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FRISS HELYZETJELENTÉS AZ UTAKRÓL
Mint ahogyan arról a Napló hasábjain folyamatosan olvashatnak, javában zajla-

nak út- és kerékpárút-építési, illetve -felújítási munkálatok a városban. A városházi
sajtószolgálat friss helyzetjelentésébõl kiderül, hogy emiatt a Blaha Lujza sétányon,
a Bethlen Gábor utcában (elõzési tilalom is érvényben van), valamint a Rákóczi
utcán és a Vasvári Pál utca Rákóczi utca–Északi körút közötti szakaszán is 30 km/h-
s sebességkorlátozásra kell számítani. Borbányán a Kõmûves utcában, a Kalapos és
a Nád utcában épül földútból aszfaltos útpálya. Ezeken a helyszíneken jelenleg
minimális forgalomkorlátozás van, csakúgy, mint Oroson a Naspolya közben. A
Borostyán utcában épülõ aszfaltos út miatt viszont félpályás útlezárásra kell számí-
tani, illetve Sóstóhegyen a Jázmin közben és az Aranykalász soron is.

INGYENES WIFI ÉS DIGITÁLIS JEGYKEZELÕK A BUSZOKON
A helyi közösségi közlekedésre vonatkozó közszolgál-

tatási szerzõdést hétfõn írta alá dr. Kovács Ferenc pol-
gármester és Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. vezérigazgatója.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése június 27-
ei ülésén arról is döntött, hogy „Nyíregyháza közigazga-
tási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, he-
lyi személyszállítási szolgáltatás ellátása”  tárgyú szolgál-
tatási koncessziós eljárás nyertes pályázójának az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. kiválasztásával
egyetért.

STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉS
Felkérte és felhatalmazta dr. Kovács Ferenc polgármes-

tert, hogy a nyertes pályázat alapján a közszolgáltatási
szerzõdést 2020. január 1. – 2029. december 31. idõtar-
tamra az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-
vel kösse meg.

– A tömegközlekedés Nyíregyházán régóta problé-
más volt, viták szegélyezték. Volt egy régi, általunk
rossznak tartott szerzõdésünk, azt meg kellett várni,
hogy lejárjon. Az elmúlt éveket pedig perek, pénzügyi,
jogi és menetrendi viták övezték és ezért is fontos, hogy
most eljutottunk ide, hogy az ÉMKK-val megkötöttük a
szerzõdést – ez egy stratégiai együttmûködést jelent 10
éves idõtartamra – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

TÖBB FEJLESZTÉS IS LESZ
A szerzõdés aláírásakor Pelcz Gábor, az ÉMKK ve-

zérigazgatója kiemelte, rendezett viszonyokkal, teljes
egyetértésben indulnak neki a következõ éveknek. Több
fejlesztés is lesz Nyíregyházán – ezeket is összegzi a
szerzõdés.

(Folytatás a 2. oldalon, de a témáról olvashatnak a 3.
oldalon található polgármesteri interjúban is.)

NYÁRON SEM ÁLLNAK LE

Vannak, akik a kifogásokat keresik, hogy miért ne menjenek futni, ha megérkezik a nyári meleg. Ilyenkor a sokaso-
dó programok is felborítják az edzéstervet és valljuk be, a terhelést is kevésbé bírjuk és sokszor inkább a  szobában
vagy a vízparton hûsölnénk egész nap. A Sóstói-erdõben azonban fotósunk bizonyítékot talált arra, hogy a hõség-
riadók ellenére bizony még így is találni olyanokat, akik ugyanúgy koptatják a futócipõket...

Pelcz Gábor vezérigazgató és dr. Kovács Ferenc polgár-
mester az aláírást követõen
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MÓRICZRA EMLÉKEZTEK
Móricz Zsigmond születésének 140.

évfordulója alkalmából ünnepi megem-
lékezést tartottak a megyei könyvtár
elõtt. Köszöntõt mondott Tomasovszki
Anita, a Móricz Zsigmond könyvtár
igazgatója, majd emlékezõbeszédet
tartott dr. Karádi Zsolt fõiskolai tanár.

SZOMSZÉDOLÁS BORSODBAN
A Fegyveres Erõk és Rendvédelmi

Szervek Nyugdíjas Klubja, illetve a
miskolci Hagyományõrzõ Egyesület
baráti találkozón vett részt Miskolcon.
A rendezvény Nyíregyháza MJV Ön-
kormányzata Civil Alapjából nyert tá-
mogatás segítségével valósult meg.

CSALÁDTÁMOGATÁS
A használt lakások esetében is igé-

nyelhetõ a CSOK mellé a kamattámo-
gatott hitel. Ennek felsõ határa 2 gyer-
mek esetén 10, 3 esetén 15 millió fo-
rint, és már azok is igénybe vehetik,
akik még gyermektelenek, de nyilatkoz-
nak arról, hogy vállalnak gyermeket.

BÛNMEGELÕZÕ SZÓRÓLAPOK
Az idei turisztikai idényben az MRFK

Bûnmegelõzési Osztály állománya
megkülönböztetett figyelmet fordít az
áldozattá válás megelõzésére. A rend-
õrtisztek Nyíregyháza turisztikai szem-
pontból frekventált helyein osztottak
figyelemfelhívó szórólapokat.

IFJÚ RENDÕRTISZTEK
Farkas József r. dandártábornok, me-

gyei rendõrfõkapitány szakmai helyet-
teseivel fogadta a frissen végzett had-
nagyokat a megyei rendõr-fõkapitány-
ságon. Hárman a Nyíregyházi Rend-
õrkapitányság állományában teljesíte-
nek a jövõben szolgálatot.

SZIGLIGETEN A SZENT IMRE
A Szent Imre Katolikus Gimnázium

diákjai Nyíregyháza önkormányzatá-
nak szigligeti táborában nyaraltak. A
balatoni fürdõzés mellett bõséges prog-
ramkínálat fogadta õket. Kulturális és
sportprogramok egyaránt színesítették
napjaikat.

CSERESZNYEFESZTIVÁL
Idén is megrendezték a Cseresznye-

fesztivált Butykán. A hagyományos
kulturális programok mellett igazi csa-
ládi napon vehettek részt a vendégek.
Volt ugrálóvár és kézmûves foglalko-
zás is, a gulyást pedig Mazák István
fõzte, a helyi nyugdíjas klub tagjaival.

KIRÁNDULÁS TOKAJBA
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ Fogyatékos Személyek Nap-
pali Intézményének ellátottai az Idõ-
sekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvány közremûködésével kirán-
duláson vettek részt Tokajban és Tisza-
dobon.

FELÜLVIZSGÁLJÁK A
BUSZOK MENETRENDJÉT

(Folytatás az 1. oldalról.)

A helyi közösségi közlekedésre vonat-
kozó közszolgáltatási szerzõdés aláírását
követõen kiemelték, az ÉMKK az önkor-
mányzattal együttmûködve többek között
felülvizsgálja a menetrendet is, és javas-
latot tesz annak átalakítására.

– A legfontosabb célkitûzésünk az új
szerzõdés aláírásával a szolgáltatási szín-
vonal javítása, az utasok komfortérzetének
növelése, szolgáltatásaink bõvítése és fej-
lesztése – emelte ki Ujj Zsuzsanna, az
ÉMKK PR-vezetõje, aki hozzátette, beve-
zetik a szolgáltatási szint mérésére és elem-
zésére szolgáló rendszert, ami a minél
hatékonyabb és színvonalasabb utasszál-
lítást szolgálja.

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN

A szerzõdés azt is tartalmazza: az ön-
kormányzat a tulajdonában lévõ 36 CNG
hajtású alacsonypadlós szóló és 5 azonos
kivitelû csuklós autóbuszt – meghatározott
feltételek mellett – üzemeltetésbe adja az
ÉMKK Zrt.-nek. (Az önkormányzat egyéb-
ként új telephelyet tervez európai uniós for-
rások bevonásával.) Dr. Kovács Ferenc pol-
gármester hangsúlyozta, rögzítették azt is,
hogy az ÉMKK 0–24 órás jegyértékesítõ au-
tomatákat telepít, és hétnyelvû honlapot hoz
létre, ugyanis Nyíregyházán, különösen a
nyári szezonban, sok turista tölti szabadsá-
gát. Ezen felül az ÉMKK valamennyi jármû-
vön biztosítja majd a FREE WIFI (ingyenes
WIFI) szolgáltatást, és digitális jegykezelõ
készülékek is lesznek.

FÓKUSZBAN A TURIZMUS

A Modern Vállalkozások Programja a
Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Fókuszban a turiz-
mus digitális adatszolgáltatás címmel szer-
vezett közös roadshow-t Nyíregyházán.
Az országjáró körút célja, hogy a Modern
Vállalkozások Programmal a szálláshely
szolgáltatásban érdekelt kis- és középvál-
lalkozások egy átfogó digitális szemlélet-
formálással segítséget kapjanak a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz,
az entakhoz való csatlakozással.

– Már 2012-ben elkezdtük a tourist
guide-os belvárosi sétákat hét nyelven. A
TDM-nek hétnyelvû honlapja van, ami az
elmúlt évben meg is újult. Az állatpark-
ban pedig már online jegyvétel is lehetsé-
ges. A digitális jelenlét és szolgáltatás min-
dig nagyon fontos, így van ez Nyíregyhá-
zán is – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

JELENTÕS FORRÁS ÁLL
RENDELKEZÉSRE

– A hazai kis-  és középvállalkozások
számára jelentõs forrás áll rendelkezésre
digitális fejlesztésre. Vissza  és vissza nem
térítendõ formában is. Ezek a pályázatok,
amelyekbõl többek között azokat a digitá-
lis fejlesztéseket is lehet finanszírozni,
amelybõl a jogszabály által igényelt köte-
lezettségeket kell teljesíteni, jelenlegi in-
formációk szerint szeptember 9-éig érhe-
tõek el – tette hozzá Koleszár Péter, a Ke-
reskedelmi és Iparkamara vezetõ IKT ta-
nácsadója.

Szoftvereket és hardvereket is lehet a
támogatásból vásárolni. Akár 50 millió fo-
rintos fejlesztés is elérhetõ a támogatás
segítségével. A pályázat már számos por-
tálon elérhetõ, többek között a  www.val-
lalkozzdigitalisan.hu GINOP 3.2.2. cí-
men.

A TDM honlapján több nyelven is információhoz lehet jutni Nyíregyházáról



INTERJÚ

2019. JÚLIUS 5. 3

„MÁS NYÍREGYHÁZA KÉPE, MINT EGY ÉVTIZEDE”
Nemrégiben arról számoltunk be, hogy a Megyei Jogú

Városok Szövetségének Nyíregyházán tartott közgyûlé-
sén az ide érkezõ városvezetõk és Gulyás Gergely, Mi-
niszterelnökséget vezetõ miniszter is dicsérõ szavakkal
illették városunkat. „Amit itt csináltak, az csoda”, „im-
ponáló a tervezett városfejlesztés”, „jó példa az egész
ország számára” – fogalmaztak. Ez csak a felütése volt
annak a beszélgetésnek, amit dr. Kovács Ferenc polgár-
mestertõl kértünk, hogy a nyári szünet elõtti utolsó köz-
gyûlést követõen tekintsen vissza az elõzõ idõszakra.

– A pozitív értékelésekben az is benne lehet, hogy mi-
lyen kép élt korábban Nyíregyházáról, de az is, amit az
elõzõ években elértünk, s erre minden nyíregyházi büsz-
ke lehet, mert közös eredményünk, hogy változott váro-
sunk képe, országos presztízse, ami persze felelõsség is –
mondta szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc.

VÉGIGGONDOLT FEJLESZTÉSEK
– Sokszor mi is, akik itt élünk, csak akkor ismerjük fel

ezeket az eredményeket, ha idejönnek messzirõl barátok,
rokonok, és õk pozitívan beszélnek a fejlesztésekrõl, pe-
dig ez egy tudatosan megtervezett, következetesen végig-
vitt folyamat, ami most sem állt meg. Folytatódik ugyanis
a Sóstófejlesztés, az állatpark egyedülálló attrakcióinak bõ-
vítése, szállodák épültek és épülnek a növekvõ turizmus

miatt. A Benczúr-Bessenyei tereknél kialakul egy kulturá-
lis negyed a Rózsakert Szabadtéri Színpaddal, a felújítás
elõtt álló, Év Múzeumának választott Jósa András Múze-
ummal, a fejlesztése második üteme küszöbén álló Kállay
házzal, az átalakítandó volt HEMO-val, természetesen a
színházzal, kiegészülve a tér sarkán a görögkatolikusok nagy
fejlesztésével. Olyan egyedi dolgokat indítottunk el, ami
sehol nincs, mint például az orvosi praxisok fejlesztési le-
hetõsége pályázat útján, de ott van jó példaként a Moz-
dulj Nyíregyháza! mozgássorozat vagy az országos össze-
vetésben is sok Ovi-Sport pályánk – ezek is kapcsolódnak
az egészséghez. És a díjak is jó visszaigazolások: nemrég
lettünk újra az Év Turisztikai Városa, az Év Turisztikai Att-
rakciója pedig tavaly a fürdõ, azelõtt az állatpark lett.

BERUHÁZÁSOK VÁROSSZERTE
Rengeteg beruházás zajlik egyszerre Nyíregyházán, az

épülõ uszodánál bokrétaavató volt, utak-járdák-kerékpár-
utak készülnek úgy, hogy folytatva az évek óta zajló fej-
lesztéseket, most 23 földút kap aszfaltburkolatot, míg csak
a Kertvárosban több út készül uniós forrásból. Aztán most
indult hat, meghatározó út felújítása egyszerre (például a
Rákóczi, a Bethlen, a Vasvári, a Blaha), jövõ hét végén
pedig kezdõdik a forgalmas Korányi felújítása, a SPAR kör-
forgalomtól a vasúti sínekig, az elsõ ütemben a Csaló kö-
zig, ahol lesz egy körforgalom is, valamint a Szarvas utca
rendbe hozása. Mindez következetesen történik az egész
városban, nem egy kiragadott ponton, foglalta össze rövi-
den a polgármester, majd kitért az Atlétikai Centrum épí-
tésére is, melynek kivitelezõi szerzõdését a napokban ír-
ták alá.

MÉG MINDIG KÍSÉRT A MÚLT
– Sajnos még ma is, 9 év múltán a korábbi évek, sõt

évtizedek rossz döntéseit kell korrigálnunk, ezeknek a
hosszú árnyékából kell kijönnünk. 2009 elõtt, amikor a
MÁV sorban ingyen szabadult meg a nehezen fenntartha-

tó sporttelepeitõl, az akkori városvezetés azért törte ma-
gát, hogy fizethessen... A vételár egy részét gyorsan át is
utalták, hogy biztos legyen az üzlet, egy nagyjából 350–
400 millió forintos kötelezettségvállalás volt, miközben
az esedékes felújításra egy fillér sem. (A beruházás részle-
teirõl sportoldalunkon írunk – a szerk.)

ÍGÉRGETÉS HELYETT TÉNYEK
– De hasonló a helyzet a nyugati elkerülõnél is, aminek

az ütemezés szerint szeptember végére megtörténhet a
mûszaki átadása-átvétele, mely kiemelten fontos a város
szempontjából. Így, hogy befejezõdik és eléri az M3-astól
Nyírszõlõst, kivezethetõ a maradék nehézgépjármû-for-
galom a városból, s aki Ibránytól Nyírtelekig, a környezõ
településekrõl az autópályára hajt, nem kell bejönnie
Nyíregyházára. Azzal tudtam ezt a jelentõs fejlesztést an-
nak idején kimozdítani a nyugvópontról, hogy egy több
száz hektáros gazdaságfejlesztési területet nyitunk meg,
mely egyedülálló egész Kelet-Magyarországon. A LEGO-
val együttmûködve eleve nagyobb kapacitású közmûvek
létesültek a további beruházásokhoz. A nyugati elkerülõt
is tizenvalahány évig ígérgették, majd 2010 elõtt azt mond-
ták: leghamarabb 2025 körül kerül napirendre, így reáli-
san 2030-ig esélye sem lett volna a városnak, hogy ez a
stratégiailag fontos út elkészülhessen. Persze a továbbgon-
dolás már itt is rég megtörtént, a teljes körgyûrûhöz azon-
ban tudni kell, hogy innentõl csak a terület egy része Nyír-
egyháza közigazgatási határa. Viszont észszerû lenne az
idegenforgalom miatt, Sóstógyógyfürdõ zsúfoltságát csök-
kenteni, ott egy nagyobb parkolót építeni.

MÉG KÉTSZER 9 MILLIÁRD
– S még egy régi, máig ható történet. A nagykörút bezá-

rásának konkrét tervezése – amit szintén sokáig ígérget-
tek – január óta folyik, ami egy újabb 9 milliárdos beruhá-
zás, illetve a vasútállomáshoz kapcsolódó Intermodális
Csomópont megvalósítására is van egy 9,5 milliárdos el-
nyert pályázatunk. Mostanában többször éreztem, hogy
az emberek rácsodálkoznak, mikor voltak itt ekkora beru-
házások? Csak példaképpen, Csabainé polgármestersége
idejében az ócenárium „ünnepelt” nagyberuházása kb.
kétmilliárdos volt, amibõl 800 millió pályázati pénz... A
többit az ilyeneknél a város tette hozzá, általában hitelek-
bõl. Amikrõl pedig most beszélek, 100 százalékos támo-
gatással, állami vagy EU-forrásból épülnek.

MEGÁLLAPODÁS A KÖZLEKEDÉSRÕL
Továbbra is a közlekedésnél maradva, de másabb szem-

pontból: a júniusi közgyûlésen zárt ülésen volt téma a közös-
ségi közlekedés, s azóta már tudjuk, megszületett a megálla-
podás az ÉMKK-val (jogelõdjének neve miatt Volánnak isme-
rik sokan a céget). – Ezzel is egy több évtizedes problémasoro-
zatot zártunk le, sajnos e területen is voltak korábban olyan
döntések, amelyeknek mi isszuk a levét, például finoman szólva
nem túl magas áron adósság fejében telephelyátadás... Perek
is mentek idõközben, de ezt a korszakot a tíz évre szóló, végre
elõnyös szerzõdéssel lezártuk, ami megnyit több lehetõséget,

hiszen eddig egy régi, nagyon rossz, a város számára nagyon
elõnytelen szerzõdést vittünk púpként a hátunkon. Most már
nekünk is van kötbérigényünk, ha a szolgáltatás nem megfele-
lõ, az összes buszon elõírtuk, hogy ingyenes wifi legyen,
valamint modern jegyértékesítés, és lehetõség lett ezzel
az egész menetrend újragondolására. Ez már többször fel-
merült, hogy elavult, amit azok a ma ellenzéki képviselõk
is hangoztattak a közgyûlésben, akik annak idején össze-
hozták a szerzõdést, ami gúzsba kötött bennünket. Elõny,
hogy tavaly óta itt vannak az új buszok, a 41 környezet-
védelmi szempontból is elõnyös CNG (gázzal hajtott) jár-
mû, s azt is elõírtuk, hogy nem rossz, ócska, régi buszokkal
kell végezni a szolgáltatást. A cég egyéves felkészülési idõt
kért, így van, ami jövõre, van, ami 2021-tõl oldódik meg.

INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK
Egy másik közgyûlési napirend az óvodai nevelési év

elõkészítésérõl szólt, ahol szintén nem kerülhetõek meg a
nagy ívû beruházások. – Csak az idén 11 oviban zajlik
felújítás, így elérjük, amit célul tûztünk ki, hogy mind a
34 önkormányzati óvodát, valamint 9 önkormányzati böl-
csõdét modernizáljuk. A 35. a nemrégiben a kórház terü-
letén épített óvoda... Emellett szinte az egész szociális in-
tézményrendszert is felújítjuk, sõt az Õz közben készül
az idõsek ellátását szolgáló új épület is.

ZÖLDÜLÕ VÁROS
Néhány hete pedig a teljesen megújult Bujtosi Városliget

is hívogatja a nyíregyháziakat, a Zöld város projekt része-
ként, melynek a tavak megmentésével évekkel ezelõtt kez-
dõdött rekonstrukciója fejezõdött be. – Ez egy külön nagy
program, de a városvezetés gondolatában 9 éve ott van a
környezetvédelem, sokáig tartana felsorolni mennyi min-
dent tettünk e téren a kerékpárutaktól kezdve a fásításig,

Nyíregyháza képe más, mint egy évtizede volt. Ebben a
projektben parkokat újítottunk fel, hogy legyenek igazi kö-
zösségi színterek, de ugyanebbe a sorba illeszkedik ebben
a tekintetben a felújított piac, sportcsarnok, azaz Continental
Aréna, a Tófürdõ, a Júlia Fürdõ, a megépített Városi Jégpá-
lya, a készülõ Bujtosi Uszoda, vagy akár a Rózsakert Sza-
badtéri Színpad, s a majd épülõ, multifunkciós stadion is,
ahol a tervek szerint nagykoncerteket is lehet rendezni. A
cél, hogy a városlakók jól érezzék magukat.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a kivitelezõkkel egyeztet a nyugati
elkerülõ út harmadik, befejezõ szakaszának építési munkálatainál

Mozdulj Nyíregyháza! az új Városi Jégpályán

Néhány hete adták át az új Bujtosi Városligetet
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GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS
ÜNNEPÉLYESEN ADTÁK ÁT A TÖRZS UTCAI KÖRFORGALMAT

Szalagátvágással, ünnepélyes keretek között adták át
a Törzs utcai körforgalmat a napokban. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyik nyertes pályá-
zatának köszönhetõen építették meg az új csomópontot,
amelyen így gyorsabb és biztonságosabb az áthaladás.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata több mint 2 milliárd
forint, 100 százalékos, vissza nem térítendõ támogatást
nyert a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregy-
házán” címû pályázat megvalósítására. A beruházás so-
rán egy új, négyágú körforgalom épült a Törzs utca–Sem-
melweis utca csomópontjában, ami mind a Törzs utca,
mind pedig a keresztezõ Semmelweis utca közúti közle-
kedésbiztonságát, egyenletes forgalomáramlását hivatott
szolgálni. A fejlesztés részeként megvalósult a fogyaté-
kossággal élõ emberek, a gyalogosok, valamint a kerék-
párosok csomópontokon keresztül történõ biztonságos
átvezetése is.

NEM ÁLLNAK MEG
– Ezzel nagyot tudtunk lépni az örökösföldi közlekedé-

si rendszerünkben. De még nem állunk meg, mert van
egy következõ pályázatunk, ami szintén két csomópont-
fejlesztést is magában foglal itt, Örökösföldön: a Család

utca–Szalag utca csomópontnál, valamint a Család utca–
Belsõ körútnál egy-egy körforgalom kiépítése. Ezek is meg-
kezdõdnek az idén és azt gondolom, hogy jövõ nyárra
elkészülhet mind a kettõ – hangsúlyozta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

DINAMIKUSABBAN LEHET MAJD KÖZLEKEDNI A KORÁNYIN
ÚJ KÖRFORGALMAT ALAKÍTANAK KI

zés a tervek szerint július közepén indul el a Spar körfor-
galomtól (Kosbor utcai körforgalomtól) az Eperjes utcai
keresztezõdésig tartó szakasz felújításával (ezen belül is a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer felülvizsgálatával, felújí-
tásával, majd pedig az útszakasz felújításával), ezt köve-
tõen az Eperjes utcától a Korányi Frigyes utca–Csaló köz
csomópontig történõ szakasz felújításával, melyet maga a
Csaló közi körforgalom kiépítése fog követni. (A Csaló közi
körforgalomig terjedõ útszakasz felújítása és maga az új
körforgalom kiépítése a kivitelezés harmadik-negyedik hó-
napjának a végére van betervezve.) Végezetül – harmadik
ütemben – a Csaló közi körforgalomtól a Sóstóhegyi útig

(Pietra Csempeüzletig) történnek meg a felújítások. A kivi-
telezés várhatóan decemberre fejezõdik be.

IDEIGLENES BUSZMEGÁLLÓK

Az új forgalomtechnikai szabályozás következtében
a járatos buszok más nyomvonalon közlekednek majd,
melynek eredményeként a Lengyel és Gádor Béla ut-
cát egyirányúsítják a kivitelezés idejére, parkolni ezen
utcákban majd csak az egyik oldalon lehet. A buszok
új nyomvonaláról, az ideiglenes megállók pontos he-
lyérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Se szeri, se száma a jelenleg Nyíregyházán zajló út- és
járdafelújításoknak, illetve -építéseknek. A munkagépek azon-
ban nyáron sem pihennek, július közepén már a Korányi Fri-
gyes utcán is dolgozni fognak (a Kosbor utcától a Sóstóhegyi
útig) egy 100 százalékos intenzitású, több mint 1 milliárd
forintos TOP-os pályázatnak köszönhetõen, melynek során
az említett utca és a Csaló köz csomópontjában körforga-
lom is épül, valamint megújul a Szarvas utca is.

A Polgármesteri Hivatal pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúrájától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Nyír-
egyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja
fejleszteni, tekintettel arra, hogy ezek az utak olyan terü-
letekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek
össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és kö-
zépvállalkozásoknak is helyet adnak.

CSÖKKENTENÉK A VÁRAKOZÁSOKAT

A projekt célja, hogy biztonságosabb közlekedési fel-
tételeket teremtsen, elõsegítse az egyenletes haladást, ez-
által csökkentve a felesleges várakozásokat és így a kör-
nyezeti terhelést, valamint hogy ezen településrészek
jobban és könnyebben megközelíthetõvé váljanak a mun-
kavállalók és a vállalkozások, illetve a lakosok számára.

JÚLIUS KÖZEPÉN KEZDÕDIK

Július elsején megkötötték a szerzõdést a kivitelezõvel,
kedden pedig átadták neki a munkaterületet. A kivitele-

A fejlesztésnek köszönhetõen csökkent a balesetveszély
mind az autóval, mind pedig a kerékpárral és gyalogosan
közlekedõk számára is.

– Nagyon nagy forgalmi dugókat eredményezett itt, a
Semmelweis utca és a Törzs utca csatlakozása. Fõleg is-
kolakezdési idõben vagy annak végeztével. Erre most si-
került megoldást találni ezzel a fejlesztéssel, hiszen a kör-
forgalom megkönnyíti a balra kanyarodást. Ezen kívül a
projekt során kiépült az Orosi útra egy jobbra kanyarodó
sáv, ami szintén a forgalmi dugók kialakulását akadályoz-
za meg, illetve a Törzs utca vé-
gérõl a Pazonyi útra is szin-
tén egy jobbra kanyaro-
dó sáv. Ezekkel csök-
kenteni tudtuk a tor-
lódások létrejöttét –
magyarázta Tóth
Imre önkormány-
zati képviselõ.

Csernák Sándorné:
– Nagyon

örülünk neki,
ez már nagyon
kellett ide. Sok
volt a baleset,
így biztos,
hogy kevesebb
lesz. Én itt járok
el autóval dol-
gozni és azóta,
mióta készen
van, sokkal könnyebb közlekedni.

Fazekas Adrienn:
– Én már

nem itt élek
Nyíregyházán,
hanem Floridá-
ban, de évente
hazajárok és
fantasztikus fej-
lõdésen ment
és megy keresz-
tül Nyíregyhá-
za. Nagyszerû

ez a körforgalom, rá sem ismertem.

Szabóné Novák Zsuzsa:
– Ebben a ke-

resztezõdésben
már nagyon
nagy szükség
volt a körforga-
lomra. Óriási
sorok álltak fo-
lyamatosan,
nem lehetett
balra kikanya-
rodni. Azóta lát-

hatóan csökkent a várakozási idõ.

A Korányi Frigyes utca és a Csaló köz csomópontja. Itt idén körforgalom épül.
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ÖRÖKÖSFÖLD SZÁMOS ÚTJA, JÁRDÁJA ÉS
BUSZÖBLE ÚJULT MEG AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN

POZITÍVAK A VISSZAJELZÉSEK

– Az Örökösföldön élõk a felújítást követõen, bizton-
ságosabban közlekedhetnek, errõl már számos pozitív
visszajelzés érkezett – hangsúlyozta Tóth Imre önkor-
mányzati képviselõ. – Nagyon pozitív visszajelzések ér-
keztek a városlakók részérõl, hiszen mind a három útvo-
nalon már igencsak felújításra szorult az útburkolat,
ugyanis nemcsak kátyúsak voltak, de több közmûfedlap
is megsüllyedt. Most már biztonságosabb és gyorsabb lett
a közlekedés Örökösföldön, ez pedig mindenképpen az
itt élõk érdekeit szolgálja. Ezen az úton szeretnénk to-

Folyamatos útfelújítások zajlottak Örökösföldön. Az
elmúlt idõszakban megújult a Szalag, Törzs és Semmel-
weis utca. Emellett átépítették a meglévõ buszöblöket és
kiépítették a hiányzó járdaszakaszokat is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 950
millió forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ euró-
pai uniós pályázatból tudta fejleszteni Örökösföld több
pontján a közlekedést. A régi, kátyús utakat felújította és
ezen a területen biztonságosabbá tette a gyalogosok, illet-
ve kerékpárosok közlekedését.

ÉVTIZEDES HIÁNYOSSÁG VOLT

– Több nyertes pályázatunk is megvalósult az utób-
bi idõszakban Örökösföldön, ezek közül volt, ame-
lyik a közlekedési csomópontokról, míg más az útfej-
lesztésekrõl szólt. Mint ismert, tavaly megújult a Sza-
lag utca, majd a Semmelweis utca, és végül a Törzs
utca. Mindemellett hiányzó járdákat is pótoltunk: pél-
dául a Semmelweis utcától az Orosi útig járdát építet-
tünk ki, hiszen fontos számunkra a biztonságos kerék-
pározás feltételeinek megteremtése. Úgy gondolom,
hogy Örökösföldön évtizedes hiányosságokat sikerült
pótolnunk, egy kompakt felújítás valósulhatott meg –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

vább haladni a jövõben is, hiszen a közlekedésfejlesztés
mindig napirenden van.

A nyíregyházi városrészen
az útfelújítások mellett a
csomópontokat is fejlesz-
tették, plusz jobbra ka-
nyarodó sávokat épí-
tettek ki a Törzs utca
két végére és körfor-
galmat hoztak létre
a Semmelweis utcai
keresztezõdésnél.

A Semmelweis utca is új aszfaltburkolatot kapott



KÖZGYÛLÉS

2019. JÚLIUS 5.6

A napirendek elõtt több elismerést adtak át a júniusi
városi közgyûlésen. Ezt követõen a polgármester újabb
kormányzati támogatásról tett bejelentést, valamint a
képviselõk beszámolót hallgattak meg a város 2015–2019.
évi gazdasági programjának végrehajtásáról. A testület
többek között arról is szavazott, hogy több óvodapeda-
gógus-álláshely lesz a következõ nevelési évtõl, valamint
újabb térfigyelõ kamerák segítik a közbiztonságot.

Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz
Béla-díj kitüntetést adományoztak dr. Fekete László házi-
orvosnak és Fedorné Tuza Anikó körzeti ápolónõnek, akik
évtizedek óta kiemelkedõ, odaadó gyógyító-ápoló mun-
kát végeznek.

Dr. Fekete László
„Fekete fõorvos úr” több mint 35

éve dolgozik ugyanabban a nyíregy-
házi praxisban, ami az egyik legna-
gyobb betegforgalommal rendelkezõ
körzetet tudhat magáénak. Betegei
mindig nagy bizalommal, szeretettel
és tisztelettel fordulnak hozzá. Okta-
tó családorvosként és mentorként
számos orvosnak segítette szakmai
fejlõdését és pályafutását. 

Fedorné Tuza Anikó
Fedorné Tuza Anikó már a közép-

iskolai tanulmányait is az Egészség-
ügyi Szakiskolában végezte, általános
ápoló és asszisztens szakon. 1989-
ben ápolóként kezdett el dolgozni az
akkori I. Sebészeti osztályon. Kitartá-
sa, szorgalma a késõbbiekben arra
vezette, hogy az Eisert Árpád Közpon-
ti Mûtõben  mûtõs szakasszisztens-

ként tevékenykedjen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházban eltöltött 20 év után döntött úgy, hogy körzeti
ápolói munkára vált. A mûtõsnõi munkát eközben sem
hagyta teljesen abba, hiszen önkéntes mûtõsként még min-
dig a megyei kórházban tevékenykedik.

ÖSZTÖNDÍJ A VÁROSTÓL
Képzõmûvészeti ösztöndíjat kapott Zagyva László szob-

rászmûvész, H. Németh Katalin grafikusmûvész és Hava-
si Dóra Zita grafikusmûvész. 

Zagyva László
Zagyva László szobrászmûvész 

1945-ben született, Nyíregyházára
1990-ben került. Az elmúlt években
az egyik meghatározó alakja lett a me-
gyeszékhely kulturális életének. Mun-
kásságának jelentõs részét képzik köz-
téri alkotásai. A 2019. évi Képzõmû-
vészeti pályázatra benyújtott program-

jában tágabb otthonunk, a Kárpát-medence kincseit ábrá-
zoló plakettsorozat elkészítését vállalja, emlékezve a 100
évvel ezelõtt történt nemzeti szétszakítottságunkra.

H. Németh Katalin
H. Németh Katalin grafikusmûvész

számos megyei, országos kiállításon
vett részt, munkái eljutottak többek kö-
zött Washingtonba, Dublinba, de leg-
többször Nyíregyházán tekinthette
meg kiállításait a látogató közönség.
Mesterségcégért is tervezett, tanított,
könyvet jelentetett meg a rá jellemzõ

mûvészi igényességgel. Benyújtott pályamunkáiban tovább
folytatja a társadalmi és a természeti világ megfigyelését és
ezek összefüggéseinek keresését új vizuális megfogalma-
zásban. Terveiben szerepel Nyíregyháza város épített örök-
ségének tanulmányozása és a meghatározó épületeinek mo-
tívumkészletének megjelenítése alkotásaiban.

Havasi Dóra Zita
Havasi Dóra Zita grafikusmûvész

Nyíregyházán született, számos egyé-
ni, csoportos, regionális, országos és
nemzetközi kiállítást tudhat maga mö-
gött fiatal mûvészi múltja ellenére. A
2019. évi Képzõmûvészeti pályázat-
ra benyújtott programjában a képzõ-

ÚJABB TÉRFIGYELÕ KAMERÁK SEGÍTENEK

mûvészeti esztétikumon túl társadalmi élethelyzeteket,
problémákat, és a család témakörét érinti, dolgozza fel.
Mivel jelenünk minden pillanatban múlttá alakul át, a
mûvész célja: jelen állapotunkat, a családi állapot milyen-
ségét, a privát és társadalmi szerepek közötti dinamikus
egyensúly dokumentálása gazdag és kifejezõ színvilággal
ábrázolva. 

CÍMZETES FÕORVOSI CÍMEK

Városunkban immár hagyomány, hogy a lakosok meg-
becsülését tolmácsolva elismerõ emléklap átadásával
mondanak köszönetet a címzetes fõorvosi cím használa-
tára jogosult gyógyítók áldozatos és magas színvonalú
munkájáért. Idén ketten vehettek át emléklapot: dr. Makai
Áron és dr. Szokol Dianna fogorvosok.

Dr. Makai Áron
Dr. Makai Áron orvosi pályafutása

családi hagyományokra épül. 13 éve-
sen édesanyja szárnyai alatt, az õ ren-
delõjében szerette meg a fogorvosi hi-
vatást. Pályafutása során elõbb gyer-
mekfogászattal foglalkozott, majd
szakvizsgáit követõen felnõttfogászati
ellátás keretében szolgálja városunk
alapellátását.

Dr. Szokol Dianna
Dr. Szokol Dianna a jósavárosi kör-

zet lelkiismeretes fogorvosa évtizedek
óta, akinek nemcsak az alapellátásban,
a prevencióban, hanem saját életmód-
jában is példamutató a pályafutása.
Munkáján kívül, életének egyik meg-
határozó tényezõje még a sport, azon
belül az úszás, amely kitartásra és el-
hivatottságra nevelte. Többször vett

részt országos, nemzetközi és világversenyeken senior úszó-
ként, így városunk presztízsét is emeli. Eredményei között
szerepelnek országos, európai és világbajnoki érmek.

ELISMERÉS A TANKERÜLETTÕL

Ezután a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója köszönetet mondott Nyíregyháza polgármes-
terének áldozatos munkájáért. Gaszperné Román Margit
elismerést adott át dr. Kovács Ferencnek, ezzel köszönve
meg, hogy a város a központ iskoláit fejleszti, jobbítja.

ÚJABB KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
A két közgyûlés között történt eseményeket most is vi-

deóban foglalta össze a Nyíregyházi Televízió; a kisfilmet
fontos információval egészítette ki dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. – Az új Atlétikai Centrum kivitelezõjére vonat-
kozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, ered-
ményt hirdettünk. Ezen túl fontos az is, ami szerda este
jelent meg a Magyar Közlönyben: a Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés Nyíregyházán címû projektünk ke-
retében többek között megvalósult a Debreceni–Kígyó
utcai csomópont megépítése, a Törzs utcán 3 új csomó-
pont épül, valamint ott járda, Borbányáig pedig több kilo-
méter hosszú kerékpárút lesz. Ehhez kértünk több mint
533 millió forint többlettámogatást, amibõl 300 millió fo-
rintot a tartalékokból, tehát a saját keretünkbõl tudtunk

biztosítani; viszont a szerdai közlönyben megjelent, hogy
a kormány újabb, több mint 233 millió forinttal támogatja
Nyíregyházát. Ez azt jelenti, hogy egy több mint 2 milliár-
dos projektet mindössze 96 millió forint önerõbõl tudunk
megvalósítani.

GAZDASÁGI PROGRAM

Ezután beszámoló volt Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése 2015–2019. évi gazdasági programjának
végrehajtásáról. Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frak-

cióvezetõje a Nyíregyházi Televízi-
ónak azt mondta: – Az a fejlõdési
pálya, amit befutottunk az elmúlt
években, önmagáért beszél. Elég, ha
csak a költségvetés összegeit néz-
zük. Most több mint 75 milliárd fo-
rintos a város kerete, ebben renge-
teg pályázati lehetõség van, ezt sze-
retnénk maximálisan kiaknázni.
Látható, hogy többek között az utak,
járdák, óvodák, iskolák, parkok, ke-

rékpárutak épülnek, újulnak, és például Sóstó is fejlõdik. A
koncepciót, a fejlesztést szeretnénk a jövõben is folytatni.

A megyeszékhely háziorvosi, házi gyermekorvosi, fog-
orvosi, védõnõi körzeteirõl és az ügyeleti ellátásról szóló
önkormányzati rendelet módosítását is elfogadta a köz-
gyûlés. Ez új közterületek kialakítása és körzetmódosítá-
sok miatt vált elsõsorban szükségessé.

TÖBB ÁLLÁSHELY AZ ÓVODÁKBAN

A képviselõk elfogadták az önkormányzat fenntartásá-
ban mûködõ óvodákban a 2019/2020-as óvodai nevelési
év elõkészítésérõl szóló elõterjesztést is, így többek kö-
zött azt a javaslatot is, hogy a következõ nevelési évben
az engedélyezett óvodapedagógus-álláshelyek száma a
jelenlegi 338-ról 340-re emelkedjen. 2019. szeptember-
ben várhatóan 166 csoportot indítanak majd, és az egy
csoportra jutó átlaglétszám 23,6 lesz.

A közgyûlés elfogadta a Nyíregyházi Települési Érték-
tár Bizottság elsõ félévben végzett tevékenységérõl szóló
beszámolót is: az elmúlt hónapokban négy elõadást tar-
tottak az Értékes Esték címû programsorozat keretében,
ezzel is népszerûsítik a helyi értékeket.

EDZÕKÖZPONT

Jóváhagyták a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-
vel kötendõ szponzori szerzõdést is, a 2019/2020-as baj-
noki évben a város 65 millió forinttal támogatja a férfi lab-
darúgócsapatának NB II-es sikeres szereplését, és amennyi-
ben a csapat feljut az NB I-be, akkor további 50 millió
forint szponzori díjban részesül. A közgyûlési tagok jóvá-
hagyták a Nyíregyháza Spartacus – Bozsik József Labda-
rúgó Akadémia örökösföldi edzõközpont megvalósítása
címû projekt elõkészítését, valamint azt az elõterjesztést,
amely arról szól: egy új, 8000 fõs stadion megépítésével
kapcsolatosan a Városi Stadion területén érintett sportte-
lep és lelátó megnevezésû ingatlanokat az önkormányzat
térítés nélkül állami tulajdonba adja.

Elfogadták a közterületi térfigye-
lõ kamerák elhelyezésérõl szóló na-
pirendi pontot is; a rendõrséggel
egyeztetve új helyszínekre kerülnek
kamerák a belvárosban. Megfigyel-
hetõvé válik majd többek között a
teljes Kossuth tér, az Országzászló
tér és több nagy értékû okospad is.
A napirenddel kapcsolatban Lengyel
Máté jobbikos képviselõ a Nyíregy-
házi Televíziónak azt mondta: – A

Jobbik az elmúlt 9 évben folyamatosan a közbiztonság
javítását és így többek között újabb térfigyelõ kamerák ki-
helyezését szorgalmazta Nyíregyházán. Mi nagyon örü-
lünk annak, hogy további térfigyelõ kamerák lesznek a
városban. Ezzel nemcsak a közbiztonságot lehet majd ja-
vítani, de a közértékeket is meg lehet védeni.

A közgyûlésen többek között elfogadták még Nyíregy-
háza 4 bölcsõdéjében tervezett árnyékoló szerkezet ki-
alakítására benyújtott pályázati programot, majd a köz-
gyûlés zárt üléssel folytatódott, végül közmeghallgatás is
volt a városházán.

Dr. Kovács Ferenc polgármesternek Gaszperné Román
Margit tankerületi igazgató köszönte meg a város

iskoláinak fejlesztését

Dr. Adorján Gusztáv

Lengyel Máté
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HÁZIBULI A FÖLDSZINTEN, VASÁRNAPI MOSÁS AZ EMELETEN?
Amikor végre nyár van és szabadságra megy az em-

ber, szeretne többet pihenni. Azonban biztosan minden-
ki megtapasztalta legalább már egyszer, hogy a szom-
szédok (is) a nyugalmunkat éjjel és nappal a legkülönfé-
lébb zajokkal képesek zavarni. Hajnalban kezdõdik a
váratlanul megszólaló riasztók vijjogásával, aztán folyta-
tódik a fûnyírással, majd éjszaka jönnek a házibulik, meg-
spékelve karaoke-versenyekkel.

Szinte minden nyáron felröppen a hír, hogy hamarosan élet-
be lép a törvény, miszerint akár 50 ezer forint helyszíni bírsá-
got is kaphat, aki például vasárnap délben nyír füvet. Dr. Kása
Brigittát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
aljegyzõjét, a Hatósági Fõosztály vezetõjét kérdeztük, hogy
jelenleg milyen szabályok vannak érvényben Nyíregyhá-
zán, és mit lehet tenni a „zajos” szomszédok ellen.

CSAK BIZONYOS MÉRTÉKIG KELL ELTÛRNI
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának ko-

rábban sem volt és jelenleg sincs hatályban olyan közös-
ségi együttélés szabályait érintõ helyi szabályozása, ren-
delete, amely a háztartási tevékenységek zaját szabályoz-
ná, korlátozná, azaz valamilyen tevékenység folytatását
(pl. fûnyírás, faaprítás, flexelés, házibuli zajkeltése stb.)
kifejezetten tiltaná adott idõszakban – tudtuk meg a tájé-
koztatás során. Dr. Kása Brigitta hangsúlyozta, ennek el-
lenére tudják, hogy a városlakók között – különösen a hét-
végék vonatkozásában – erre vonatkozó korlátozások köz-
szájon forognak, mint kiemelte: nem is indokolatlanul.

VAN, HOGY RENDSZERESEN
Elõfordulhat olyan, hogy valaki rendszeresen zavarja a

szomszédait. Az aljegyzõ azt mondja, ebben az esetben
érdemes megfontolni az úgynevezett birtokvédelem adat
jogvédelmi lehetõséget és kérni a zavarás megszünteté-
sét, továbbá a zajkeltõ eltiltását a késõbbi jogsértéstõl. A
birtokvédelmet egy éven belül a jegyzõnél, egy éven túl
fennálló zavarás esetén a bíróságtól lehet kérni.

– Mi magunk is találkoztunk azzal, hogy amikor egy
lakó a jól megérdemelt pihenését töltené a lakásában, a
szomszéd akkor kezd neki nyitott ablaknál zenét hallgat-
ni erõsítõ támogatásával, vagy épp hegedûn gyakorolni.

HÁZIRENDBEN SZABÁLYOZHATJÁK
A társasházak a Házirendben szabályozhatják a lakás-

ban végezhetõ különbözõ építési, felújítási és szerelési
munka, a zajt okozó háztartási és egyéb gépek használa-
tának, a hangszeres zenélés, éneklés stb. gyakorlásának

– A polgári jog és a szabálysértési jog alapján egyik
tulajdonos, lakó tevékenysége sem irányulhat a szom-
szédos ingatlan lakójának, tulajdonosának az indokolat-
lan, szükségtelen zavarására. A zajkeltést – akár a laká-
son belül, akár a lakáson kívül vagy akár a természet-
ben, reggel, este, éjszaka vagy napközben – csak bizo-
nyos mértékig kell eltûrni a szomszédoknak, vagy a tár-
sasház többi lakójának. A képet azonban némileg árnyal-
ja, hogy a „környezeti zaj és rezgés elleni védelem” egyes
szabályairól szóló Kormányrendelet a magánszemélyek

háztartási igényeit kielégítõ tevékenységre nem terjed ki.
Ezekben az esetekben az illetékességgel és hatáskörrel
rendelkezõ szabálysértési hatóság járhat el csendhábo-
rítás miatt. A szabálysértési törvény értelmében ugyanis,
aki lakott területen, az ott levõ épületben, vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá ter-
mészeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt
okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, il-
letve a természeti vagy a védett természeti értéket zavar-
ja, szabálysértést követ el.

szabályait. De zavaró lehet a szomszédban tartott kutya
ugatása, a biztonsági riasztó hangja, vagy a hétvégére szer-
vezett házibuli karaoke-versenye, esetleg home discója.
Mindezek is szabályozhatók a Házirendben.

CÉLSZERÛ ÉS JAVASOLT ELÕRE JELEZNI
– A jó szomszédi viszony megõrzése és az alapvetõ

emberi tisztelet megadása körében, ha tudjuk elõre,
hogy zajkeltõ tevékenységet fogunk folytatni, célszerû
és javasolt a többi lakó elõzetes hozzájárulását kérni,
vagy minden esetben legalább egy tájékoztatást kifüg-
geszteni például az építési munkák kezdõ és várható
befejezõ idõpontjáról úgy, hogy lehetõleg ne hajnalra
vagy éjszakára idõzítsük a felbontást vagy a csempe
leverését.

ÉJJEL IS, KÉT KATTINTÁSSAL
– A XXI. század digitalizált világában és közigazgatásában

a házibulit tartó fiatalok vagy hangosabb vendéglátóhelyek
már nem reménykedhetnek abban, hogy zajongásuk követ-
kezmény nélkül marad, hiszen a szomszédok a rendõrséget
könnyen értesíthetik. Azonban attól sincsenek elzárva az ügy-
félkapuval rendelkezõ – ilyenkor már meglehetõsen zaklatott
állapotban lévõ – szomszédok, hogy a folyamatos, minden
héten hangos szórakozóhely vagy az éjjeli órákban megszó-
laló riasztó miatt birtokvédelmi eljárást kezdeményezzenek
akár éjjel is egy-két kattintással az e-papír rendszer hasz-
nálatával, elektronikusan – magyarázta az aljegyzõ.

  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

NEM TERJED KI RÁ A RENDELET

Fotó: illusztráció
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PREVENCIÓ

KIEMELT FIGYELMET FORDÍTANAK
A KELETI ÉS A HUSZÁR LAKÓTELEPEN ÉLÕKRE

A Közösen a kiútért címet kapta az az önkormányzati,
uniós finanszírozású projekt, melynek célja a város le-
szakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élõk
többszintû integrációja. 2021-ig a Keleti és a Huszár la-
kótelepen élõkre fordítanak kiemelt figyelmet.

Vérnyomás-  és vércukormérõ, spirométer és audiomé-
ter, valamint a legkorszerûbb EKG, vagyis telemedicinális
eszközök segítik a szakembereket. Az Egészségügyi Alap-
ellátási Igazgatóság a Kiút programban beszerzett mûsze-
rekkel havonta szervez tanácsadást, komplex szûrõprog-
ramot a Huszártelepen a Sója Miklós iskolában, illetve a
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Nagyvá-
rad utcai telephelyén.

VESZÉLYEZTETETT LAKOSSÁG

Egyértelmûen erõsen veszélyeztetett a két említett kör-
zet lakossága. Az átlagnál is nagyobb számban jelennek
meg a szenvedélybetegségek.

– Tanácsadásokat szervezünk, amelyre az alapellátás-
ban dolgozó szakembereket hívjuk meg, és ha kell, a szak-
ellátásból is érkeznek segítõk. Védõnõ, dietetikus, gyógy-
tornász, egészségügyi szakápoló, illetve gyermek- és fel-
nõttháziorvosok, fogorvosok, belgyógyászok vesznek részt
a programban. A palettát mindig az igények szerint színe-
sítjük, illetve  amire ezen a területen élõknek az egészsé-
gük megtartására és a prevenció, a megelõzés szempont-

jából szükség lehet – emelte ki Csikós Péter, az Egészség-
ügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója.

FONTOSAK A SZÛRÉSEK

Mussó László, a városrész önkormányzati képviselõ-
je, a Nyíregyházi Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bi-
zottság tagja rendszeresen felkeresi a családokat, és gyûjti
az ott élõk kéréseit, buzdítja õket az egészségügyi szûré-
sekre.

– A Keleti lakótelepen közel 90 család él, és szerencsé-
re itt helyben már lehetõség van arra, hogy az orvosi vizs-
gálatokat el tudják végezni a szakemberek. Ebben a

programban sikerült eszközöket is beszerezni, amelyek-
kel EKG-t, vérnyomást, és többek között vércukorszintet
lehet mérni. Mindezek mellett tanácsadásra is lehetõség
van, például a szakemberek felvilágosítást adnak a la-
kosságnak a prosztataszûrésekrõl, hogy miért is van erre
szükség, illetve a daganatos betegségek megelõzésével
is foglalkoznak.

A 2021. év végéig zajló programban életvezetési, ház-
tartás-gazdálkodási, családtervezési tanácsadások is sze-
repelnek az egészségügyi szemléletformáló eseményeken
és szûréseken túl. A cél nyilván a prevenció és a gyerekek
felvilágosítása, egészséges életmódra szoktatása.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A NEMESSÉG KÖTELEZ
NYÍREGYHÁZÁN TARTJÁK MEG JÖVÕ HÉTEN A XLVII. ORSZÁGOS HONISMERETI AKADÉMIÁT

„Noblesse oblige – a nemesség kötelez” címet viseli az
idei Honismereti Akadémia, melyet július 8. és 12. között
rendez Nyíregyházán a Honismereti Szövetség közösen a me-
gyei honismereti egyesülettel és a Jósa András Múzeummal.

A közel egyhetes tanácskozáson a központi téma a
magyar nemesség szerepvállalása lesz. Azé a sokszínû
társadalmi rétegé, melynek tagjai a törvények szintjén
ugyan egyenlõek voltak, de a gyakorlatban fényévek vá-
lasztották el a több tízezer holdat birtokló fõnemességet
az ezer, vagy csak néhány száz holdas köznemességtõl,
illetve a kisnemességtõl, s fõleg a csak nemeslevéllel ren-
delkezõ földtelen „bocskoros” nemesektõl. Jobb helyet
nem is választhattak volna a szervezõk, hiszen az ország
történelme során éppen erre a vidékre, a Felsõ-Tisza men-
tére volt jellemzõ a nemesség nagy száma. A reformkor-
ban, az itteni vármegyékben, Szabolcsban, Szatmárban,
Beregben 20–25 000 nemes élt, sokszor zárt kisnemesi
településeken – Kemecsén, Besenyõdön, Csengerben,
Tyukodon –, együttes fellépésük egy-egy vármegyei sza-
vazáson sorsokat dönthetett el. Kevesebb, de az országos
politikában meghatározó fõrend is élt itt: a Magyar Tudo-
mányos Akadémia megalapításában jeleskedõ gróf Ká-
rolyiak, a Vayak, vagy éppen az Andrássyak, a Forgáchok.

KASTÉLYOKTÓL A GYÖNYÖRÛ PARKOKIG
19 elõadás hangzik majd el e nemességnek a magyar

történelemben betöltött szerepérõl, tevékenységérõl. A ró-
luk alkotott kép azonban úgy lesz teljes, ha szót ejtünk e
társadalmi réteg „hagyatékáról” is, legyen az írásos, szelle-
mi vagy éppen tárgyi emlék, büszkén sorolhatjuk majd azo-
kat a családokat, személyeket, akik bõkezû patrónusaik
voltak egyházuknak, vagy a híres iskoláknak, Sárospatak-
nak, Debrecennek. De szót ejtünk az épített örökségrõl, a
kastélyokról, kúriákról, a gyönyörû parkokról is. Erre szol-

gál majd az akadémia egy délutánja, amikor három szekci-
óban kötetlenül lehet beszélgetni ezen örökségrõl. Nincs
okunk szégyenkezni, sõt büszkén sorolhatjuk, hogy innen,
Nyírbogdányból, egy nemesi gyûlésbõl indult a Magyar Tu-
dományos Akadémia székházának felépítésére megindított
országos gyûjtés, Nyíregyháza az elsõk között váltotta meg
magát a földesúri terhek alól, s jóval a jobbágyfelszabadí-
tás elõtt már szabad mezõvárosban lakhattak polgárai, s a
két egykori vármegye, Szabolcs és Szatmár földesurai hely-
zetüktõl messze kiemelkedõ építészeti emlékeket hagytak
ránk. Igaz, hogy ezekkel a háború után mostohán bántak új
urai, de új évezredünk elsõ éveitõl, komoly pénzekbõl fo-
lyamatosan újulnak, szépülnek és kapnak új funkciókat is
ezek az emlékek. Jön a nyár, a szabadságok, a kirándulá-
sok ideje. Az akadémia tagsága is felkerekedik egy napra, s
három irányban, a Rétköz, a Nyírség és Szatmár felé néz
szét a megyében, s felkeressük az épített örökség néhány
szép, az elmúlt években megújított emlékét, melyeket in-
nen is ajánlok olvasóink figyelmébe.

ANDRÁSSY-KASTÉLY:
365 ABLAK, 52 SZOBA

El kell menni és megnézni Tiszadobon az Andrássy-
kastélyt, amelyik a magyarországi historizáló kastélyépí-
tészet egyik legszebb példája 365 ablakával, 52 szobájá-
val, 12 tornyával és 4 kapujával.

KÁLLAY KÚRIA:
KÖRUTAZÁS EGY 1931-ES FORDDAL

Visszatérve a Nyírségbe, Kállósemjénben, a Kállay csa-
lád egykori birtokközpontjában áll az a kúria, melyet az

1763 körül Kállay György megrendelésére ugyanaz a
Salvatore Aprilis olasz építész épített, aki a nagykállói vár-
megyeházát is tervezte. Sokáig itt élt Kállay Miklós minisz-
terelnök is. A használaton kívül álló kúria romlásnak in-
dult, mígnem az elmúlt években megtörtént a teljes körû
felújítása és turisztikai célú hasznosítása. Az épületet az
1920-as évek stílusában rendezték be, s a mellette szintén
felújított gazdasági épület garázsának büszkesége az 1931-
es Ford, mellyel a parkban egy körutazást is lehet tenni.

DEGENFELD-KASTÉLY:
FELÉBREDT CSIPKERÓZSIKA-ÁLMÁBÓL
Szintén Csipkerózsika-álmából ébredt újra 2014–2015

között a baktalórántházi Degenfeld-kastély is, mely elõbb
vadászkastélynak épült, majd azt nászajándékként kapta
gróf Degenfeld Imre 1848–1849-ben Szabolcs vármegye
fõispánja, kormánybiztos felesége, Beck Paulina. A csa-

lád a II. világháború végéig lakta a kastélyt, majd az álla-
mosítás után tüdõszanatóriumként mûködött tovább. 2016.
március 15-én nyitotta meg kapuit és kiállításait a látoga-
tók elõtt, melyek különlegessége az, hogy innovatív tech-
nikai megoldásokat alkalmazva ad át információkat.

KÖLCSEY-KENDE KÚRIA:
160 ÉVES PLATÁN

Ha tovább utazunk Szatmárba, meg kell nézni a 2016.
szeptember 25-én átadott cégénydányádi Kölcsey-Kende
kúriát és az ugyanakkor megnyitott kastélyparkot is. A kúriát
Kende Zsigmond építtette 1833-ban, klasszicista stílusban.

A földszintes épület impozáns, különleges homlokzatkiala-
kítással készült. A nyugati homlokzatot Kölcsey Ferenc vers-
sorai ékesítik. A kúria különlegessége a fehér faragott kõbõl
épült fõbejárata, valamint boltozatos megoldású elõcsarno-
ka. Állandó kiállításai a Kölcsey-Kende család történetét, a
Kölcseyvel való kapcsolatukat mutatja be, bepillantást en-
ged egy korabeli szalon hangulatába. Helyet kapott itt a vi-
dék páratlan természeti kincseit bemutató természetrajzi ki-
állítás, a konyha pedig a Szatmári-síkság egyedi gasztronó-
miai örökségét mutatja be. A park különlegessége a kúria
mögötti tisztáson található, egy közel 160 éves, 25 méter
magas, hatalmas lombkoronájú juharlevelû platán.

NAGYAR ÉS NAGYGÉC:
RÓZSAKERT ÉS EMLÉKPARK

Hosszasan lehetne még folytatni a sort, végezetül azon-
ban még két látnivalóra, kiállítóhelyre szeretném felhívni
olvasóink figyelmét. Nagyarra, ahol egymással szemben
két kúria és egy kastély is áll, s a Luby-kastély elõtt már
teljes szépségében pompázik a rózsakert, és Nagygécre,
ahol az 1970-es nagy szatmári árvíz után kitelepített, s
napjainkra azonban újra benépesülni kezdõ faluban a szé-
pen felújított, ma már a Megmaradás Templomának ke-
resztelt templom körül kéthektáros területen áll az az
Emlékpark, ahol 200 emlékoszlopon Kárpát-medencei
települések ezrei üzennek az utókornak az összetartozás,
az összefogás, a nemzet fennmaradása, a határtalan ma-
gyarság, az emberiesség fontosságáról, a szeretet erejérõl.
Pár száz lelkes falutól a milliós nagyvárosig mindenféle te-
lepülés elküldte üzenetét ide. Az utolsó napra is marad új-
donság, hiszen akkor ezen eltûnt világ kései leszármazot-
tainak mai életérõl kapunk autentikus forrásból ízelítõt.

A XLVII. ORSZÁGOS HONISMERETI
AKADÉMIA PROGRAMJA

Július 7. 18.00: Jótékonysági bál – Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium díszterme.
Július 8. 9.00–13.00: A XLVII. Országos Honismereti
Akadémia megnyitása – megyeháza díszterme. 14.00–
19.00: Faültetés és városnézés szakmai vezetéssel.
Július 9. 9.00–12.30 és 14.30–18.00: Plenáris ülés –
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium díszterme. 20.00:
Látogatás a Sóstói Múzeumfaluba.
Július 10. 9.00–12.30: Plenáris ülés – Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium díszterme. 15.00–17.30: Szekcióülések.
I. szekció – Jósa András Múzeum díszterme. II. szekció –
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium díszterme. III.
szekció – megyeháza díszterme. 19.00: Látogatás a Jósa
András Múzeumba és a Kállay Gyûjteménybe.
Július 11. 7.30: Tanulmányutak. I. Hajóút a Tiszán. II.
Nyírségi körút. III. Szatmári körút.
Július 12. 9.00–12.00: Plenáris ülés – Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnázium díszterme. (nyiregyhaza.hu)

Vaja

Baktalórántháza

Tiszadob

POLGÁRMESTER: „A JÖVÕÉRT DOLGOZUNK”
– Miközben a Nyíregyházi Napló hasábjain hétrõl hétre

megjelennek helytörténeti írások, az egykori Kállay Kúria
és a Sóstói Múzeumfalu felújítása napjainkban is zajlik,
mûemlék épületeink sorra szépülnek meg, a nyíregyházi
diákok történelmi, irodalmi pályázatokon bizonyíthatják tu-
dásukat, a kulturális intézményeink és közgyûjteményeink
szakemberei a múlt feltárásával és emlékeink megõrzésé-
vel dolgoznak a „jövõért”, az eljövõ generációk örökségé-
ért – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Szerzõk: dr. Bene János, dr. Szabó Géza
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Legutóbb a Köztisztviselõi Nap mûsorblokkjában káp-
ráztatta el a nyíregyházi közönséget Mészáros Árpád
Zsolt, aki a színpadon „bevallotta”, hogy szívesen jön
haza. Két dal között pedig a Nyíregyházi Naplónak azt is
elmondta, miért büszke a szülõvárosára, ahol sokrétû és
színes az élet, példaértékû emberekkel. Az egyebek mel-
lett Súgó Csiga-, Magyar Tolerancia-, Megyei Prima-, Csil-
lag- és Arany Kotta-díjas mûvész többször is fellép majd
a nyáron eredeti otthonában, mely sokat adott neki.

Boldog gyermekkor, családias, vidéki hangulat – ezt is
jelenti a MÁZS-nak becézett színmûvésznek a szülõváro-
sa, aki most is vidéken él, Budapest környékén. És renge-
teg barátot, akik a mai napig megvannak, valamint sok-
sok lehetõséget, amivel élve ma az lehet, aki. – Mindent
Nyíregyházának köszönhetek. Az életemet is, hiszen a
Szabadtéri Színpad árkába esve derült ki az ütõdés nyo-
mán, hogy daganatom volt, még épp idõben. De a fontos
kapcsolatok mellett óriási esélyeket is kaptam, még utó-
lag is. Kevesen tudják, de közvetetten Gianni Morandi is
Nyíregyháza miatt „fedezett fel”, a nagysikerû Anconai
szerelmesek egyik betétdalát ugyanis felénekeltem a 2007-
es lemezemre, olaszul, amit a menedzsere meghallott. Így
juthattam el bolognai otthonába, majd vendégfellépõként
a budapesti koncertjére.

„ÉN INNEN JÖVÖK!”

Ám nemcsak itthon mesél arról, hogy milyen menõ a
szülõvárosa, és nem csupán a Wikipédia oldalából lehet

SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA (III.)
MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT BÜSZKE SZÜLÕVÁROSÁRA, AHOVÁ SZÍVESEN JÁR HAZA

megtudni a származását, mert szívesen büszkélkedik is
vele. – Mindig örömmel jövök haza, játszani is. Ilyenkor
külön büszkeség mutatni a társulati busszal érkezve a szí-
nész kollégáimnak, hogy na, nézzétek csak, innen jövök!
Közben meg én is elcsodálkozok, hogy ezt is felépítették,
azt is felújították és nemcsak a „munkahelyre”, a Szabad-
téri Színpadra gondolok! Képzeld, múltkor még én is elté-
vedtem egy részen, annyira gyors a változás...

„JÓ HAZAJÁRNI”

És ha már színház: az ország egyik legsikeresebb musi-
calszínésze kétszer is fellép a Benczúr téren nyáron: a
Púpos és a Csoportterápia elõadásokban, miközben ezer
helyen szeretnék látni. – Jó hazajárni, és azt is el tudom
képzelni, hogy a nagy pörgés után majd visszaköltözzek.
Itt lettem a 9-es iskola után a 110-es szakmunkásképzõ-
ben teljes körû gépi forgácsoló – mondja nevetve – és
persze színész is. Gyerekként annyira beleszerettem a szín-
házba, hogy amikor éjjel 11-kor kitessékeltek, hogy ideje
hazamenni, kinyitottuk a srácokkal a stúdió ablakát és
visszamásztunk, hogy még aludni is ott tudjunk...

NYUGODT, TISZTA, FEJLÕDÕ VÁROS

S hogy mi az, ami mai napig vonzza szeretett városá-
ban? – Példaértékû emberek élnek itt, vagy kerültek ki in-
nen, legyenek sportolók, közéleti szereplõk, vagy bármi-
lyen hivatás, akár kevéssé ismert emberei – én csak egy
vagyok azok közül, akik sokra vitték a szakmájukban. Ez
egy egyszerre nyugodt, tiszta város, ahol tudnak moso-
lyogni és bele lehet nézni az emberek szemébe. Másrészt
sokrétû, színes a kulturális élet, jó rendezvényekkel. És
hát Sóstó, az igazi gyöngyszem. Menõzök is az állatpar-
kunkkal mindenhol, de a helyzet az, hogy elmentem a
pestibe – tényleg jobb a miénk. Mindenhol szépség, meg-
újulás látszik, tényleg jó idejönni!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Mészáros Árpád Zsolt

LENGYELORSZÁGBAN JÁRTUNK
BIELSKO-BIALÁBAN MUTATKOZOTT BE VÁROSUNK

15. alkalommal rendezték meg Bielsko-
Bialában a Partnervárosok Fesztiválját,
ahol Nyíregyháza is képviseltette magát.
2018-ban írta alá városunk és a lengyelor-
szági Bielsko-Biala a partnervárosi együtt-
mûködést, s azóta is lankadatlan az össze-
fogás a két város között.

A fesztiválon részt vevõ városok bemu-
tathatták saját területük kultúráját, turiszti-
kai látnivalóit. Nyíregyházát a Nyíregyhá-
zi Turisztikai Nonprofit Kft. munkatársai
képviselték a fõtéren felállított sátorban.

KÉZMÛVES TERMÉKEKET
IS KÍNÁLTAK

A kiadványok mellett az „Aranykapu
Népmûvészeti Egyesület” kézmûveseivel is

találkozhattak az érdeklõdõk, akik nemcsak
gyönyörködhettek a termékekben, hanem
meg is vásárolhatták a gyöngyfûzõ és ke-
resztszemes-készítõ remekeit.

EGYRE TÖBB VENDÉG ÉRKEZIK

– Idén negyedik alkalommal mutatkoz-
tunk be ebben a lengyel városban, s a fo-
lyamatos jelenlétünk a fesztiválon, valamint
több médiafelületen és közösségi oldalon
való hirdetéseink is hozzájárulnak ahhoz,
hogy egyre több vendég érkezik Bielsko-
Bialából Nyíregyházára – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Furkóné Szabó Marianna,
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

(Forrás: TDM)
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KÖZTISZTVISELÕK NAPJA – ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT
Több mint 2 évtizede ünnepeljük július 1-jén a köz-

szolgálatban dolgozók napját. A köszöntéseken túl szol-
gálati hûségért járó elismeréseket adományoztak Nyír-
egyházán is, a Váci Mihály Kulturális Központban tartott
ünnepségen. Májerszky Béla-díjat kapott dr. Krizsai Ani-
ta, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetõje, majd
Mészáros Árpád Zsolt énekelt sokak kedvére.

1992. július 1-jén lépett életbe a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló törvény, melynek emlékére 1997-ben ren-
dezték az elsõ ünnepet, majd négy évvel késõbb parla-
menti határozat terjesztette ki a kormánytisztviselõk köré-
re is az alkalmat.

– Ez egy nagyon fontos munka. Szolgáltatást látunk el,
szolgáltatást nyújtunk. Ezt tágabb értelemben több száz-
ezer ember végzi a közalkalmazottakkal együtt. Köztiszt-
viselõ az országban mintegy 100–110 ezer ember van.
Õk azok, akik a minisztériumokban, az államigazgatási
szerveknél, illetve az önkormányzatoknál olyan munkát
látnak el – építési engedélyeket adnak ki, szociális ügyek-
ben járnak el, okmányokat állítanak ki stb. –, ami az em-
berek napjait konkrétan befolyásolja is – hangsúlyozta dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ.

A Kiváló Közszolgálati Munkáért Májerszky Béla-díjat
dr. Krizsai Anita, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köz-

nevelési Osztályának vezetõje kapta. Emellett hûségokle-
velekkel köszönték meg a hivatalban 10, 20, 30, 35, akár
40 éve dolgozó kollégák munkáját.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közszolgálati Szabályzata alapján idén elõször 2 elismerõ
oklevelet is átadtak. Elismerésben részesült: Gondos Anna
(Gazdasági Osztály) ügyintézõ-titkárnõ és Galambosiné Beja
Margit (Igazgatási Osztály) anyakönyvvezetõ.

SEMMELWEIS NAP NYÍREGYHÁZÁN
A Semmelweis Nap alkalmából köszöntötték a nyír-

egyházi Egészségügyi Alapellátásban dolgozó több száz
szakember képviselõit a városházán. A Vikár Sándor Ze-
neiskola tanárainak mûsora után közel 30 egészségügyi
munkatárs kapott emlékplakettet.

A hivatás ünnepe a Semmelweis Nap – fogalmazott
köszöntõjében dr. Rákóczi Ildikó. A hivatásszemélyiség
megérik, de érlelhetõ és alkalmassá is tehetõ a feladatra –
idézett többek fogalommagyarázatából a Szociális, Egész-
ségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke. Harmadik éve köszö-
ni meg az önkormányzat emlékplakettel azt az áldozatos

és kitartó munkát, mellyel a betegeket fogadják és gyó-
gyítják a házi-  és fogorvosi rendelõkben.

JÓ A CSAPATÖSSZETARTÁS

Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója maga is az egészségügybõl érkezett, tudja mi-
lyenek itt a hétköznapok.

– Azt lehet mondani, hogy jó, mert nagyon jó a csapat-
összetartás. Akik benne dolgoznak, és napi szinten tud-
ják, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, csak azért is
összetartanak. Ismerjük ennek a hivatásnak az árnyolda-
lait, és a szép oldalait is. Én mindig azt mondom, hogy
amikor az egészségügyben dolgozókat erkölcsileg is elis-
merik, az mindig nagyon jólesõ érzés. Fõleg, ha promi-
nens helyen, prominens személyektõl kapják ezt meg.

FOLYTATÓDIK A KORSZERÛSÍTÉS
Dr. Kovács Ferenc polgármester is megköszönte az

egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, és utalt arra
az együttmûködésre, melyhez a döntések elõtt az ágazat

különbözõ szintjeitõl vár információt és kéréseket. Ezen
fórumok nyomán bõvítik és korszerûsítik az infrastruktu-
rális hátteret.

– A Szent István utcai központi rendelõépület felújítása
két ütemben megtörtént. A közelmúltban értékeltük a há-
ziorvosokkal, hogy 9 rendelõ felújítása teljes körû lett, és
most 5 van még folyamatban. Az Egészségügyi Támogató
Alap – az ETAP – is már hatodik éve mûködik. Ilyen sincs
Magyarországon sehol.

Címzetes fõorvosi díjat vett át a polgármestertõl dr.
Makai Áron fogorvos. Az igazgatóság több száz szakem-
bere között 29 kitüntetést adtak át orvosoknak, asszisz-
tenseknek, védõnõknek és technikai dolgozóknak. Emel-
lett jutalmazták a két ügyeletes gyógyszertár kollektíváját.

201 éve, július 1-jén született Semmelweis Ignác, kinek
szellemi és erkölcsi öröksége túlmutat azon, hogy rátalált a
gyermekágyi láz okára, és annak megelõzésére. Nagysága
ezen túl abban áll, hogy már korábban analizálta a klasszi-
kus statisztikai adatokat, állatkísérleteket végzett, és ezek
eredményeit alkalmazta a humán gyógyászatban.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

30 EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATÁRS KAPOTT EMLÉKPLAKETTET A VÁROSHÁZÁN

MUNKÁJUK TÚLMUTAT AZ ÉPÜLET FALAIN

A közszolgálatban dolgozók kitartását, türelmét, lelke-
sedését köszönte meg Nyíregyháza polgármestere, aki
szerint a hivatali dolgozók munkája túlmutat az épület
falain és a személyes ügyeken, hiszen mindannyian a vá-
rosért dolgoznak.

– Ha minden jól megy, a következõ évek is ilyen inten-
zitással telnek majd, de ez ma már azt is jelenti, hogy
ennyi sikerrel, ennyi eredménnyel. Ezt igazából vissza-
kapjuk még magunk is, hiszen mindenkinek van valami-
lyen kötõdése, kapcsolata, érdekeltsége azokhoz a fejlesz-
tésekhez, amik a városban történnek. Közel 100 helyszí-
nen folyik Nyíregyházán ma különbözõ fejlesztés, felújí-
tás. Az útépítéstõl a kerékpárúton, az intézményi felújítá-
sokon át. Nem véletlen, hogy az egész városházát is fel-
újítjuk. Igyekszünk olyan munkakörülményeket teremte-
ni, amit ez a színvonalas munka meg is érdemel – hang-
súlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Levetítették a Nyíregyházi Televízió városfilmjét, és
Nyíregyháza szülötte, Mészáros Árpád Zsolt köszöntötte
néhány musicalbetéttel az ünneplõ közönséget.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

SZOLGÁLATI HÛSÉGÜKÉRT ELISMERÉSEKET KAPTAK

10 ÉVES
Békefalvi Beáta, Tamásné Szigeti Andrea, dr. Szakálné
Ujhelyi Anita, Pankotainé dr. Pristyák Anita, Máriás Éva.

15 ÉVES
Dr. Magyar Zoltán, Szilágyi Zsolt, dr. Béres József
Attiláné, Nagy Enikõ, Mándi-Hajnal Brigitta.

20 ÉVES
Dr. Szemán Sándor, File János, Szilágyi-Kozma Ildikó,
Varga Erika, Bacskai István, István János Zsolt, dr.
Berényi Judit, Márkus Eleonóra.

25 ÉVES
Lakatosné Metzner Ottília, Raska Zoltánné, Tóthné
Gerber Mónika, Kupásné Torhán Judit, Vékony Viktó-
ria, Gazsiné Bodnár Mónika, Majoros Csabáné.

30 ÉVES
Polyák Ildikó, Somogyi Katalin, Tanyik Viola, Varga
Attiláné.

35 ÉVES
Dakó Lászlóné, Feczenkó Julianna, Medvigyné Kocsis Éva.

40 ÉVES
Kocsis Sarolta, Szokol Istvánné.

A DÍJAZOTTAK NÉVSORA

Igazgatóság: Mészárosné Szuromi Katalin.
Orvosok: dr. Bartha Nelli házi gyermekorvos, dr.
Kubinyi Erika házi gyermekorvos, dr. Kántor Irén házi
gyermekorvos, dr. Madai Ildikó háziorvos, dr. Szilvai
Mária háziorvos, dr. Veisz Katalin háziorvos, dr. Kiss
Anikó háziorvos, dr. Soós Zoltán háziorvos, dr. Frackowiak
Urszula fogorvos, dr. Kerényi Róbert fogorvos.
Fogászati asszisztensek: Feketéné Szûcs Éva, Vinnai
Gyurcsák Krisztina.
Gyerekorvosi asszisztens: Ákli Pálné, Földiné Sitku
Anita.
Felnõttorvosi asszisztensek: Petõné Benedek Katalin,
Bacskai Istvánné, Spisákné Hajcsák Andrea, Incze
Miklósné.
Fogászati röntgen-asszisztensek: Tisza Tímea, Harsá-
nyiné Bacsó Regina.
Védõnõk: Mártonné Hajcsák Ildikó, Szalontainé
Hajcsák Erika, Hollikné Sajtos Ágnes, Farkas Sándorné.
Takarítónõk: Vadilku Sándorné, Szeder Lászlóné.
24 órás gyógyszertár, patika: 100 Éves Patika, Koro-
na Patika.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Július 6., szombat 20.30 Nyitott ablak (Veszprémi Petõfi Színház), Szabadtéri Színpad

Július 9., kedd 19.30 Életük a színház: beszélgetés Kovács Istvánnal és Sajgál Erikával, Bérletszünet, Bencs Villa

Július 10., szerda 20.30 Ryan közlegény megmentése (Szabadtéri Mozi), Szabadtéri Színpad

PREMIERRÕL PREMIERRE
Mohácsi János, Verebes István, Simon Kornél, Szente

Vajk és sorolhatnám még azoknak a kiváló mûvészeknek
a nevét, akik elõadást rendeznek ebben az évadban a
Móricz Zsigmond Színházban.

A musicaltõl a krimiig, a XVII. században játszódó tör-
ténettõl a jelenkoriig széles a spektrum. Teátrumunk idei
elsõ premierjén Verebes István irányítása mellett a Szín-
házi bestiák mutatkoznak be a Krúdy Kamarában szep-
tember 6-án. Angliában II. Károly idején fellendült a szín-
házi élet. Végre nõk is játszhatnak nõi szerepeket, csak-
hogy a férfi közönség a „legõsibb mesterség” képviselõi-
ként szívesebben látná õket, miközben a társulatok és azok
tagjai is ádáz harcot folytatnak egymás ellen. A nagyszín-
padon Molnár Ferenc Delila címû vígjátéka látható szep-
tember 7-étõl Mohácsi János rendezésében. A Rózsakert
Szabadtéri Színpadon kiválóan debütált az elõadás, amely-
bõl megtudjuk, mi történik, ha a feleség rájön, a családi
fészekben eggyel többen vannak a kelleténél. Simon Kor-
nél, a remek színész-rendezõ az Oscar után újabb dara-
bot állít színpadra teátrumunkban, Karinthy Frigyes Tanár
úr, kérem! címû darabjának musicalváltozatát. A dalokat

A WEST END UTÁN NYÍREGYHÁZÁN

Negyven évet sem élt meg az osztrák-magyar író, Ödön
von Horváth, aki a XX. század elsõ évtizedeinek széthul-
ló, útját nem találó társadalmának panoptikumát tárja a
nézõk elé. A Mesél a bécsi erdõ szereplõi kispolgárok,
akik veszélyes ideológiákban keresnek kapaszkodót. A
darabot Fehér Balázs Benõ rendezi, akit színészként is is-
merünk, hiszen egyik fõszereplõje például az Egynyári
kaland címû televíziós sorozatnak. Magyarországi õsbe-
mutatóval érkezik a Mikulás: Szente Vajk rendezi a 9-tõl
5-ig címû musicalt. Dolgozó nõk fellázadnak a férfi fõnö-
kük ellen, mert az molesztálja, lekezeli õket. Foglyul ej-
tik, s maguk irányítják a céget, ami most már prosperál, jó
légkörû munkahellyé válik. Ebbõl a darabból készült a
londoni West End jelenlegi legsikeresebb elõadása. Luca
napján lesz a premierje Conor McPherson Tengeren címû
drámájának, amelyet a Bárkában pályakezdõként meg-
rendezett már Göttinger Pál Mucsi Zoltánnal a fõszerep-
ben. A kortárs ír szerzõ darabjából készült elõadást azért
is érdeklõdéssel várhatjuk, mert az ugyancsak ír Martin

McDonagh Leenane szépe címû darabjának felejthetet-
len színre vitelével igazolta, jól érti ezt a világot. Színhá-
zunk névadójának, Móricz Zsigmondnak 140 évvel ez-
elõtti születésére emlékezve mutatják be február 22-én az
Úri muri címû darabot. Akik annak idején látták, aligha
felejtik el, milyen nagyszerû elõadás készült a mûbõl teát-
rumunkban 1981-ben. Szakhmáry Zoltánt Bárány Frigyes
alakította. A rendezõ Szõcs Artur lesz, aki néhány éve a
nagysikerû Chicagót állította színpadra. A Sógornõk címû
kanadai komédiában a családanya megnyeri a fõnyere-
ményt. Mielõtt megkapná, rengeteg bélyeget kell beragasz-
tania az erre szolgáló füzetekbe. Többen segítenek neki, s
közben nemcsak a kezük, de a szájuk is jár. A Várj, míg
sötét lesz címû krimit néhány éve láthatták a szerencsé-
sek az Orlai Produkció vendégjátékában, Kovács Patríci-
ával a fõszerepben. A vak nõ lakásába bejön három ide-
gen, akik másnak adják ki magukat, mint akik. Macska-
egér harc kezdõdik, amelynek tétje Susy élete. Az évad
utolsó premierjén kiderül, ki nyer. A közönség minden
bizonnyal.

A Delila a Rózsakert Szabadtéri Színpadon

A Delila címû elõadás szereplõi
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Nyitrai László, színházunk zenei vezetõje szerezte. Aki
járt valaha iskolába, remekül szórakozhat a zenés játé-
kon, amely reményeink szerint helyet kap majd a Pál ut-
cai fiúk vagy a Légy jó mindhalálig kiváló színpadi adap-
tációi mellett.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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LATIN EST LESZ SÓSTÓN

KALANDOS IDÕUTAZÁS
EGYSZER A MI „ÉLETÜNK” IS A LEVÉLTÁRBA KERÜL

Latin est lesz Sóstón, a Krúdy Teraszon. A Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar és a mazsorettlányok meglepetés-
vendéggel szórakoztatják a közönséget július 5-én, pén-
teken.

Gyerek, kutya, fagyi és hozzá fúvósparádé. Ezt kínálja
Sóstó péntekre. A Krúdy Teraszon a Szabolcsi Koncert Fú-
vószenekar és mindhárom mazsorettcsoportjuk – a Csilla-
gok, a Kék delfinek és a Tûzmadarak – is részese lesz a
lendületes és virtuóz szambás-spanyolos mûsornak. Mon-
tenegrói útjuk és egy olasz fesztiválszereplés elõbemutatója
az este. A férfikorba ért 33 éves újévi koncertsorozatot a
tavaszi hangverseny követte. Öt esztendeje lépett a ha-
gyományok közé a nyári mûsor, mely olyan kedves lett a
hallgatóság körében, mint az elõzõek – hangsúlyozta Bakó
Levente, a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar mûvészeti
vezetõje.

TÖBBEZRES RAJONGÓTÁBOR

– Most már belépett a koncertek sorába a tavaszi kon-
cert és a nyári fesztivál is. Azt gondolom, hogy többezres
rajongótábora van Nyíregyházán, és nemcsak kis hazánk-
ban, hanem a nagyvilágban is. A koncertlátogatók a fü-

– Függ attól, hogy az adott kutató mennyi információ-
val rendelkezik, mi az, amit a családja megõrzött. Van,
aki vissza tudja vezetni az õseit az 1800-as évekig az alap-
ján, hogy egyszerûen csak az otthoni bibliákat, iratokat
megnézte, és beszélgetett az õsökkel. Sokat számít az is,
hogy mennyire volt vándorló a család. Érdekesség, hogy
vannak, akik nemesek leszármazottai. Nekik szerencsé-
jük van. A kisbirtokosok például meglehet, hogy folyama-
tosan perlekedtek. Ki gondolta volna, hogy az utódoknak
ez jól fog jönni, mert benne lesznek az iratokban.

EGYRE TÖBBEN KUTATNAK CSALÁDFÁT

– Általánosságban elmondható, hogy a családfakutatók
elsõsorban az anyakönyveket veszik elõ. 1895-ig van egy-
házi anyakönyvezés, addig szabadon lehet kutatni. Az
1895 utáni állami anyakönyvekre azonban már szigorú
adatvédelmi szabályok vonatkoznak. A halotti és a szüle-
tési anyakönyv nem kutatható, a házassági pedig csak egy
darabig. Persze, ezek más forrásokkal kiegészíthetõk, mint
például iskolai anyakönyvekkel, vagy a közigazgatás ira-
taival. Választói névjegyzékek, útlevélkérelmek, végren-
deletek. Sok megközelítési lehetõség van, csak idõ és tü-
relem kell hozzá – magyarázta.

GAZDAG GYÛJTEMÉNY

– A megyei levéltárak közül nekünk van az egyik
leggazdagabb oklevélgyûjteményünk a 13. század vé-
gétõl. Icipici birtok oklevelek, címeres nemeslevelek,
ezek különlegességet alkotnak, de ilyenek a betelepí-
téstõl, 1753-tól lévõ anyagok is és persze a térképeink.

VÉDENI KELL AZOKAT

A levéltárak egyik legnagyobb feladatát az jelenti, hogy
megõrizzék a múlt dokumentumait. Az iratok pedig nagy gon-
dosságot igényelnek. Folyamatosan mérik a raktár hõmérsék-
letét, páratartalmát. A nedvesség ugyanis nem jó a papírnak,
de a száraz levegõ sem, mert attól meg elporlad. Így válik
majd az idõk folyamán jelenlegi életünk igazi „értékké”.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bakó Levente mûvészeti vezetõ és Jászai Menyhért
alpolgármester

lükkel szavaznak, nagyon örülünk, hogy népszerû az
együttes és hogy partnerei lehetünk – tette hozzá Jászai
Menyhért alpolgármester, hangsúlyozva, hogy a zenekar
színesíti a nyíregyházi kulturális életet, ezért sorolták a
nagy együttesek közé.

Kujbusné dr. Mecsei Éva

Útlevéligénylés, pereskedés, végrendeletek. Ottho-
nunkban az iratok, számlák, különféle papírok rendezé-
se nem kis kihívást jelent. Az esetek többségében ezek
egy idõ után a kukákban landolnak, aztán csak évek, év-
tizedek múlva derül ki igazi értékük. A levéltárak viszont
bizonyítékok arra: könnyen meglehet, hogy egy apró do-
kumentum akár a mi, vagy utódaink életét is képes (len-
ne) megváltoztatni.

Nehéz elfogadni, hogy az idõ múlik, és ami most
történik, az egyszer a történelem része lesz, unoká-
ink, dédunokáink, ükunokáink pedig évtizedek múlva
majd a könyvekbõl olvashatnak róla. A levéltárakra
egyelõre még sokszor csak, mint titokzatos intézmé-
nyekre gondolunk, de aztán hamar kiderül: ezek attól
sokkal többek.

SZÜKSÉG VAN IRATOKRA

– Szükség van iratokra. Az
iratokat meg kell õrizni. Ha
nincs írásos dokumentum,
akkor nincs dokumentálható
múlt sem – foglalta össze be-
szélgetésünk során a levéltár
igazi lényegét Kujbusné  dr. 
Mecsei Éva  fõlevéltáros, a
megyei levéltár igazgatója,
akinek a Magyar Levéltárak
Vezetõinek Tanácsa Bõsze
Sándor-díjat adományozott a
közelmúltban.

HOZZÁTESZ A MÚLT IGAZSÁGÁHOZ

– Már most egy kicsit sokkal több a levéltár, mint az
iratok õrzõje. Mi nem átírni akarjuk a történelmet, ha-
nem hozzátenni a múlt igazságához.

– Betérnek hozzánk tudományos kutatók, akik valami-
lyen országos történelmi projektekhez kapcsolódnak, de

sokan családi indíttatásból keresik meg a levéltárat, mert
szeretnék felállítani családfájukat.

DIVATTÁ VÁLIK

– Nagy örömünkre szolgál, hogy kezd divattá válni:
egyes települések kiemelt figyelmet fordítanak a kerek
évfordulókra is és ehhez kutatnak anyagokat.

SOK LEVÉL KÜLFÖLDRÕL ÉRKEZIK

– Sok levelet kapunk külföldrõl is. Van, aki a családja,
míg mások a településük iránt érdeklõdnek. Egy hölgy
például Londonból keresett meg minket, õ eredetileg
Penyigén született és nagyon szeretné megismerni az õse-
it, na meg a települése történetét, ahol oly sokáig élt.

IDÕ ÉS TÜRELEM

A levéltár igazgatója azt mondja, egy-egy ilyen kutatás
sok mindentõl függ, de ami biztos, hogy idõ és türelem kell
hozzá, ezért cserébe viszont igazi kincsekre bukkanhatunk.

JAPÁNBAN A CANTEMUS
Szerda délután szállt fel a Cantemus Vegyeskar Ja-

pánba induló gépe. A szigetországban 25 éve koncer-
teznek a Cantemus kóruscsalád tagjai, de a felnõttek –
ebben a formációban – elõször énekelnek Szabó Soma
vezetésével. Fellépnek majd katedrálisban, színházban,
koncertteremben és az osakai Zeneakadémián is.

A Cantemus Vegyeskar 45 énekese, Szabó Soma Liszt-
díjas karnagy vezetésével a felkelõ nap országába – azaz
Japánba – utazott. Július 3-án indultak a nagy útra és a
tervek szerint július 18-án érkeznek vissza. Különöseb-
ben nem nagy szenzáció, hiszen a Cantemus kóruscsa-
lád több együttese most már 25 éve gyakorlatilag min-
den évben koncertezik a szigetországban, mondhatni,
sokan közülük „hazajárnak”.

Tokió, Osaka, Kiotó és környéke a fogadóhely, mûso-
ron pedig az európai kóruszene keresztmetszete a rene-
szánsztól a romantikán át, a kortárs mûvekig, különös
tekintettel a hazai kórusirodalomra, Kodály, Bárdos,
Kocsár, Járdányi, vagy a legifjabbak közül Gyöngyösi
Levente. ...és ...szeretettel, de nehézkes nyelven fogják
megszólaltatni a japán mûveket. Öt nagy koncert, ka-
marahangversenyek és workshopok, flashmob, illetve egy
megjelenés várható a Kawasaki Kórusfesztiválon.
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NEMZETKÖZI SZINTÛ SPORTLÉTESÍTMÉNYT
KAP NYÍREGYHÁZA

Egy újabb, közel hétmilliárd forintos beruházás kez-
dõdik Nyíregyházán, indul az Atlétikai Centrum megva-
lósítása. Múlt héten aláírták ugyanis a Modern Városok
Program keretében készülõ projekt kivitelezési szerzõ-
dését. A városházi sajtóeseményen dr. Kovács Ferenc pol-
gármester azt mondta: ezzel egy nemzetközi szintû sport-
létesítménnyel gazdagodik városunk.

A 6,8 milliárd forintos projekt kivitelezését végül a nyír-
egyházi Aktuál Bau Kft. nyerte, mely a szerzõdésben fog-
laltak alapján egy hét múlva veszi át a munkaterületet,
azaz a már a város tulajdonában lévõ volt NYVSC pályát.
Ám eddig hosszú út vezetett, mint azt dr. Kovács Ferenc
felvezetõjében megfogalmazta.

LEHETETLEN SZERZÕDÉST KÖTÖTT
AZ ELÕZÕ ÖNKORMÁNYZAT

A polgármester emlékeztetett, hogy az elõzõ önkor-
mányzat lehetetlen feltételekkel kötött szerzõdésével 2010
végén szembesültek. A korábbi városvezetés ugyanis je-

a város tulajdonába kerül ez az NYVSC pálya. Illetve, amit
már kifizettünk, annak figyelembevételével a MÁV a
Kemecsei úti vasúti átjárót megcsinálja, a kerékpáros át-
vezetéssel – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Amikor a város tulajdonába került a pálya, akkor jött az
ötlet, hogy a nemzetközi elõírások alapján készüljön egy
modern Atlétikai Centrum, kapcsolva a stadion nemsoká-
ra induló, jelentõs, 10,5 milliárdos kormányzati támoga-
tással rendelkezõ állami beruházásához, melynek kereté-
ben egy korszerû aréna épül a mostani helyén.

A MODERN VÁROSOK PROGRAM RÉSZE
A polgármester elõtérbe helyezte az atlétikai központ

megépítését, így el is indult a folyamat, mely bekerült 2015
novemberében a Modern Városok Programba, az Orbán
Viktor miniszterelnökkel kötött megállapodásba. Mivel az
építõipari árak emelkedtek, újabb 3,3 milliárd forintos ki-
egészítés érkezett tavaly év végén a kormány döntése ér-
telmében. A polgármester azt mondta, a kivitelezési köz-
beszerzési eljárásnak is göröngyös volt az útja, de meg-
nyugtató döntés született.

NYÍREGYHÁZI VÁLLALKOZÁS ÉPÍTHETI MEG
– Minden jó, ha a vége jó. A vége pedig nagyon jó,

mert elindul a kivitelezés, s ráadásul egy helyi, a város-
ban mûködõ, itt adót fizetõ, nyíregyháziakat foglalkozta-
tó cég, az Aktuál Bau fogja kivitelezni, melynek – én azt
gondolom – ez egy nagyon szép referenciamunkája lesz.
S ahogy szoktam mondani a helyi cégek vezetõinek: évek,

évtizedek múlva büszkén járnak majd arra, hogy ezt õk
építették – nyilatkozta a sajtónyilvános aláíráson a pol-
gármester.

A cég nevében a szerzõdést aláíró Hársfalvi Gergely
ügyvezetõ azt mondta, a tereprendezéssel, ideiglenes köz-
mûvek kiépítésével veszi kezdetét a munka július 15-én,
mely a földmunkákkal és szerkezetépítéssel folytatódik
késõbb.

600 NAP VAN A MEGVALÓSÍTÁSRA

– A beruházás véghatárideje a munkaterület átadását-
átvételét követõ 600 nap, tehát elég rövid idõ áll szerin-
tünk rendelkezésre. Persze ez relatív, mert a laikusok sze-
rint ez pontosan megfelelõ. De azt gondolom, hogy kivá-
lóan felkészült szakmai háttérrel rendelkezünk. A projekt-
menedzsment-csapatunk összeállt erre a projektre, akik a
mai napon is azzal foglalkoznak, hogy a munkák üteme-
zését megkezdjék, és zökkenõmentes kivitelezést tudja-
nak majd magunk mögött – hangsúlyozta Hársfalvi Ger-
gely, az Aktuál Bau Kft. ügyvezetõje.

HÉT SPORTÁGNAK AD MAJD HELYET

A hét sportágnak helyet adó, sportszállóval együtt ter-
vezett, külsõ és fedett pályákat is tartalmazó komplexum
a nyíregyházi sportélet egyik központja lesz, helyet adva
részben a tömegsportnak, és akár országos bajnokságok-
nak, nemzetközi eseményeknek.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

lentõs összeget akart fizetni a pályáért a vasúttársaságnak,
sõt, az NYVSC-nek pluszban évi 25 milliót, tíz éven át,
így összességben 350–400 millió forintjába került volna
mindez a városnak akkor, amikor más önkormányzatok-
nak ingyen is adta a hasonló jellegû ingatlanokat a MÁV. A
korábbi városvezetés már elõleget is fizetett a MÁV-nak,
még 2009-ben.

KIHOZTUK A LEGJOBBAT BELÕLE

– Körülbelül másfél-két évig tartott, amíg elrendeztük
úgy, hogy nem fizetünk semmit, felbontjuk a szerzõdést,

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Hársfalvi Gergely,
az Aktuál Bau Kft. ügyvezetõje

Ezek még csak látványtervek a nemsokára épülõ centrumról

FORDULATOS MECCSEK A HÜBNER STRANDRÖPIN
Parázs csaták, szép labdamenetek és jó hangulatú gá-

lameccsek jellemezték a múlt héten csütörtöktõl vasár-
napig tartó 8. Hübner Beach Volleyball in the City ren-
dezvényt a Kossuth téren.

Csütörtökön a városi cégek csatáját a Rendõrség nyer-
te, pénteken pedig a sportcsapatok következtek. Nos, vé-
gül a Szpari focistái és az „Ülõsök” vívták a döntõt, és az
utóbbi gyõzött. Szombaton este a Hübner Champions ke-
retében a megyei cégek, a Hübner partnerei találkoz-
tak. A Michelin nem talált legyõzõre, így megnyerte a tor-
nát, megelõzve a Coloplast és a ContiTech együttesét. 

Vasárnap pedig már a verseny helyosztóit rendezték,

délután dobogós helyekért csatáztak a csapatok. A várt
nagy csaták nem is maradtak el, a 4ever például öt mér-
kõzéslabdát hárítva jutott a nyolc közé, és mint késõbb
kiderült, ez a meccs sorsdöntõ volt, mert a nyíregyházi
játékosokat is soraiban tudó csapat meg sem állt a döntõ-
ig. A fináléban a Gólyaláb II. volt az ellenfél, ahol Sitku
Tamara személyében szintén volt egykori Fatum-játékos.
A 4evert azonban õk sem tudták megállítani, így a Savic
Bernadett, Janetka Vivien, Kulcsár Gergely, Pastorová
Andrea, Fazekas Balázs összeállítású gárda lett a torna-
gyõztes, és a serleg mellé 100 ezer forint pénzdíjat is ka-
pott. A második a Gólyaláb II., a harmadik a Brazilok csa-
pata lett. 

A Hotel Fürdõház*** wellnessrészlege
2019. július 1-tõl elõreláthatólag augusz-
tus 31-ig felújítási munkálatok miatt zár-
va tart. A felújítás során megújulnak a sza-
unák, a csobbanómedencék burkolati
elemei, a zuhanyzók, a szaunák elõtti tér
szellõzõrendszere, valamint az öltözõk
vizesblokkjai. A wellnessrészleg újbóli

megnyitásának várható idõpontja: 2019.
szeptember 1., vasárnap 9.00 óra. A Jú-
lia Fürdõ pedig 2019. július 8. és 11. kö-
zött karbantartási munkálatok miatt lesz
zárva. Az említett idõszakban a gyógyá-
szati kezelések sem lesznek elérhetõk. A
fürdõ újbóli megnyitásának idõpontja:
2019. július 12., péntek.

FELÚJÍTÁS A FÜRDÕHÁZBAN, KARBANTARTÁS A JÚLIÁBAN
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ISMÉT SZÓL A MANDALA DALA
Már csak egy hetet kell várniuk a Dalszínház kedvelõ-

inek, s indul a XXVIII. Mandala Nyár, amelynek elõadá-
sain olyan sztárok is fellépnek, mint Koltai Róbert, Hû-
vösvölgyi Ildikó, Mikó István vagy Sasvári Sándor.

– Hamarosan jubilál a Dalszínház, hiszen közel harminc
éve várjuk a nézõket a Mandala Nyár rendezvényeire –
nyilatkozta a Nyíregyházi Naplónak Bódis Gábor ügyve-
zetõ elnök. – A múzeumfalu felújítása miatt az elõzõ nyá-
ron a Görög Udvar lett az elõadások helyszíne. Befogadott
minket a görögkatolikus egyház és annak iskolája, amiért
nem lehetünk eléggé hálásak. Ebben az évben is itt lesznek
a programjaink, mert annyira megtetszett a nézõknek is ez
a helyszín, ugyanis könnyen megközelíthetõ, a környékén
remekül lehet parkolni, s az udvar intim környezetet teremt
az elõadásokhoz. Újítás az idén, hogy azokat a székeket,
amelyeket eddig a hely szûkösebb volta miatt nem tudtunk
elhelyezni, egy technikai megoldás segítségével a sorok
szélességét növelve rögzítjük. Több mint 700 embert tu-
dunk leültetni a nézõtéren. A karfás mûanyag ülõhelyeket
ezentúl csak pótszékekként használjuk. A következõ évad-
ban talán megoldható lesz a székek számozása is, s ezáltal
helyre szólóak lesznek a jegyek.

NÕ A MACSÓKLUBBAN

Mint elmondta, a Család ellen nincs orvosság címû Ray
Cooney-darabbal indul az idei programsorozatuk július

13-án. Húsz éve annak, hogy elõször mutatták be az an-
gol szerzõ Páratlan páros címû vígjátékát, amit ennek a
második része követett. Évekig nagy sikerrel játszották A
miniszter félrelépet is. Besenczi Árpád rendezte a
Kölcsönkérót, miként a Család ellen nincs orvosság címû

újra megnézni az elõadást, aki az elõzõ évben már látta a
darabot. Cooneyra jellemzõen ez a komédia is helyzetko-
mikumokra épül. Mortimore-nak egy neurológus világkon-
ferenciát kellene megnyitnia az elõadásával, ám megér-
kezik egykori szeretõje, aki magával hozza közös gyer-
meküket is, akinek létezésérõl még csak most értesül
David. Ráadásul betoppan a felesége is, ezért a barátjá-
val, a Kovács Attila által alakított Bonneyval együtt pró-
bálják eltitkolni az apaságot. Mindig más és más hazugsá-
got adagolnak be a többieknek, ami rengeteg humoros
helyzetet teremt. Ezeket a szálakat kiválóan mozgatja az
író, aki már idõs ugyan, de maga is színész, s kiváló szere-
peket teremtett mûveiben. A feleséget Molnár Ágnes, az
egykori kedvest Cserjési Beatrix alakítja. Az idén a koráb-
binál több gyermekeknek szóló elõadást kínál a Mandala.
Ilyen a Kincskeresõ kisködmön címû „mesés zenejáték”,
amelyet Móra Ferenc mûvébõl Lackfi János írt át, ami ál-
tal kissé humorosabb lett a történet. Van egy mesélõ, aki
elmondja a történetet, közben pedig az Apnoé zenekar
adja elõ a Lackfi szövegeire írt dalokat július 19-én fél 5-
tõl. Másnap Gergely Róbert társulata egy olasz zenés víg-
játékot mutat be Nõ a tét címen, amelynek fõszerepeit a
rendezõ, Gergely Róbert, Lippai László és Heller Tamás
alakítja. Négy rendszeresen pókerezõ barát elhatározza,
legközelebb egy hölgyet is meghívnak a macsóklubba.
Hogy mi lesz ennek a vége, július 20-án fél 9-tõl kiderül.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Nyíregyházára érkezik Palya Bea is

elõadást is. Tavaly nyáron a Jászai Mari-díjas mûvész ját-
szotta a fõszerepet, dr. David Mortimore-t, de az volt a
megállapodásuk, hogy Bódis Gáborral váltott szereposz-
tásban fogják alakítani. Az elõzõ évben Dobos Lászlónak,
a Dalszínház igazgatójának halála miatt rengeteg elfog-
laltsága volt Gábornak, ezért nem tudta vállalni a több
mint 120 oldalas szöveg elsajátítását. Ebben az évben vi-
szont már õ alakítja a doktort, így hát annak is érdemes

A Család ellen nincs orvosság címû elõadás egyik jelenete

A Nõ a tét címû darabban Gergely Róbert és Heller Tamás

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szer-
vezésében. Július 6-án: No Dress Code Acoustic – feldol-
gozások. 10-én: Szirota Jennifer és zenekara – örökzöld
blues- és rockslágerek. 13-án: Long Dusty Road – count-
ryzene. Helyszín: Sóstói Piac, 18.30-tól.

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!

„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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„AKI MOST NEM LÁTJA, SOHA SEM FOGJA TÖBBÉ
LÁTNI” – BUFFALO BILL NYÍREGYHÁZÁN

Buffalo Bill volt a beceneve annak a
katonának, aki részt vett az amerikai
polgárháborúban, megkapta a Becsület-
rendet, de neve vadnyugati bemutatói-
ról lett híressé igazán. Vándorcirkusza
1906 nyarán, európai körutazása során
Magyarországra is ellátogatott, ahol kö-
zel egy hónapon át turnéztak. Budapest
után még 24 nagyvárosban léptek fel,
köztük június 29-én Nyíregyházán is.

E nagyszabású produkció óriási pla-
kátjait a városban négy helyen is felál-
lították, a Nyírvidékben pedig megje-
lent képünkön is látható hirdetése. A tár-
sulat 500 emberrel és 800 lóval, három
különvonattal járta be Európát. Már biz-
tos az is sok érdeklõdõt vonzott, ami-
kor a vonatuk befutott a városba, ami-
kor kiszálltak és felvonultak az elõadás
helyszínére. Sátraikat a vásártéren állí-
tották fel, ahol két elõadást is tartottak.
A produkciót három villamos gép se-
gítségével világították meg.

Jegyeket 2 és 8 korona között vált-
hattak. (Akkoriban egy liter szesz 1 ko-
rona 42 fillér, 50 kg búza pedig 7 koro-
na 50 fillérbe került.) A Nyírvidék így
harangozta be: a „Wild-West látványos-

ságának minden egyes jelenete valóban
érdekfeszítõ. Bizonyára ez az elsõ eset
a történelemben, hogy a népeket és fajo-
kat egy és ugyanazon a területen egyesí-
teni sikerült. Az egész világtörténelem
nem ismer ehhez fogható példát, mely a
sziklás hegyek indiánus lakosainak, a Ka-
ukázus kozákjainak, az afrikai pusztasá-
gok beduin lakosságának, az amerikai la-
pályok kowboyjainak, az amerikai és an-
gol hadsereg lovasainak és a dél-ameri-
kai pampák gauchojainak egyesülésérõl
említést tenne”. Egy csoport japán sza-
muráj hadgyakorlatokat, míg Buffalo Bill
egy vágtató lovon lõgyakorlatokat muta-
tott be. Megelevenítették az 1876-os Little
Bighorn-i csatát is, amikor az Ülõ Bika
vezette indián törzsek gyõzelmet arattak
Custer alezredes csapatai felett.

Buffalo Bill elõadásának sikerérõl
nem szólnak tudósítások, csak egy rö-
vid jegyzet arról, hogy bezzeg a hazai
mûvészeink nem boldogulnak: „ha van
pénzünk arra, hogy az idegent segítsük,
legyen a mi vérünknek is”.


