ez a musical is. Óriási dolog, hogy
a nyíregyházi színházban lesz a magyarországi õsbemu-
tatója. A munkahelyen a fõnök visszaél a hatalmával, ezért

három nõi alkalmazottja elrabolja a férfit. Fontos témáról
beszél a mû, roppant szórakoztatóan.

A MACSKAFOGÓBÓL ÍRT MUSICALT

Mint kérdésemre válaszolva elmondta, változatlan a
kreatív csapat, akikkel együtt dolgozik. Galambos Attilá-
val közösen fordítják a darabot, a koreográfus Túri Lajos
Péter, a jelmeztervezõ Kovács Yvette. Örül, hogy a nyír-
egyházi színházban társakat talált: ilyen Nyitrai László, a
zenei vezetõ, s fontos, hogy a háttérben dolgozókra is
maximálisan számíthat. Ismét sikerült remekül kiosztani a
szerepeket, de ez egyelõre maradjon titok! Vajk két na-

gyon fontos munkán van túl. Az egyik az általa írt és ren-
dezett Liliomfi a Madách Színházban, amely szép him-
nusz lett a mûvészetrõl s a szerelemrõl. A Játékszínben
néhány hete mutatták be az egyik prózai darabját, a Le-
génybúcsút, ebben játszik is. A Macskafogóból általa írt
új musicalnek még folynak a próbái. Napjainkban leg-
alább tizennégy olyan elõadást játszanak az ország kü-
lönbözõ teátrumai, amelyikben színészként, rendezõként
avagy íróként közremûködik. Honnan van mindehhez
energiája? Sok vizet kell inni, nem szabad mulatni és fus-
sunk sokat – mondta a rá jellemzõ mosollyal, s már ro-
hant is tovább, hiszen számtalan feladat vár rá.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Részlet a Meseautó címû darabból
Szente Vajk

Fotó: Trifonov Éva
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 30., vasárnap 18.00 Fatum-Nyír-
egyháza–Békéscsaba röplabdamérkõ-
zés ismétlése

Június 27–30., csütörtök–vasárnap
Kossuth tér, Hübner Strandröplabda
Fesztivál

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HAT HÉT, KILENC MECCS ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN
MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS

Munkába állt a Nyíregyháza Sparta-
cus, elkezdte a felkészülést a labdarúgó-
együttes. Az orvosi vizsgálatok mellett
napi két edzés szerepel a programban,
és fokozatosan növeli a terhelést a szak-
mai stáb.

– Hathetes felkészülés vár a keret tagja-
ira, ebbõl egy hetet Szlovéniában töltünk
edzõtáborban. Már kilenc lekötött edzõ-
mérkõzésünk van, de lehet, hogy még bõ-
vül a sor egy meccsel. Változik a keret is,
egy harcos, a gyõzelemért küzdeni tudó
csapatot szeretnénk összeállítani, olyan já-
tékosokat akarunk idehozni, akik ebbe a
képbe beleillenek. Szintén nagy hangsúlyt
kapnak a saját nevelésû fiatalok, közülük
többen már az elsõ edzésen is a felnõtt ke-
rettel készülnek – mondta Purguly Árpád
szakmai igazgató.

Több új arc is feltûnt az elsõ tréningen.
Kovác Alan télen már részt vett próbajáté-
kon, tavasszal pedig az ETO játékosa volt
a pozsonyi származású támadó. Játszott a
Slovan Bratislavában és Dunaszerdahelyen
is. Papp Máté Csákvárról érkezett, a 26 éves

Már tartanak az edzések

bont a klub Nagy Józseffel és Fadgyas Ta-
mással. A keret még nem végleges, hétfõn
is több labdarúgóval egyeztet a szakmai
stáb. Kártik Bálint már várta a kezdést.

– Jót tett a szünet, az ember felfrissül
mind testben, mind szellemileg, de már
vártam, hogy találkozzunk a többiekkel, és
elkezdõdjön a munka. Kaptunk külön ed-
zésprogramot a szünetre is, ezt elvégeztük,
így nem nulláról kezdünk mindent, és a
következõ napokban folyamatosan trénin-
gezünk, még szombaton is. Örülök, hogy
sok edzõmérkõzést játszunk, a meccsek
mind fizikálisan, mind taktikailag felkészí-
tenek bennünket a rajtra, ami remélem, jól
sikerül majd – nyilatkozta Kártik Bálint.

Az elsõ felkészülési találkozót július 3-
án vívja a csapat a Szolnok ellen.

KÖZEL KÉTEZER MECCS
AZ ELMÚLT IDÉNYBEN

PUERTO RICÓ-I ÜTÕ ÉRKEZETT
A Puerto Ricó-i Caguasból érkezett a

Fatum-Nyíregyháza új idegenlégiósa. A 24
éves, 182 cm magas Victoria Pilar ötéve-
sen kezdett el röplabdázni szülõvárosában
és már 13 évesen játszhatott az ifjúsági vá-
logatottban is. Tanulmányait az Arkansas
Egyetemen végezte, majd 2018-ban az
olasz másodosztályú P2P Givova Baronissi
csapatában játszott, tavaly pedig a francia
Beziers együttesében a bajnokok ligájában
is bemutatkozott.

– Azt hallottam, hogy Magyarország egy
gyönyörû ország, amit az embernek egy-
szer meg kell látogatnia. Õszintén megvall-
va, a magyar röplabdáról nem tudok so-
kat, de az utóbbi évek eredményei alapján
biztos vagyok benne, hogy erõs a bajnok-
ság. Ez egy új lehetõség, hogy új dolgokat
tanuljak és tovább fejlesszem a képességei-
met. Még több tapasztalatot szeretnék gyûj-
teni és az a célom, hogy megnyerjük a baj-
nokságot. Már nagyon várom, hogy a

Fatum-Nyíregyházában pályára lépjek.
Remélem, sokan támogatják és szeretik
majd a csapatunkat – emelte ki Victoria
Pilar.

középpályás korábban futballozott Felcsú-
ton és a Videotonban is. A Szparival kezd-
te a felkészülést Wieland Dominik, a deb-
receni nevelésû kapus, Csorvási Tamás és
Alexander Svedyuk is. Utóbbi 22 éves kö-
zéppályás, korábban Békéscsabán is fut-
ballozott. Az eldõlt, hogy június 30-ai ha-
tállyal közös megegyezéssel szerzõdést

117 csapat, több mint 1600 mérkõzés.
Ennyit rendeztek az elmúlt évben a De-
cathlon – Konyha Möbel Nyíregyházi
Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó-
bajnokság során. Ha hozzávesszük a
strandfoci- és a teremmeccseket is, a szám
eléri a kétezer találkozót. A sportág nép-
szerûsége töretlen.

– Egy átrendezõdés látszik a következõ
idényt illetõen, vannak új csapatok, és van-
nak olyanok is, melyek jelezték, hogy a kö-
vetkezõ szezonban az öregfiúk bajnokság-
ban szeretnének indulni. Összesen 4800
igazolt játékos van Nyíregyházán, és idén
izgalmas meccseket játszottak az együtte-
sek. Hat bajnoki cím is a csoportokban csak
az utolsó fordulókban dõlt el – mondta
Dajka László fõszervezõ.

Ezúttal is a hagyományokhoz hûen a
városházán köszöntötték a csoportok leg-
jobbjait. Dr. Kovács Ferenc polgármester
arra is kíváncsi volt, milyen fejlesztésekre
lenne szükség a kispályákon. A közelmúlt-

ban világításokat kaptak a pályák, cserél-
ték a salakot, mosdó- és öltözõhelyisége-
ket alakítottak ki. Most felvetõdött a mûfü-
ves pálya építésének ötlete.

– Ez már tavaly is kérdés volt, de akkor a
csapatok egy része leszavazta az ötletet.
Meglátjuk, mekkora az igény, és ha talá-
lunk hozzá forrást is, megvalósulhat a be-
ruházás. Mint ahogy elkezdõdhet akár már
õsszel a stadion építése is. Ez teljes egé-
szében állami beruházás, de az építkezés
nem zavarja a kispályás bajnokságot. Azt
viszont látjuk, hogy sok család is ott van a
mérkõzéseken, és sokan futnak a meccsek
idõpontjában a stadionban, ezért egy 800
méteres futókör kialakítása is a terv része
az új stadionon kívül – nyilatkozta a jövõ-
beni fejlesztésekkel kapcsolatban dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

A díjkiosztón a csoportok elsõ három
helyezettje mellett a legjobb játékost, ka-
pust és gólkirályt is díjazták, valamint a
Sportcentrum vezetése megköszönte azok-
nak a munkát, akik segítették a bajnokság
lebonyolítását.

A SZPARI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKÕZÉSEINEK IDÕPONTJA:
Július 3. Nyíregyháza Spartacus–Szolnok, Örökösföldi füves pálya, 18:00
Július 6. Kassa–Nyíregyháza Spartacus edzõmérkõzés (Szepsi), 17:00
Július 10. Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika, Örökösföldi füves pálya, 10:00
Július 10. Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda (a kezdési idõpontot és a helyszínt ké-
sõbb jelölik ki)
Július 12–20. Edzõtábor Szlovéniában, négy felkészülési mérkõzéssel
Július 27. Mezõkövesd–Nyíregyháza Spartacus (Mezõkövesd)
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BÕVÜLHET A CSALÁD AFS CSEREDIÁKKAL
VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET

Mint már arról lapunk hasábjain többször is olvashat-
tak, az AFS a világ legrégebbi és legnagyobb csereprog-
ram szervezete. Segítségével Magyarországról 40 ország-
ba utazhatnak a középiskolás diákok, akik fogadócsalá-
doknál laknak, és ugyanúgy középiskolába járnak, mint
itthon. A szervezet azonban arra is lehetõséget biztosít,
hogy külföldrõl érkezzenek diákok Magyarországra. Eh-
hez várják most a fogadócsaládok jelentkezését.

Toldi Zsuzsanna, az AFS Magyarország Nemzetközi
Csereprogram megyei körzetelnöke arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy idén augusztusban újabb külföldi
diákok érkeznek Magyarországra, többek között Venezu-
elából, Indonéziából, Hongkongból, Thaiföldrõl, Olaszor-
szágból, Törökországból és Belgiumból. Most közülük az
érdeklõdõ családok egyoldalas bemutatkozó anyag segít-
ségével választhatnak, hiszen ezek a fiatalok egy tanévet
töltenek majd el nálunk, helyi középiskolába járnak, és
ami a legfontosabb, hogy fogadócsaládoknál laknak.

Fontos tudnivalók: A családnak nem szükséges angolul
vagy a diák nyelvén tudnia. Az AFS téríti a családnak a
helyi utazás költségét, valamint a menzát. (Amennyiben
nem menzán eszik a diák, havi 10 000 forint támogatást
nyújtanak.)

– Volt olyan család itt, Nyíregyházán, akik két cseredi-
ákot is befogadtak és az anyuka örömmel mesélte, mennyi-
re boldog, hogy már nem kettõ, hanem négy gyerek kö-
szöntötte fel anyák napján. Ezek a családok általában ar-

ról számolnak be, hogy a külföldi diákkal minden pillanat
élmény volt, együtt sírtak, együtt nevettek, a tanév végez-
tével pedig mindig nehéz az elválás. Van olyan cserediák,
aki haza sem akar menni, és az ideiglenes szülõk is nehe-
zen engedik el. Ezek a fiatalok rengeteg szeretetet tudnak
adni, de azt is meg kell említeni, hogy sokat segítenek a
nyelvtanulásban is. Ráadásul, ha valaki szeretné, hogy
késõbb a saját gyereke is AFS cserediák legyen és kiutaz-
zon külföldre, akkor ez egy jó tapasztalati lehetõség arra,
hogy megismerje a szervezetet.

AUGUSZTUS VÉGÉIG
Jelentkezni augusztus végéig lehet a www.afs.hu

weboldalon, a diákfogadás menüpont alatt.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Mussó László (12. sz. vk. önkormányza-
ti képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. július 1., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.
Idõpont: 2019. július 1., 18.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai Általános
Iskola.

VÁROSMAJORI NAP – az intézmény klubjainak, együt-
teseinek ünnepi mûsora június 29-én 10.00–18.00 óráig
a Városmajori Mûvelõdési Házban. 10.00 órától ingye-
nes vércukormérés a Cukorbetegekért Klub szervezésé-
ben.

CSERESZNYEFESZTIVÁL június 29-én 14.00 órától a
Butykai Közösségi Házban. Énekkel, zenével, tánccal,
kung-fuval, kutyás bemutatóval, arcfestéssel, ugráló-
várral és kézmûves foglalkozással várják az érdeklõdõ-
ket.

SPÁRGA-TENGERALATTJÁRÓ. A Burattinó Bábszínház
elõadásai – június 29-én 16.00 és 30-án 10.00: Spárga-
tengeralattjáró. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szer-
vezésében. Június 29-én: Mentha Project – feldolgozások.
Július 3-án: Dóra és a felfedezõk – fiatal popzenekar. 6-
án: No Dress Code Acoustic – feldolgozások. Helyszín:
Sóstói Piac, 18.30-tól.

MÛVÉSZEK ÉS MÛALKOTÁSOK július 1-jén a Krúdy
Gyula Art Moziban. 17.00: Giovanni Troili: Monet és vízi-
liliomai (90’) olasz ismeretterjesztõ film vetítése. 19.00:
Paragone, avagy a mûvészet születése Leonardo korában.
Dr. Drabancz M. Róbert (NYE) elõadása. 19.20: Francesco
Invernizzi: Leonardo 500 (90’) olasz ismeretterjesztõ film
vetítése.

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Sem több, sem
kevesebb, csak ember lehetek – Kádas Katalin számítógé-
pes grafikai kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. Megtekinthetõ: július 14-éig. A belépés díjtalan!

KÉZMÛVES TÁBOR 5–12 éveseknek július 8–12-éig a
Borbányai Mûvelõdési Házban. A napközis jellegû prog-
ramon ügyességi játékok, néptánc és szabadidõs elfog-
laltságok várják a gyerekeket 7.30–17.00 óra között. Je-
lentkezési határidõ: július 5. Bõvebb információ: 20/350-
9186, 42/491-295.

„TOKIÓI PILLANATOK” – Erdõs Attila fotókiállítása a
Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: július 20-áig, kedd-
tõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

„SZÁZARC” – Orosz István grafikusmûvész tárlata a
Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: július 27-
éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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ANDRIS, MAGYARORSZÁG
LEGKISEBB ÚJSÁGÁRUSA

Minden városnak, minden idõ-
ben megvannak a maga jellegze-
tes figurái, akiket ha máshonnan
nem is, de látásból szinte minden-
ki ismer. Ilyen volt a 20. század
elsõ felében Nyíregyházán And-
ris, az újságárus, akinek alakját
még több képeslapon is megörö-
kítették.

Becsületes neve is volt a mind-
össze 88 cm termetû fiatalember-
nek: Turcsán András. Húsz éven át,
„hidegben, melegben, jó és rossz
sorsban egyaránt híven” járta a vá-
ros utcáit, hogy a helyi és a fõvá-
rosi lapokat olvasóknak kínálja
megvételre. Az elsõ világháború
elõtti idõben a „rikkancskirálynak”
is nevezett Andris a hírlapárusítá-
son kívül gyakori vendége volt a
városi és megyei urak bohém mu-
latozásainak, aki jelenlétével színesítette összejövete-
leiket. Fizetése kiegészítésének is kitûnõ alkalom volt
ezeken az úri mulatságokon való részvétel, hiszen

„pezsgõzés közben igen gyakran
megesett, hogy a kis Andris az asz-
tal tetején szaporázta a csárdást”,
aminek az lett a jutalma, hogy
„másnap kaccenjammerrel és gaz-
dag ajándékkal ébredt föl”. Még
egy Nyíregyházáról Zalaegerszeg-
re áthelyezett, a háborút is megjárt
és hadifogságba esett huszártiszt
sem felejtkezett el róla, aki 1922-
ben lapot írt az „újságárusító úr-
nak”, hogy küldje el magáról azt a
képeslapot, amelyen õ látható, hogy
édesanyjának megmutathassa.

A „kis Andris” 1924 júniusában,
39 éves korában hunyt el. Június 6-
i temetését így harangozta be a Nyír-
vidék tudósítója: „ott látjuk majd
Nyíregyháza város múltjának rep-
rezentánsait, akik eltemetik Andris-
sal Nyíregyháza város történetének

sok kedves emlékkel gazdagított két évtizedét”.

„JELES NAP –
KITÛNÕ PROGRAM”!

A Leporelló papírszaküzlet
jutalom pedálos gokartozást szervez

a jeles és kitûnõ
általános iskolai tanulóknak!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Jelentkezni, regisztrálni a Leporelló papírszak-
üzletben vagy a leporello.hu oldalon lehet

a bizonyítvány vagy fénymásolatának
bemutatásával.

Regisztrálj (június 28-án 16.00 óráig)
és vegyél részt június 29-én 9.00 órától

a pedálos gokart napon.

A „Jeles Nap” helyszíne: a Kertvárosi Piac.


