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ELKÉSZÜLT A BORBÁNYAI KERÉKPÁRÚT – MÁR 71 KM A HÁLÓZAT
Folyamatosan bõvül Nyíregyháza kerékpárút-hálóza-

ta, az elmúlt hónapokban a borbányai-kistelekiszõlõi vá-
rosrész irányába fejlesztettek. Befejezõdött a közel 8 ki-
lométeres új kerékpárút építése, mely lezárásaként pén-
teken biciklitúrás átadót tartottak.

Délelõtt a Kígyó utcán gyülekeztek a biciklitúrás áta-
dóra, többek között kerékpáros egyesületek képviselõi,
gyerekek, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Rákóczi
Ildikó önkormányzati képviselõ. – Azáltal, hogy kerékpá-
rozunk, óvjuk, védjük környezetünket. Másrészt fontos és
az egészségmegõrzés szempontjából is kiemelendõ, hogy
a kerékpározás egy nagyszerû sport, szórakoztató kikap-
csolódás, s ha valaki biciklizik, akkor már tett valamit az
egészségéért – mondta dr. Rákóczi Ildikó, a beruházással
érintett egyik térség önkormányzati képviselõje.

BORBÁNYA KÉT UTAT KAPOTT
Azért egyik, mert az új szakasz végigkanyarog a váro-

son. A megvalósult kerékpárút nyomvonala a Debreceni

úton a Kígyó utca – Debreceni út csomóponttól a Tünde
utcáig halad, majd a Tünde utcára fordul, azon végig ve-
zet a Kállói útig. Onnan két irányba ágazik, így a város-
központ felé, valamint Nagykálló irányába, a Csárda ut-
cáig is biztonságosan biciklizhetnek most már. A borbá-
nyaiak nevében Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ
köszönte meg a fejlesztést. – Nem is egy kerékpárutat kap-
tunk a városközpontból, hanem egybõl kettõt! Egyrészt a
Tünde utca felõl, másrészt a Kállói út felõl is – tehát gyor-
san és könnyen meg tudjuk közelíteni a belvárost. A ke-
rékpáros közlekedés minden bizonnyal még népszerûbb
lesz, szerintem nagyon sokan fognak most már két keré-
ken járni a belvárosba, esetleg a munkahelyekre.

KISTELEKISZÕLÕNEK IS SEGÍT

A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoz-
tatási célokkal valósult meg, hiszen az érintett utcákon
jelentõs munkaerõ-áramlás is zajlik. – A Tünde utca egy
iparterület, rengeteg ember jár ide dolgozni. A komplex

felújítás részeként erre is szükség volt, hiszen nagy a for-
galom, sok a kamion, de az új bicikliúttal már biztonságo-
sabb Kistelekiszõlõ ezen szakasza a kerékpárosok részére
– fogalmazott Mussó László, szintén érintett önkormány-
zati képviselõ.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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FOLYTATÓDIK A RENDEZVÉNYDÖMPING
Bár a VIDOR bezárt a múlt hétvégén, nem kell a következõ fesztiválig várni (Tirpák,

szeptember 21-22.) a nívós szórakozással. Hétvégén a Sóstói Múzeumfalu két rendez-
vénynek is helyet ad, szombaton a VI. Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozójá-
nak, vasárnap a Régi Magyarország Ízeinek. Ugyancsak szombaton a Bujtosi Városliget
is megtelik élettel, délután öttõl indul a Csillagfutás. Aki sportra vágyik, bõven lesz lehe-
tõsége, mert vasárnap streetball lesz a Kossuth téren, jövõ szombaton a Crazy5K Sprint
a Bujtoson, két hét múlva pedig a Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny – de az
már Sóstón, rá egy hétre a hagyomány folytatásaként a Bringaváros 7.1, városszerte.
Aztán szeptember 23-tól rajtol a „Mozdulj Nyíregyháza!”, ingyenes önkormányzati
mozgásprogram-sorozat új elemekkel (táblázat a 14. oldalon). S nyitva még a Tófür-
dõ, de ha nem lesz annyira jó idõ, kínálja magát az exkluzív Szinyei 80 kiállítás a
Jósa András Múzeumban. És nem csak esõben...

A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményében is elkezdõdött a 2019–2020-as tanév. Ké-
pünkön a 3.a osztályba járók bontogatják az önkormányzat által (immár hatodik éve, rendszeresen) küldött aján-
dék tanszercsomagot. Oktatásról bõven van szó a lapban: nálunk tartották az országos szakképzési tanévnyitót, az
Eszterlánc ovi tornaszobával bõvült, LEGO terem született az Eötvös gyakorlóban, s kiderült, hogy még az iskola-
szereket is lehet újrahasznosítani. Részletek a 4. és 5. oldalon.

TANSZERCSOMAG BECSENGETÉSRE
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ÚJABB NYOLC KILOMÉTERREL BÕVÜLT A HÁLÓZAT
NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁROSBARÁT

TELEPÜLÉS

Nyíregyháza az elmúlt években több ízben is el-
nyerte a Kerékpárosbarát település címet, amit meg-
alapoztak az elmúlt idõszak fejlesztései. A város egy-
re több része biztonságosan megközelíthetõ kerékpár-
ral. Megteremtõdött az összeköttetés a belváros és
Örökösföld, az Érkert, valamint az új LEGO gyár irá-
nyába, s a korábbi szakaszok hálózatba kapcsolásán
túl jelentõs eredmény volt Sóstógyógyfürdõ, Sóstóhegy
és most Borbánya, Kistelekiszõlõ bekötése a vérke-
ringésbe. Mint köztudott, tavaly óta pedig már biz-
tonságosan tekerhetünk egészen Tokajig, a Modern
Városok Program keretében elkészült beruházás ré-
vén. Az ezzel kapcsolatos közösségi események szá-
ma is nõ: a hagyományos Michelin Bringafesztivál
mellett Bringa Piknik született (tavasszal, Tokajig) és
õsszel a már második Bringaváros 7.1, melyet idén
szeptember 28-án rendeznek.

ÖRÜLNEK NEKI

A kétkerekûvel közlekedõk azt mondják, biciklisbarát
a szabolcsi megyeszékhely, s örülnek az új, összesen kö-

(Folytatás az 1. oldalról)
Mint címlapunkon olvashatták, újabb jelentõs szaka-

szokkal bõvült a kerékpárút-hálózat, mely a belvárost két
szakaszon köti össze Borbányával, illetve Kisteleki-
szõlõvel.

Az új kerékpárutat – mely egy projekt részeként több
mint 1,5 milliárd forintból valósult meg – dr. Kovács Fe-
renc polgármester vezetésével egy kerékpártúrával egy-
bekötve adták át ünnepélyesen a Kállói út–Csárda utca
keresztezõdésnél.

EGYRE TÖBBEN BICIKLIZNEK

– Közel 8 km új kerékpárút készült el, amely bekap-
csolja Nyíregyházán a borbányai városrészt. Ezzel a há-
lózatunk is bõvült, már meghaladja a 71 km-t városunk
kerékpárútjainak a hossza. Aki ismeri Nyíregyházát, lát-
ja, hogy 2011-tõl teljesen megváltoztatta a városképet a
sok beruházás és sokkal többen bicikliznek ma már. A
gyerekeket is elengedik, hiszen biztonságosak a kerék-
párutak. Ezt a fejlesztést szeretnénk folytatni a követke-
zõ években is – mondta az avatáson dr. Kovács Ferenc
polgármester.

ÚJRA ÁLLATPARKI INGYENES SÉTA, SZTÁRVENDÉG A VILÁGNAPON
Nyugdíjas Ki Mit Tud, állatparki örömséta, Idõsek Vi-

lágnapja, kerékpározás. Ezek a témák is szerepeltek az
Idõsügyi Tanács szeptemberi ülésének programjában, s
jó híreket kapnak a nyíregyházi nyugdíjasok.

Tavaly õsszel is ingyen látogathatták az Állatparkot a
nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezõ nyugdíjasok az
önkormányzat támogatásának köszönhetõen. A térítésmen-
tes állatparki séta nagy sikerû volt egy évvel ezelõtt is, így
nem kérdés a hagyomány folytatása.

ÖRÖMSÉTA SZEPTEMBER VÉGÉN

Az idõpont elõre láthatólag szeptember 26. (csütörtök),
de még nem végleges. – Azért bizonytalan, mert kértük,
hogy a rendezvény napján a 8-as autóbusz járatán csuk-
lós buszokat állítsanak be. Ezt azonban a közlekedési tár-
sasággal egyeztetni kell. Azt kérjük a nyugdíjas városla-
kóktól, hogy figyeljék az ezzel kapcsolatos híradásokat a
Nyíregyházi Televízióban és a Nyíregyházi Naplóban is –
ezt Fintor Károlyné, a tanács titkára közölte szerkesztõsé-
günkkel.

PITTI KATALIN A SZÍNPADON

A Continental Arénát választotta a rendezõség az Idõ-
sek Világnapja idei rendezvényére, hogy minél többen
elférjenek a nyíregyházi nyugdíjasok közül a nézõtéren. –
Lesz is miért, hiszen egy nagy meglepetéssel készülünk.
Október elsején, 16 órától ugyanis a világhírû Pitti Katalin
mûvésznõ és társai elõadásában gyönyörködhetnek majd
a szépkorúak. Igyekeztünk olyan elõadót felkérni az ün-
nepségre, aki méltán népszerû az idõsek körében – ezt
már dr. Ulrich Attila alpolgármester tette hozzá.

KI MI TUD – HETEDSZER

De lesz még a közeljövõben más program is, amely az
idõseknek, idõsekrõl szól. Petneházyné Bugán Magdol-
na, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság igazgatója kiemel-
te: – A Nyugdíjas Ki Mit Tud-ot hetedik alkalommal ren-
dezzük meg, ezúttal is próza, zene, ének és tánc kategóri-
ában. Ez egy olyan kulturális seregszemle, melyre nem-
csak nyugdíjas klubok, vagy klubtagok jelentkezhetnek,
hanem egyénileg is megmérettethetik magukat a szépko-
rúak azokon a területeken, amihez tehetséget éreznek
magukban – mondta. A jelentkezési határidõ: 2019. szep-
tember 30, a vetélkedõre 2019. október 10-én kerül sor a
Váci Mihály Kulturális Házban. (A pályázati kiírás a kö-
vetkezõ Nyíregyházi Naplóban jelenik meg.)

KÖZLEKEDÉSI KÉRDÉSEK

Új menetrend elkészítésérõl is szó esett az ülésen. Ko-
csis Tünde, közlekedési szakember elmondta, hogy a köz-

A Csárda utcánál vágták át az átadást jelzõ szalagot
Mussó László képvielõ, dr. Rákóczi Ildikó képviselõ, dr.
Kovács Ferenc polgármester és Bajnay Kornél képviselõ

Szeptember 9. és 22. között, tizenhetedik alkalommal
indítja el a Bringázz a munkába! kampányt az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium és az Aktív Magyaror-
szág támogatásával, a Magyar Kerékpárosklub szervezé-
sében. A két héten át tartó, a mindennapi munkába bicik-
lizést népszerûsítõ kampány emberek ezreit szeretné is-
mét nyeregbe ültetni. A cél, hogy minél többen kipróbál-
ják, mennyivel egyszerûbb, olcsóbb, egészségesebb és
környezetkímélõbb kerékpárral a munkába járni.  „Szedd
össze a csapatot, és bringázz a munkába és egyetemre!”
– ez az aktuális jelmondat, ami arra utal, hogy számíta-

nak az eddig is velük tekerõkre, és újdonságként a felsõ-
oktatásban tanuló diákokra, meg persze mindenki másra
is, akinek van kedve részt venni a csapatjátékban, brin-
gázni, és értékes ajándékokat nyerni: például a legsze-
rencsésebb két csapat egy-egy olaszországi utazást nyer-
het a Giro d’Italia kerékpáros körverseny befutójára! Ezen
kívül tíz kerékpár, trendi táskák, kerékpáros városnézé-
sek, ezer darab Giro d’Italiás póló, és egy bringatámasz –
amirõl a nyertes csapat dönti el, hova kerüljön – várja a
szerencséseket. Részletek a nyiregyhaza.hu és a bringazz-
amunkaba.hu oldalakon.

zel 8 kilométeres kerékpárútnak. – Én minden nap kerék-
pározom a barátnõimmel, egy héten kétszer a bringatúrá-
val, nagyon örülünk, hogy ilyen sok kerékpárút adatott
meg nekünk – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak
Bacskay Andrásné. – Nagyon szeretek a szüleimmel meg
az osztálytársaimmal bicajozni, és nagyon jó a bicikliút a
városban – tette hozzá az iskolás Tóth Dávid.

(Szerzõ: Dér Vivien)

BRINGÁZZ A MUNKÁBA!

vélemény-kutatások az autóbusz közlekedéssel kapcso-
latban megtörténtek. – Az ÉMKK-val kötött új szerzõdés
csak 2020. január 1-tõl lép életbe, ezt követõen lehet csak
egyeztetni arról, hogy mit szeretnének a városlakók. Az új
közlekedési menetrendhez nagyon sok irányú szempon-
tot kell figyelembe venni – jelezte. Emellett a Kossuth téri
kerékpározással kapcsolatban több javaslat is elhangzott.
Többek között az, hogy tereljék a kerékpárosokat a teret
körbe ölelõ utcákra (Luther u. – Országzászló tér – Bercsé-
nyi utca – Vay Ádám körút). – Nem szerencsés ugyanis,
hogy a tér közepén kerekezve veszélyeztetik az idõseket,
gyermekeket egyaránt. Sokszor a tömegbe is bemennek a
kerékpárosok annak ellenére, hogy ez már le van szabá-
lyozva. A szabályokat be nem tartókkal szemben pedig
szigorúbb rendõri intézkedést várunk – mondta Fintor
Károlyné.

MEGÚJUL A CIVIL HÁZ

Az Idõsügyi Tanácson elhangzott, hamarosan teljesen
megújul a több nyugdíjas egyesületnek is otthont adó Ci-
vil Ház. A „Meséld el nekem…” pályázat 2018. évi köte-
tének kiosztására október elsõ heteiben kerül sor, erre az
érintettek írásban kapnak meghívót.

(Szerzõ: Dér Vivien)

FOGADÓÓRA
– Szeretettel hívunk és várunk minden Nyíregyhá-

zán élõ nyugdíjast rendezvényeinkre. Várjuk továbbá
a szépkorúakat fogadóóráinkra, ami a Móricz Zsig-
mond könyvtárban van minden hét hétfõjén 14 és 16
óra között – invitált Fintor Károlyné, az Idõsügyi Ta-
nács titkára.

A nyugdíjasok állatparki, ingyenes örömsétájának
hagyománya idén is folytatódik
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ÁTADTÁK A MEGÚJULT BLAHA LUJZA SÉTÁNYT
Sóstógyógyfürdõ jelentõs munkaerõ- és turisztikai for-

galmat lebonyolító utcáját a Gazdaságfejlesztést és Mun-
kaerõ Mobilitást Ösztönzõ Közlekedésfejlesztés Nyíregy-
háza Hat Pontján címû projekt keretében fejlesztették.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közel
1 milliárd forint, 100% támogatási intenzitású, vissza nem
térítendõ uniós támogatásból valósítja meg a fentebb meg-
nevezett projektet, amely keretében a sóstói Blaha Lujza
sétány is megújult a tó partján.

TÖBB SZEMPONTBÓL FONTOS

– Olyan fontos útvonalakat újítunk fel, amelyek nagy
forgalmúak, jellemzõen a városközpont irányába való
közlekedést segítik és már nagyon régóta felújításra szo-
rultak. Ezek közül a Blaha Lujza sétány már elkészült.
Egy évvel ezelõtt nyílt itt a Pangea Hotel, amely jelentõs
munkaerõ-forgalmat is jelent, de kiemelten a turisztika
tette fontossá ezt az útfelújítást – fogalmazott dr. Kovács
Ferenc polgármester. A biztonságosabb közlekedési fel-
tételek kialakítása pedig biztosítja az egyenletes hala-
dást, mellyel csökkenhet a várakozás idõ és a környezet
terhelése is.

A VÁROSTÓL A TÓIG

A 729 méternyi útburkolaton túl, a sétány végén, az el-
választott rendszerû gyalog- és kerékpárút felújítása is meg-
valósult 305 méter hosszan. Ágoston Ildikó, a térség önkor-
mányzati képviselõje kiemelte: – Teljes az összeköttetés a
várossal, hiszen a Korányi után átjöhetünk ide, a Blaha Luj-

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Ágoston Ildikó önkor-
mányzati képviselõ és Bereczkey Gábor, a kivitelezõ

cég ügyvezetõje az átadáson

jektben, mert ezzel párhuzamosan több is zajlik egyszer-
re Nyíregyházán. A különbözõ helyszíneken felújítják a
burkolatot, szabványosítják a buszöblöket, akadálymente-
sítik a peronokat, a kerékpáros létesítményekben a szaka-
dási pontokat megszüntetik, átvizsgálják a csapadékvíz-
elvezetési rendszert.

zára is biciklivel és most már védõkorlát is van a kerékpár-
út mellett. Sokkal biztonságosabb lett itt a közlekedés.

MÉG ÖT PONTON DOLGOZNAK

A Blaha Lujza sétány fejlesztése június közepén kezdõ-
dött, a mûszaki átadás augusztus végén volt. A munkála-
tok ezen a szakaszon bruttó 41,5 millió forintból valósul-
tak meg. Az átadáson elhangzott: néhány napon belül
pedig elkészül a Bethlen Gábor utca fejlesztése a Búza
utcától a Bessenyei térig. A Vasvári Pál utca két szakasza
(a Rákóczi utcától az Északi körútig, onnan pedig a terve-
zett Stadion úti körforgalomig), s a Debreceni út Kígyó
utca–Nagykörút közötti szakasza, valamint a Rákóczi út
felújítása (a Víz utcától az Északi körútig) is teljeskörûen
befejezõdik legkésõbb október közepéig – ebben a pro-

MÁR EGYÉVES A HOTEL PANGEA
Elsõ születésnapját ünnepelte a Nyíregyházi Állat-

park állatkerti szállodája. Mint ismert, a Hotel Pangea
a Modern Városok Programja részeként készült el ta-
valy nyárra, majd még 2018-ban, néhány hónapnyi
mûködés után kapta meg az „Év Szállása Különdíj”
elismerést. Az ünnepi hétvégén csillámtetkók, kézmû-
ves foglalkozások valamint ugrálóvár is várta a kicsi-
ket, majd az este fénypontja Farkasházi Réka és a Tin-
tanyúl zenekar koncertje volt a hírek szerint.

A sóstói Blaha Lujza sétány megújulása a népszerû,
egyéves Hotel Pangea környezetének is jót tett
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NYÍREGYHÁZÁN TARTOTTÁK A SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓT
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum adott otthont az

Országos Szakképzési Tanévnyitónak. Az ünnepségen az
innovációs és technológiai miniszter kiemelte, 10 év után
elõször 8,5 százalékkal több diák kezdte meg tanulmá-
nyait tavaly szakgimnáziumban, mint általános gimnázi-
umban, ez is jelzi, hogy a szakképzésé a jövõ.

A gazdaságnak nagy szüksége van a jól képzett szak-
emberekre – hangsúlyozta a kiemelt oktatási rendezvé-
nyen ünnepi tanévnyitó beszédében a tárcavezetõ. Dr.
Palkovics László hozzátette, a magyar tanulók sorra hoz-
zák el a hazai és nemzetközi szakmai versenyek fõdíjait;
ez is igazolja, hogy nemzetközi színtéren is elismert a
magyar szakképzés, amely továbbfejlõdését a kormány is
támogatja.

umban, ami a szakképzés társadalmi elismertségének a
növekedését jelenti – fejtette ki a miniszter.

MEGÚJUL A RENDSZER

A miniszter hozzátette, megújul a szakképzési rendszer,
amely így rugalmas, modern, a munkaerõpiaci igények-
hez még jobban igazodó lesz; 2020-tól például a szak-
gimnázium jelenlegi 4+1 éves képzési struktúráját a tech-
nikum 5 éves képzése váltja föl. Erre az ágazatnak is fel
kell készülnie, tette hozzá a Nyíregyházi Televízió kérdé-
sére Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs helyettes államtitkár. – Ebben a tanévben minden
a megszokott rend szerint megy, viszont a háttérben ko-
moly elõkészítések történnek majd. A mostani nyolcadi-
kosoknak, a leendõ szakembereknek már úgy kell készül-
niük, hogy technikumba fognak jelentkezni, annak min-

den elõnyével – ehhez mind a duális partnereket, mind
az iskolákat fel kell készíteni.

MEGTALÁLHATJÁK A SZÁMÍTÁSUKAT

A rendezvényen ünnepi beszédében dr. Kovács Ferenc
polgármester hangsúlyozta, a város kiemelt figyelmet for-
dít az oktatás-nevelésre és a gazdaságfejlesztésre. Több
Szakképzési Centrumhoz tartozó iskola épületét felújítot-
ták (Sipkay, ÉVISZ), a végzett fiataloknak lakhatási támo-
gatást nyújtanak és fontos, hogy a szakképzésben résztve-
võk is megtalálhatják számításukat, hiszen sok nagyválla-
lat Nyíregyházát választotta székhelyéül. – Olyan fejlesz-
tések történtek az elmúlt években és vannak most is folya-
matban, amelyek igényt is tart a magasan szakképzett szak-
munkás gárdára. Örülök annak, hogy a helyi nagy foglal-
koztatók rendszeresen közös programokat szerveznek és
bonyolítanak le a Szakképzési Centrummal. Ma már ott
tartunk, hogy szinte minden jelentõs nyíregyházi cég az
elmúlt 5 évben végzett munkahelyteremtõ beruházást vagy
éppen folyamatban van a fejlesztése. A másik jó hír, hogy
a Modern Városok Program keretében elkészült az elsõ
50 hektáros befektetési terület az új ipari parkban, ahol a
LEGO az elsõ nagy vállalkozás, amely már ott mûködik.
A nyugati elkerülõ is egy hónap múlva kész, amely ezt az
új gazdaságfejlesztési területet feltárva, egyedülálló inf-
rastruktúrát biztosít.

DIGITÁLIS KREATIVITÁS

Az Országos Szakképzési Tanévnyitón különleges, lát-
ványos elõadásokkal készültek a diákok. A produkciók-
ban többek között a kreativitás és a robotika is szerepet
kapott. Így láthattak drónos táncot élõ szereplõvel, s a Te-
kerd! csoport is látványos alkotással készült a centrum
palettáján lévõ szakmák tanulóit bevonva, továbbá élõ
kapcsolás segítségével mutatkozott be a hazánkban elsõ-
ként kialakított Digitális Közösségi Alkotómûhely.

(Szerzõ: Dér Vivien)

A SZAKKÉPZÉSÉ A JÖVÕ

– Erõsítenünk kell a szakmunka presztízsét, megbecsült-
ségét és vonzóvá kell tennünk a fiatalok számára ezt a
karrierpályát. Örömmel jelentem be, hogy az elmúlt évek
munkája eredményeként sikerült elérnünk, hogy 10 év után
elõször tavaly õsszel 8,5%-kal több diák kezdte meg ta-
nulmányait szakgimnáziumban, mint általános gimnázi-

Dr. Palkovics László és dr. Kovács Ferenc az ünnepségen

TORNASZOBÁT KAPOTT AZ ESZTERLÁNC
 Az önkormányzat egy 900 millió forintos pályázati cso-

mag keretében hét óvodát és egy bölcsõdét korszerûsí-
tett szeptemberre. A Tas utcán az Eszterlánc Északi Óvo-
dában a forrásokból tornaszoba épült, új festést és bur-
kolatokat kapott az intézmény, sõt napelemek segítségé-
vel lehet csökkenteni a mûködési költségeket. A beruhá-
zást ünnepélyes keretek között adták át szerdán.

Új festést kapott, megújultak a burkolatok a csoport-
szobákban és még napelemeket is kapott a Tas utcán az
Eszterlánc Északi Óvoda. A gyerekeknek is nagyon tetszik
a felújítás.  

Új ajtókkal és beépített- valamint öltözõszekrényekkel
is gazdagodott az ovi, ám a legfontosabb, hogy most már
rossz idõ esetén is van hol mozogniuk a gyerekeknek.

A SZÜLÕK IS SZÁMÍTANAK

– Évek óta vártunk egy gyönyörû, szép tornaszobára.
Tágas, kényelmes, minden igényt kielégítõ lesz a gyereke-
ink számára – fejezte ki örömét Szikszainé Kiss Edit, az
Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje.

A beruházás megkezdése elõtt még a szülõi munkakö-
zösséggel is egyeztetett az óvoda vezetése, akik elégedet-
tek a felújítással. Dr. Juhászné Molnár Tünde úgy fogal-
mazott, nagyon jól mûködik az intézmény kommunikáci-
ója mind a szülõkkel, mind az óvodapedagógusokkal, õk
is elmondják az igényeket és nagyon sokszor megkérde-
zik a véleményüket.

Az egyik érintett szülõ, Nagy Szabina hozzátette: – Na-
gyon örülünk ennek  az új tornaszobának, nagy szükség
van rá. Mind a két gyermekem idejár, sokszor láttam, hogy
a tornaórán a csoportszobákban kell zsúfolódniuk, így idõ-
szerû volt, hogy elkészüljön, nagyon szép, biztonságos
lett.

MINDEN OVI ÉS BÖLCSI MEGÚJUL

A felújítás lezárása alkalmából szerveztek ünnepséget
szerdán, a Tas utcán. – Ez a munka több esztendeje kez-
dõdött. Nyíregyházán kilenc év alatt 34 óvodát és 9 böl-
csõdét sikerült korszerûsíteni, emellett pedig szinte az
összes önkormányzati intézményt is felújítottuk. Ebben a
projektben nyolc óvodát és egy bölcsõdét modernizáltunk
egy több mint 900 millió forintos pályázatból, 2019-ben
pedig több programból összesen 17 óvodát és egy bölcsö-
dét korszerûsítettünk, és eszközöket is beszereztünk 51
millió forintból – ezt már dr. Kovács Ferenc mondta az
avatáson. A polgármester hozzátette: amellett, hogy most
már más körülmények között lehetnek a gyerekek, kisebb
fenntartási költségekkel is számolhatunk. – Jövõre ezek
már nem jelennek meg a kiadási oldalon, innentõl kezdve
a következõ kilenc–tíz év csak a karbantartást igényli majd
– mondta a városvezetõ. A beruházás átadásán kiderült,
Nyíregyházán már csak az egyik orosi óvoda felújítása van
hátra a teljes programból, de ez is elkészül 2020-ra.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Az innovációs és tecnológiai tárca vezetõje Nyíregyhá-
zán nyitotta meg a tanévet

A polgármester a pedagógusok és szülõk között az új
tornaszobában

ÚJ LEGO TEREM
A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általá-

nos Iskolája és Gimnáziuma önálló mûködésének 50. évé-
ben jubileumi tanévnyitót tartott hétfõn. Az ünnepi ese-
ménysorozat nyitánya a LEGO Módszertani Terem átadá-
sa volt.

– Hiszünk a játékos tanulásban, az élményalapú tanítás-
ban, mely azokat a kompetenciákat tudja hatékonyan fej-
leszteni – mint a kommunikáció, az együttmûködés, a kriti-
kus gondolkodás – amikre a mai világban szükség van –
kezdte az avatóünnepséget Nagy István, a LEGO Educatio
képviselõje. A házigazda, Komáromi István igazgató szim-
bolikus jelentõségûnek nevezte az iskola innovatív szelle-
miségéhez illõ üvegablakos, átlátható ajtajú terem átadását
az intézmény életében, mely – jogelõdeivel is számolva –

1970. szeptember 1-jén nyitotta meg a kapuit. Az élmény-
alapon mûködõ tanítás a pedagógusokat is ösztönzi, ezért
rendeztek be LEGO Innovációs Stúdiót tavaly a Nyíregyhá-
zi Egyetemen is. – Ez azt szolgálja, hogy az egyetemen ta-
nuló tanító és tanár szakos hallgatók megismerkedjenek az
élményalapú oktatással, mostantól pedig a gyakorlóiskolá-
ban egy kisgyermekek számára nyitott, élményközpontú
terem szolgálja ezt a célt – utalt az elõzményekre is Halkóné
dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ. A tantermet az egye-
tem alakította ki, de az eszközök és a díszítés már a cég
terméke, melyet láthatóan örömmel fogadnak a gyerekek.
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ÖNKORMÁNYZATI TANSZERCSOMAG
Megkezdõdött hétfõn a 2019–2020-as tanév. Az elsõ

tanítási napon adta át a város polgármestere a Vécsey
iskola 3.a osztályában az önkormányzat ajándékát, azt a
tanszercsomagot, mely füzetet, vonalzót, gyurmát és
egyéb eszközöket tartalmaz.

Természetesen nemcsak õk, hanem minden nyíregyházi
lakhelyû, alsó tagozatos diák kapott tanszercsomagot, mely
füzetet, vonalzót, gyurmát és egyéb eszközöket tartalmaz.

HATODIK ÉVE

– Most már hatodik éve kapják a tanszercsomagot az
önkormányzat közgyûlésének a döntése alapján a kisdi-
ákok. Idén ez 4450 gyereket jelent, akik nettó 1500 Ft
értékû tanszert vehettek kézbe. 8 és fél millió forintot for-
dított az önkormányzat erre a tanszercsomagra – mondta
az átadáson dr. Kovács Ferenc polgármester.

SEGÍTSÉG A SZÜLÕKNEK IS

A polgármester a hagyományoknak megfelelõen a vá-
rosrész önkormányzati képviselõjével vitte a csomagokat,
ezúttal a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Ká-
roly tagintézményébe. – Jó érzés volt látni a gyerekek ar-
cán a boldogságot, amikor a csomagokat átnézték, s azt,
hogy örömet lehet okozni kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Segítünk ezzel ugyanis a szülõknek is, és a város kinyilvá-
nítja azt az odafigyelést és törõdést, hogy a gyerek igenis
érték ebben a világban – mondta a Nyíregyházi Televízió-
nak Tormássi Géza képviselõ.

CSÖKKENÕ TERHEK, INGYEN TANKÖNYV
A város a szociális segítségnyújtás keretében igyekszik

a családok anyagi terheit csökkenteni.
A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek

után 6 ezer, illetve 6.500 forint készpénzt is utalt az ön-
kormányzat. Amennyiben a múlt héten nem érkezett meg
az összeg, azt szeptember 4-ig jelezni kell a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában. S az ígéret sze-
rint megérkeztek 1–9. osztályig az ingyenes tankönyvek
is az iskolákba, így zavartalanul indulhat az új tanév,
melynek nyitányát a Vécsey iskola csengõje jelzi a mosta-
ni szeptemberben.

SEGÍTÕ ISKOLASZEREK
40 adományozó 200 ajándékát adta át múlt héten a

Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonában az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetõje. A még használható, tiszta, jó állapotú is-
kolai eszközök a hulladékudvarokba hirdetett gyûjtõ-
akció során jutottak a gyerekekhez, amellyel megva-
lósul az újrahasználat – mondta Petró Árpád, a társa-
ság ügyvezetõje.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Tormássi Géza
önkormányzati képviselõ a pedagógusokkal és diákok-
kal az önkormányzati ajándék tanszercsomag átadásán

– Közel 50 gyermek részesül ebben az adományo-
zásban. A családok most ki tudják egészíteni a felsze-
reléseiket, de az intézményünkbe év közben érkezõ új
gyermekek igényeit is ebbõl tudjuk fedezni – magya-
rázta dr. Nagy Erzsébet, a Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény igazgatója.

– A Családok Átmeneti Otthonában élõ gyerekek szép
és jó felszereléseket kaptak az adományozók jóvoltá-
ból, s azokhoz is eljutott, akik jelezték a kft.-nek, hogy
igényelnének tanszereket. Olyan példaértékû kezdemé-
nyezésrõl van szó, amit nyugodtan követhetnek a nyír-
egyházi vállalkozások és cégek – fogalmazott Jászai
Menyhért alpolgármester.

Petró Árpád, dr. Nagy Erzsébet és Jászai Menyhért
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A sajtónyilvános bejáráson Halkóné dr. Rudolf Éva
képviselõ jelezte: egy régi problémával kevesebb

Tormássi Géza önkormányzati képviselõnek részletezi a
munkafolyamatot Kovács Gábor, a kivitelezõ képvisele-

tében

NÁD UTCA MEGOLDVA, A SZARVAS UTCA KÉSZÜL
A rengeteg infrastrukturális beruházás közepette két

sajtóhír is megjelent a napokban. Az egyik egy látszatra
kis léptékû, ám sokak számára fontos és szükségszerû
megoldást tartalmaz Örökösföld szélén, míg a másik egy
jelentõs projekt keretében zajlik éppen, az Érkertnél.

70 méter aszfaltutat adtak át csütörtök délelõtt a Nád
utcán. Ugyan nem több kilométer hosszú az érintett sza-
kasz, de igen jelentõs a fejlesztés. A Család utcától indul-
va eddig földút volt az elsõ 70 méteren, így a fejlesztés
eredményeként most már teljes hosszában aszfaltút köti
össze a Pazonyi utat és a Család utcát.

KOMPLEX FEJLESZTÉS

– Aki erre közlekedett, az tudja, hogy a Nád utca ezen
szakaszán, ami még nem épült ki a pár évvel ezelõtti épít-
kezések idõszakában, áldatlan állapotok voltak. Olykor a
por, máskor pedig a sár okozott gondot, a kátyúk pedig
nagyon problémássá tették ezt a földutat. De most végre lesz a járda, jobb lesz a csapadékvíz-elvezetés és kerék-

párút is épül ezen a szakaszon. A városrész önkormány-
zati képviselõje, Tormássi Géza a keddi sajtóbejáráson azt
mondta, összesen 430 méter hosszan újul meg az út, illet-
ve a csatlakozó utak, valamint 245 méteren épül új gya-
log- és kerékpárút. – Ez az itt közlekedõknek nagy
könnyebbséget jelent majd – fogalmazott. A 140  millió
forintos fejlesztés keretében a kivitelezõ nagy hangsúlyt
fektet a csapadékvíz-elvezetés elõkészítésére, hiszen nagy
zivataroknál sokszor megállt itt a víz. – Figyelembe vesszük
a környezetvédelmet is, így a csövek fektetésénél figye-
lünk a meglévõ fákra, hogy amennyit csak tudunk, meg-
tartsunk – nyilatkozta Kovács Gábor, a Swietelsky Magyar-
ország Kft. Miskolci Fõmérnökség építésvezetõje. A kivi-
telezés alatt  forgalom elterelésre nem kell számítani, fél-
pályás lezárás mellett  történik a felújítás.

(Dér Vivien, Dankó László)

aszfaltos lett ez a szakasz is, már gördülékeny itt a közle-
kedés az itt lakóknak és az erre haladóknak is – fogalma-
zott Halkóné dr. Rudolf Éva, a térség önkormányzati kép-
viselõje, majd hozzátette: ez a terület komplexen fejlõ-
dött a közelmúltban, hiszen az új aszfaltos útszakasz mel-
lett kutyafuttató és közvilágítás is van. Az aszfaltos sza-
kasz építési munkálatai során megtörtént az útalapépítés,
a meglévõ aknafedlapok szintbe helyezése, szegélyek
építése, a csapadékvíz -elvezetéshez szükséges létesítmé-
nyek kiépítése és maga az aszfaltozás, összesen 11,5 mil-
lió forintból.

NAGYFELÜLETÛ ÚTJAVÍTÁSOK VÁROSSZERTE
Nemcsak új utak, útszakaszok épülnek a városban,

a helyreállításra is nagy figyelmet fordítottak az elmúlt
hetekben. Dicsõ Péter, a NYÍRVV út- és közterület-
kezelési csoportvezetõje a helyszínen azt mondta a
Nyíregyházi Televíziónak: idén is folytatták az úgyne-
vezett nagyfelületû útjavítási programjukat, mely au-
gusztus végére, iskolakezdésre be is fejezõdött. – Pró-
báltuk úgy ütemezni a munkát, hogy a kevésbé ter-
heltebb és forgalmas nyári idõszakban valósuljon meg.
Idén 26 utcát érintett a projekt, több mint 20 ezer négy-
zetméteren sikerült új aszfaltréteggel ellátni az uta-
kat, a helyreállítási munkákra idén több mint nettó 120
millió forintot fordítottunk. Emellett a járdaépítési és -
helyreállítási munkálatok is folytatódnak városunkban.

MEGÚJUL A SZARVAS UTCA IS

A Szarvas utca Vécsey köz–Móricz Zsigmond utca kö-
zötti  szakaszán is zajlik a felújítás. A nyertes önkormány-
zati, uniós projekt munkálatai júliusban kezdõdtek, és
várhatóan novemberig  tartanak. A fejlesztésnek köszön-
hetõen biztonságosabb lesz a közlekedés, akadálymentes
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TÉRFIGYELÕ KAMERARENDSZER
A VÁSÁRTÉREN

Térfigyelõ kamerarendszert épített ki a Tokaji út 4. szám
alatti Vásártér területén a NYÍRVV Kft. A Városüzemelte-
tõ társaság az árusítók és vásárlók fogadására nyitva álló
területen, az eladás-vétel tevékenység zavartalanságának
és ellenõrizhetõségének érdekében, továbbá a területen
tartózkodók személyes biztonságának megõrzése, vala-
mint a vagyonbiztonság érdekében üzemelteti az elekt-
ronikus megfigyelõrendszert.

 

ZÖLD VÁROS CSALÁDI NAP
Jelentõs zöldfelület-fejlesztés valósult meg a közel-

múltban  megyeszékhelyünkön. A Zöld Város kialakí-
tása Nyíregyháza területén címû  önkormányzati, uni-
ós projekt keretében többek között megújult a Bujtosi

JÓVAL 200 FELETT A KAMERÁK SZÁMA

Mint korábban megírtuk, 13 helyszínen összesen
177 térfigyelõ vigyáz biztonságunkra és értékeinkre
városszerte. Ez a szám bõvült most újabb 34-gyel,
így már összesen 211 kamera segít a bûnmegelõzés-
ben is, hiszen a tapasztalatok szerint nemcsak a fel-
derítésben van szerepe, hanem visszatartó ereje is
van. A korábbiak (melyek jelentõsebb részét a köz-
terület-felügyelet ügyeleti központjában, kisebb ré-
szét az Érkerti rendõrõrsön ellenõrzik) ezeken a hely-
színeken találhatók: Belváros+Búza tér, Benczúr–
Bessenyei tér, Bujtosi Városliget. Jósaváros, Örökös-
föld, Érkert+MÁV állomás+Buszpályaudvar, Huszár-
telep, Sóstógyógyfürdõ (tavak körüli sétány, revita-
lizációs sétány és játszópark).

A NYÍRVV fõ célja, hogy a Vásártéren tartózkodók biz-
tonságát növelje, valamint az esetleges rongálásokat meg-
fékezze. A térfigyelõ rendszer kialakítása közel 6 millió
forintba került.

34 KAMERA SEGÍTI A BIZTONSÁGOT
34 db kamerát helyeztünk ki, melyek  a következõ

helyszínekre kerültek: a Nagybani zöldség-gyümölcspi-

ac és Állatvásár területére, a fõbb kapubejárókhoz, a
nyilvános WC csoportok beléptetési helyszínére. A Nagy-
bani piac fõbejáratához 4 db rendszámfelismerõ kamera
került, melyek a továbbiakban az elektronikus belépte-
tésben segítenek. A Vásártér nyilvános WC csoportjai
kiegészülnek érmés fizetõ automatával, amelynek hely-
színére szintén kamerákat helyeznek – áll a társaság köz-
leményében.

városliget,  valamint a Pazonyi, a Benczúr és a Besse-
nyei tér is. A projekthez kapcsolódóan  tartottak csalá-
di délutánt pénteken délután a környezetvédelem je-
gyében. A gyerekeket számos izgalmas program várta,
volt ugrálóvár, arcfestés,  csillámtetoválás, játszósarok
és tombola is. A családi programot a térség önkormány-
zati képviselõje, Tormássi  Géza nyitotta meg.

– Nagyon látványos és népszerûvé vált fejlesztések
valósultak meg ezeken az értékes belvárosi területe-
ken. A Bessenyei téren kialakítottunk egy szökõkutat a 
színház bejáratával szemben. Megújultak a sétányok,
melyek egy része térköves, a másik része speciális,  víz-
áteresztõ anyagból készült, tehát maximálisan 
környezetbarát. A Bessenyei téren elkészült 500 méte-
res gumiborítású futókört rengetegen használják, s a kör-
nyezõ iskolák testnevelési óráit is segíti, de a diákok az
okospadoknak is örülhetnek, míg a családok az új, kul-
turált illemhelynek. A Benczúr téren pedig teljesen meg-
újult az a Vénusz szobor, amely az 1930-as évek óta
díszíti a belvárost – fogalmazott a képviselõ.



2019. SZEPTEMBER 6 .8

AKTUÁLIS

NEMZETKÖZI KÉZSEBÉSZETI KONFERENCIA:

NYÍREGYHÁZA A CENTRUM

Az Európai Kézsebészeti Társaság immár
kilencedik alkalommal rendezi meg ha-
zánkban a mind a négy végtagjukra lebé-
nult, tetraplég betegek legkorszerûbb fo-
gásjavító mûtéti eljárásairól és a mûtéte-
ket követõ rehabilitációs kezelésekrõl szó-
ló hagyományos oktatókurzusát, melynek
a Jósa András Oktatókórház is egyik hely-
színe volt a hét közepén – errõl tartottak
hétfõn sajtótájékoztatót.

Kevesen tudják, de tény: a nyíregyházi
Jósa András Oktatókórházban magas szín-
vonalú, országosan is kuriózumnak számí-
tó mûtéti eljárások zajlanak a nyaki gerinc-
sérült betegek ellátása, életminõségük ja-
vítása érdekében. A mûtétekre az ország
minden pontjából fogadnak betegeket,
évente mintegy harminc ilyen beavatkozást
végeznek az oktatókórházban.

SIKERES SEGÍTÕ MÛTÉTEK
Magyarországon baleset következtében

(autóbaleset, fejesugrás sekély vízbe, sport-
baleset stb.) évente átlagosan 250 ember
szenved nyaki gerincvelõ-sérülést, ami köz-
ismerten mind a négy végtag azonnali bé-
nulásával jár. Ezt a négy végtagi bénulást
hívja a szakma tetraplégiának. A korszerû
idegsebészet, rehabilitáció és a társszakmák
fejlõdésével egyre több nyaki gerincvelõ-
sérült marad életben, és az ilyen, úgyneve-
zett „tetraplég” betegek várható élettartama
megközelíti az átlagot. Ma már léteznek
olyan mûtéti technikák, modern sebészi re-

konstrukciós mûtétek, melyek segítségével
ezek a betegek újra képessé válnak a karjuk
és kezük bizonyos korlátok közötti haszná-
latára, ezáltal csökkenthetõ a kiszolgáltatott-
ságuk. A Tarcalon és Nyíregyházán a Ma-
gyar Kézsebészeti Társaság (MKT) és a Nyír-
egyházi Jósa András Oktatókórház támoga-
tásával rendezett 9 kurzusból hét volt eddig
Magyarországon, ebbõl városunkban ez a
hatodik alkalom. A téma a korábbi kurzu-
sokéval megegyezõ: „A nyaki gerincsérül-
tek felsõ végtagi sebészi rehabilitációja”.

SZAKMAI KÖZPONT VAGYUNK
Az ortopédiai osztályon dr. Turcsányi Ist-

ván kézsebész, ortopédus-traumatológus
fõorvos 2002 óta végez rendszeresen pót-
ló és fogásjavító mûtéteket, kezdetben Jan
Fridén svéd kézsebész professzor felügye-
letével. Eddig már közel 70 betegen csak-
nem 170 felsõ végtagi operáció történt a
megyeszékhelyen. A Jósa András Oktató-
kórházat 2010-ben minõsítette az Ortopé-
diai Szakmai Kollégium ezen a téren or-
szágos központtá, a Tetraplég és spasztikus
betegek centrumává. A sajtótájékoztatón
elhangzott: az információhiány miatt sok
beteg nem is tud errõl az eljárásról, pedig
a sikeres beavatkozások lehetõvé teszik,
hogy a tetraplég betegek újra képesek le-
gyenek önállóan ellátni magukat, ezáltal
jelentõsen nõhet életminõségük, csökken-
het kiszolgáltatottság-érzetük, mindez pe-
dig nagyban segítheti õket a társadalomba
való visszailleszkedésük folyamatában.

A sajtótájékoztatón dr. Turcsányi István fõorvos,
dr. Adorján Gusztáv  kórházi fõigazgató és dr. Francz Mónika, a Jósa András Oktató-

kórház orvosigazgató-helyettese

Álláskeresõk és fiatalok vállalkozóvá
válásának ösztönzése – képzés és
mentorálás elnevezésû, az Észak-alföldi
régióban megvalósuló uniós pályázat nyi-
tórendezvényét tartották Nyíregyházán, a
Centrál Hotelben. A szakemberek szerint
csökkenõ tendenciát mutat az álláskeresõk
száma a megyében és a járásban is.

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, a Debreceni Campus
Nonprofit Közhasznú Kft., illetve az

szerint a tavalyi 29.500 álláskeresõvel
szemben idén 26.600 álláskeresõvel szá-
molnak, mely a Nyíregyházi Járásban 7
ezer körüli. – A fiatalokat bevonjuk az If-
júsági Garancia Rendszer programba. Az
a cél, hogy a fiatalok közül minél többen
vállalkozásokba szervezõdjenek, tehát ne
az álláskeresõk táborát gyarapítsák, ha-
nem az elsõdleges munkaerõpiacon, vál-
lalkozásokban jelenjenek meg – mondta
dr. Nagy Ervin, a megyei kormányhivatal
foglalkoztatási fõosztályvezetõje.

Innova Észak-Alföldi Regionális Fejlesz-
tési és Innovációs Ügynökség konzorciu-
mi együttmûködésében indul az az uniós
pályázat, mely álláskeresõk és fiatalok
vállalkozóvá válását támogatja.

VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ
– Ennek a programnak az a célja, hogy aki

regisztrált álláskeresõ  és új vállalkozást ala-
pít, ehhez vissza nem térítendõ támogatást
kapjon, melynek összege 4 és fél millió forint.
Ebbõl 3,3 millió Ft bértámogatás, és a mara-
dék bármilyen más célra fordítható az üzleti
tervvel összhangban, eszközvásárlásra, szol-
gáltatásra és egyébre. A támogatási idõszak
egyesztendõs, melyet ugyanennyi fenntartási
idõszaknak kell követni – részletezte Mazsu
Gergely, az alapítvány ügyvezetõje a szer-
dai, nyíregyházi sajtótájékoztatón. A pro-
jekt anyagi támogatásával 2100-nál is több
vállalkozás indulhat az Észak-alföldi régió-
ban, melynek nincs kötött profilja, tehát szol-
gáltató éppúgy lehet, mint termelõ.

KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERESÕ
A megyei munkanélküli adatok csök-

kenõ tendenciát mutatnak. A szakember

BIZTOSÍTOTT A HÁTTÉR
Az anyagi támogatás mellett 106 órás

képzést is biztosít a program a vállalko-
zás beindításához szükséges jogi, pénz-
ügyi és számviteli ismeretekkel, melyet
az üzleti terv követ, de folyamatos szak-
mai támogatás kíséri a 12 hónapot. Dr.
Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármes-
tere is üdvözölte a lehetõséget. – Egy jó
ötlet kell hozzá, amihez most adott a hát-
tér, a képzések, az eszközök és az anya-
gi háttér. Nyíregyházán sok kreatív fia-
tal él, akiknek lehet, hogy pont ez az
összeg hiányzik ahhoz, hogy el tudjanak
kezdeni egy vállalkozást, bérelni egy he-
lyiséget, vagy éppen tudjanak olyan esz-
közt vásárolni, ami szükséges ennek a be-
indításához – mondta. A kritériumok kö-
zött van, hogy legyen regisztrált álláskere-
sõ a jelentkezõ, a régióban állandó lakcím-
mel vagy tartózkodási hellyel rendelkez-
zen, s ne legyen még vállalkozása vagy ré-
szesedése, de ötlete igen. A jelentkezést
és a további feladatokat is elektronikusan
lehet lebonyolítani, legfeljebb 2020 októ-
beréig. Tájékoztató a www.penzajovod-
hoz.hu oldalon található.

TÁMOGATJÁK A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁST



Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti idõpontokban és tar-
talommal nyújtható be a pályázat.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy
telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

HIRDETÉS
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

F E L H Í V Á S
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-

ben szabályozza az „Együtt egymásért” „Burger István-
díj” adományozásának rendjét.

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben,
valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szoci-
ális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát vég-
zõ személyeknek, valamint a városban a gyermekekért,
a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken
át végzett segítõ, pártfogoló tevékenységért, érdekvédel-
mi munkáért adományozható.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani
2019. szeptember 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ

Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az elmúlt idõ-

szakban juttatta el elektronikusan, illetve postai úton az
adózókhoz a folyószámla egyenlegüket tartalmazó érte-
sítéséket a 2019. augusztus 12. napjáig beérkezett befi-
zetések figyelembevételével. Az értesítõ tartalmazza az
adózó elmaradt tartozását és a 2019. II. félévre esedékes
helyi adókat, valamint a gépjármûadót és az esetleges
késedelmi pótlékot. A 2019. II. félévre esedékes adók
befizetési határideje szeptember 15-e, azonban ez a
határidõ idén pihenõnapra esik, ezért a határidõ csak
2019. szeptember 16-án, hétfõn jár le.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a
fizetési határidõ betartására érdemes odafigyelni, mivel
azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek
határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fel-
számítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást
is kezdeményezhet az adóhatóság a tartozókkal szemben.

Az Adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a
fizetési határidõk betartását, mivel Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása szem-
pontjából, valamint a város fejlõdése, mûködõképessé-
ge megõrzése érdekében elengedhetetlenül fontos a be-
érkezõ adóbevétel. Az önkormányzat ezért már most is
köszönetét fejezi ki a jogkövetõ adófizetõknek a határ-
idõben történõ teljesítésekért.

A Hivatal Adóosztálya felkészült az adózók fogadásá-
ra az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.

Dr. Kása Brigitta
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TÖMEGEKET VONZOTT AZ IDEI, NÍVÓS VIDOR

ÍGY LÁTNAK MINKET A VIDOR SZTÁRJAI

15 pályakezdõ színész, hét nagyszínpadi, négy ka-
mara, és két MÛvész stúdiós bemutató várja a nézõ-
ket a 2019–2020-as kõszínházi évadban. A társulati
ülés alkalmával hivatalosan is felavatták a Krúdy Ka-
mara teljesen átalakított és megszépült nézõtéri elõ-
csarnokát.

Az évad elsõ bemutatója, a Színházi bestiák díszlete
adta a hátterét az évadnyitó társulati ülésnek. A csapat-
tal Verebes István dolgozik, a bemutató pedig péntek
este lesz a Krúdy Kamarában, másnap pedig a nagy-
színpadon debütál A tétova menyasszony címû elõadás.
Változatlan jegy- és bérletárakkal indul az új évad. A
festés és a hagyományos karbantartás, az új mobiltech-
nika beszerelése mellett a legnagyobb munka a Krúdy
Kamara elõcsarnokának átalakítása volt.

AKTÍV, SIKERES NYÁR
Pécs, Kisvárda, Veresegyház, Szarvas volt a nyári ven-

dégjátékaink házigazdája. Az itthoni program is felül-

múlt minden eddigit, hiszen a tavaly nyáron avatott Ró-
zsakert Szabadtéri Színpadot több mint 10 ezer fizetõven-
dég látogatta, mely 36 millió forintos nettó bevételt jelen-
tett. Emellett számtalan sikeres pályázaton is dolgoztak
nyáron a színházban. – Mintegy 130 millió forint érték-
ben, közel 20 pályázatunk kapott sikeres elbírálást. Töb-
bek között a Krúdy Kamara elõtere is egy pályázat kereté-
ben újult meg. Ezen kívül számos területen nyertünk for-
rásokat, a VIDOR Fesztivál kiegészítõ támogatására, a pá-
lyakezdõ fiatal színészek bérének a támogatására, érzé-
kenyítõ programra, hallássérültek elõadására – sorolta
Kirják Róbert színházigazgató.

JÓ PÁLYÁN VANNAK
– Jó pályán van a színház, az önkormányzat mindent

megad – fogalmazott a társulati ülésen a polgármester.
Szólt a kulturális negyed továbbépítésérõl (például nem-
sokára indul a beruházás a volt Tiszti Klub épületében),
illetve a színházra váró újabb feladatokról. Ahogy mond-
ta, nem tart attól, hogy a Váci Mihály Kulturális Központ-

ba szervezett sorozat és a Continental Aréna téli prog-
ramjai csökkentenék a színház szerepét. – Mindenütt
teltház van, de azért is, mert ez már a város vonzereje,
a nézõk több mint fele lehet nyíregyházi. Erre lehet ala-
pozni, nem csoda, hogy emelkednek a számok a bérle-
teknél, és kiemelkedik a VIDOR, valamint a Szabadtéri
elõadássorozata. E mögött persze nagyon következetes
infrastruktúra-fejlesztés is van – fogalmazott dr. Kovács
Ferenc.

SÛRÛ SZEZON
Most veszik számba a szezon meghívásait. A Nem-

zeti Színház például örömmel fogadja be a nyíregyházi
Macbeth elõadást. E jelentõs mennyiségû feladathoz
gyakorlatos és pályakezdõ színészek is érkeztek Nyír-
egyházára. S már próbál a Mesél a bécsi erdõ, illetve a
Farkas és Piroska csapata, majd ebben a naptári évben
lesz még a Tanár úr kérem!, a 9-tõl 5-ig, a Tengeren, az
Állati színjáték, és a Három kismalac címû meseelõ-
adás bemutatója is.

Érkeztek VIDORogni vágyók az ország számos pont-
járól, de még a határon túlról is. Persze, nemcsak a kö-
zönség palettája széles, hanem a fellépõké is, akik öröm-
mel osztották meg véleményüket, benyomásaikat a sza-
bolcsi megyeszékhelyrõl.

HAJÓS ANDRÁS:  Nyíregyháza, az oázis
„Mátészalkai nõt vettem el feleségül elõször. Gyereke-

ink is születtek. Mikor kicsik voltak, akkor Füzesabonyig
volt csak autópálya, tehát Mátészalkára eljutni egy nagyon
kemény menet volt, amiben Nyíregyháza az oázist jelen-
tette. Itt meg lehetett állni pihenni, enni. A gyerekeim röp-
labdások lettek, Nyíregyházán pedig nagy kultúrája van a
röplabdának.”

HALOTT PÉNZ:  Lelkesek, hangosak
„Már több alkalommal jártunk a városban, és mindig

nagyon pozitív élményekkel távoztunk. A nyíregyházi

közönség nagyon lelkes és hangos, a dalokat is jól isme-
rik, ami számunkra még jobbá teszi a koncertet.”

  MAGYAR ATTILA:   Második otthonom
„Rengeteg emlékem van Nyíregyházáról. Az elsõ VI-

DOR Fesztiválon is itt voltam, és azóta még rengeteg-
szer. Mindenképpen második otthonom. Sok nyíregyhá-
zi barátom, ismerõsöm van itt, jó érzés újra hazajönni.”

  GESZTI PÉTER:  Vágta és marketing
„A Nemzeti Vágtának az ötletadója és szervezõje is én

voltam, és az elsõt 2008-ban pont a nyíregyházi Suták Van-
da nyerte meg. Nagyon örültem annak, hogy egy fiatal, erõs,
tehetséges lány le tudta gyõzni a férfiakat. A szabolcsi me-
gyeszékhelyrõl elõször mindig rögtön õ jut eszembe, de a
közelmúltban is többször jártam Nyíregyházán, elõadáso-
kat tartottam helyi vállalkozóknak marketing témában. A
VIDOR-on pedig elõször léptünk fel idén.”

Fergeteges tûzijáték, hömpölygõ tömeg, frenetikus hangulat – röviden így lehetne jellemezni a 99,4 Sunshine Fm 18. születés-
napi partiját, amely az idén elõször a VIDOR Fesztivál zárásaként vonzott tömegeket Nyíregyháza belvárosába a Kossuth
térre. De nem csak az újszerûséget, hanem a hagyományokat is szem elõtt tartotta a rádió vezetése, a Sunshine Total Music
parti ugyanis szombaton is a Miss Summer Sunshine szépségverseny eredményhirdetésével vette kezdetét. Képünkön Olasz
Gábor a rádió mûsorvezetõje, dr. Kovács Ferenc polgármester, Bakró Veronika 3. helyezett, Fürjes Cintia gyõztes (aki egy éven
keresztül lehet a rádió arca és értékes nyereményekkel is gazdagodott), valamint Matyi Barbara második udvarhölgy.

60 helyszínen, több mint 200 program – koncert, szín-
ház, filmvetítés, ill. egyéb kísérõesemény – zajlott a feszti-
vál idején. A Móricz Zsigmond Színház nagyszínpada és a
Krúdy Kamara mellett a Rózsakert Szabadtéri Színpad is
helyet adott a legnépszerûbb hazai, illetve határon túli
magyar színtársulatoknak. Így láthatott a közönség 18 víg-
játékot és zenés színpadi produkciót. Versenyen kívül az-
tán elõadások születtek a Kossuth téri nagyszínpadon is.
Szombat este, a 9. napon zárt a 18. VIDOR Fesztivál.

Kegyes volt a gazdag és tartalmas programhoz, meg a
közönséghez is az idõ. Semmi nem zavarta a nyár végi öröm-
hetet Nyíregyházán. Az utolsó éjszaka aztán megszületett a
színházi verseny eredménye is, miután összeült a Benedek
Miklós vezette négytagú zsûri. A Kossuth-díjas mûvész így
fogalmazott: – Elég színes lett a mûsor, sokféle igényt kielé-
gít. Voltak kifejezetten VIDOR-os elõadások, és drámaiab-
bak, vagy szívhez szólóbbak, s az ezeken túlmenõ produk-
ciók. Nagyon jó kis mûsor alakult idén ki. Élveztem – fogal-
mazott. Az idei VIDOR Fesztivál színházi versenyprogram-
jának díjazottait a fesztivált szervezõ Móricz Zsigmond Szín-
ház ügyvezetõ igazgatója, Kirják Róbert személyesen keresi
majd fel, hogy otthoni elõadásukon, saját közönségük elõtt
adja át nekik méltán megérdemelt elismeréseiket.

VIDOR FESZTIVÁL 2019 SZÍNHÁZI VER-
SENYPROGRAM DÍJAZOTTAI:

DOTTORE-DÍJ – A legjobb nagyszínpadi elõadásért – ÉLET-
REVALÓK (Játékszín, Budapest). Rendezõ: Horgas Ádám

CAPITANO-DÍJ A legjobb rendezésért – HORGAS ÁDÁM
Életrevalók (Játékszín, Budapest)

PIERROT-DÍJ A legjobb kamaraszínpadi elõadásért – VAR-
SÓI MELÓDIA (Orlai Produkciós Iroda, Budapest) Rendezõ:
Kocsis Gergely

GELSOMINA-DÍJ A legjobb zenés szabadtéri elõadásért –
MENOPAUZA (Játékszín, Budapest) Rendezõ: Tallós Rita

ARLECCHINO-DÍJ A legjobb férfi alakításért – KÕSZEGI
ÁKOS A király beszéde (Katona József Színház, Kecskemét)

COLOMBINA-DÍJ A legjobb nõi alakításért – TOMPOS
KÁTYA Varsói melódia (Orlai Produkciós Iroda, Budapest)

BRIGHELLA-DÍJ A legjobb férfi epizódalakításért – JÓZAN
LÁSZLÓ Táncórák (Rózsavölgyi Szalon Arts & Café, Buda-
pest)

SMERALDINA-DÍJ A legjobb nõi epizódalakításért –
ULLMANN MÓNIKA Táncórák (Rózsavölgyi Szalon Arts &
Café, Budapest), Férjek és feleségek (Orlai Produkciós Iroda,
Budapest)

PULCINELLA-DÍJ A legjobb jelmezért – PAPP JANÓ
Menopauza (Játékszín, Budapest)

PANTALONE-DÍJ A legjobb díszletért – HORESNYI BA-
LÁZS    A király beszéde (Katona József Színház, Kecskemét)

HYPPOLIT-DÍJ Életmû-díj – ZSURZS KATI Életrevalók (Já-
tékszín, Budapest)

ÚJ ELÕCSARNOKKAL (IS) VÁRJÁK A NÉZÕKET AZ INDULÓ ÉVADBAN
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA

Szenvedélyesen szeretem Nyíregyházát – így fogal-
maz Béres József, aki hetvenedik éve él itt. Azért „csak”
azóta, mert középiskolásként került a nagyvárosba,
egyébként novemberben a 84-et tölti…   S amellett, hogy
a mai napig jó egészségnek örvendõ Jóska bácsi (sokan
így ismerik) büszke Nyíregyházára, a rá jellemzõ sze-
rénységgel jegyzi meg, valamit tán õ is hozzátett az
egészhez. Például társadalmi munkában tervezett egy
lakónegyedet…

Vajon mit szólna hozzá egy mai fiatal, ha mindennap
kilométereket kellene gyalogolni a falujából a legköze-
lebbi vasútállomásra, hogy bejusson a városba, a közép-
iskolába? Mert õ ezt tette, Timárból kutyagolva Raka-
mazig, majd a Kossuth gimnáziumi órák után ugyanezt
visszafelé.

 KATONA BÉLA TANÍTVÁNYA

– Én ezen nem gondolkodtam, örömmel tettem – mondja
mosolyogva.  – Nem akárki, az a Katona Béla bácsi volt
az osztályfõnököm, akinek ma szobra áll a Bessenyei té-
ren, örülök, hogy képviselõként én szorgalmazhattam a
felállítását. A késõbbi irodalomtörténésznek mi voltunk az
elsõ osztálya, Nyíregyháza szeretetére nevelt bennünket.
Heten még élünk a csapatból, rendszeresen találkozunk,
de aki Pesten él, gyakran felhív és jelzi, hogy tudja, mi
épült éppen nálunk…

MUNKA A KÖZÖSSÉGÉRT

Aztán valóban nyíregyházi lett, miközben sorra szerez-
te a képesítéseket. Földmérõ volt az alapszakmája, a mély-
építési oklevélnek is jó hasznát vette, idõsödve is beült
egy ötéves mérnök továbbképzésre, s 68 éves korában még
vizsgát tett közbeszerzésbõl. Azt mondja, azért mûködteti

BÉRES JÓZSEFNEK HOZZÁNÕTT A SZÍVÉHEZ A VÁROS

most is a korábbi vállalkozásai „maradékaként” fénymá-
soló cégét, hogy szellemileg friss maradjon…  – Mindig
szerettem tanulni, képben lenni, akár az Agrobernél, akár
a Szavicsavnál, majd a Nyírbernél dolgoztam, közmûbe-
ruházási és szakági fõmérnökként mentem nyugdíjba.
Rengeteg dolgot terveztem a különbözõ területeken a
mezõgazdasági épületektõl a csatornákig, de jó szívvel
adtam is, alapítványokat létesítettem. Tiszabüdön szület-
tem, édesapám kántortanító volt, keresztapám görög-
katolikus pap, vallásos szellemben nevelkedtem, ma is
járok templomba. Az Ifjúság- (vagy másképpen: KISZ) la-
kótelepet, a Honfoglalás utca környékét az öcsémmel tel-
jesen társadalmi munkában terveztük…  De nem ez volt
az egyetlen.

VÁROSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZOTT

Jóska bácsi hozzáteszi, mindezt úgy, hogy soha nem
volt sem KISZ-, sem párttag, a rendszerváltás elõtti utolsó
években is úgy lett tanácstag, hogy kérték rá. De már ott is
a szakmával, a városfejlesztéssel foglalkozott, mint majd
késõbb több ciklusban, amikor függetlenként sok éven át
volt a közgyûlés tagja. – A nyolcvanas években is meg-
szavazták a javaslataimat, aztán többször dolgoztam olyan
bizottságban is elnökként, alelnökként, amely a városfej-
lesztéssel foglalkozott. Nagyon a szívemhez nõtt ez a vá-
ros, és igazán szép is lett. Még emlékszem, amikor 35–40
ezren laktuk, ma pedig a hetedik legnagyobb az ország-
ban, megelõzve régi nagyokat.

A JÉGPÁLYA MOST VÁLT VALÓRA

S hogy mit szeret annyira a városban? Mindent. A szer-
kezetét, amely térbõl-térbe visz, melyeket gondosan ápol-
nak, hangulatot adva a városnak; a tisztaságát, Sóstót, az
Állatparkot, amiket mind-mind büszkén mutogat, akár
külföldrõl érkezett vendégeinek is. Õk pedig rendre meg-
jegyzik: mennyit fejlõdött! – Mindezt én is örömmel élem
meg, külön is a jégpályát, ami most készült el, pedig mi
még annak idején úgynevezett kommunista mûszakban
dolgoztunk érte, s akkor nem lett belõle semmi…  Örülök
a készülõ uszodának és még sok mindennek. Annak kü-
lön is, hogy bár kitûnõen tanultak, Zoltán és Csaba fiam is
itthon maradt, Nyíregyházán, itt váltak sikeressé – mond-
ja kissé elérzékenyülve Béres József, aki találkozott is an-
nak idején híres névrokonával. Sõt, kiderült, hogy harmad-
unokatestvérek. Ha nem így lenne, az övé akkor is már-
kanévnek számít Nyíregyházán…

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

FOLYTATÓDIK A FÁSÍTÁSI PROGRAM
Õsszel is folytatódik az „Ültess fát a holnapért” akció.

A polgármester személyes kezdeményezésére indult fá-
sítási program részeként a NYÍRVV újra meghirdeti a le-
hetõséget magánszemélyeknek és intézményeknek egy-
aránt. A tavaszi, a városüzemeltetõ cég által menedzselt
folyamat sikeres volt, máris lehet csatlakozni a zöldítési
akció második üteméhez.

A fásítási program elsõ ütemében (tavaly december 1.
és idén január 31. között) 186 pályázat, ezen felül 12
intézményi pályázat érkezett be a társasághoz. Az akció
neve mellett a szlogenje is sokatmondó: Együtt egy zöl-
debb jövõért! Az igényeket elsõ körben február végéig
bírálták el.

KIVÁLASZTOTT FAJTÁK

Ennek során figyelembe vették az adott területen lévõ
közmûveket, illetve az utca zöldfelületi struktúráját is. Ez
alapján határozták meg a NYÍRVV szakemberei, milyen
növényfajokat kapnak az igénylõk. Az ültetés, valamint
az ültetett növények gondozása a továbbiakban az igény-
lõ feladata. Az elbírálás során összesen 326 darab fát (töb-
bek között hárs- és juharfákat) valamint több mint 1833
cserjét és évelõ növényt adtak át az igénylõknek.

VÁRJÁK A PÁLYÁZATOKAT

Az „Ültess egy fát a holnapért” program mostani fázi-
sára szeptember 2-tõl szeptember 30-ig lehet jelentkezni.
Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében a kész-
let erejéig tart õsszel, majd a tervek szerint tavasszal, az
ültetésre ismét alkalmas idõszakban folytatódik. A növé-
nyeket a városüzemeltetõ cég telephelyén lehet átvenni a
kiértesítések szerint, szombati napokon, 7.30-tól 14.00
óráig.

PLUSZ 573 FA, 2049 CSERJE

– A társaság célja a polgármesteri programmal összhang-
ban, hogy a város önkormányzatával, valamint nyíregy-
házi cégek, vállalkozások segítségével növeljük a város
zöldfelületeit – ezt Keczkó János, a NYÍRVV közterület-
fenntartási irodavezetõje mondta szerkesztõségünknek. –
A fenti programon felül, vállalkozók felajánlásaiból is bõ-
vítettük növényállományunkat az alábbiak szerint: 2018-
ban a Szegfû utcán több vállalkozó felajánlásával 30 da-
rab juharfa csemetét ültettünk el, amelyet 16 darab fával
kiegészített az önkormányzat és társaságunk. Fasorokat
létesítettünk a Törzs, a Család, a Szántó Kovács János, a
László, az Eötvös és a Krúdy Gyula, valamint a Négyes
huszárok utcákon. Az elsõ fásítási ütemben mindössze-
sen 573 db fával és 2049 db cserjével bõvítettük Nyíregy-
háza növényállományát. A második fásítási ütem 2019.
szeptember elsején kezdõdött és 2020. tavaszáig tart.

Több ezer fával és cserjével zöldült Nyíregyháza az
elmúlt idõszakban, melynek az Újéletfa-liget is a része

ZÖLD PROGRAMOK

Ettõl természetesen jóval több történt az elmúlt idõszak-
ban, hiszen ezzel párhuzamosan futott a Zöld Város pro-
jekt, melynek keretében befejezõdött a Bujtosi Városliget
komplex rehabilitációja, a teljes növényzete megújult a
Benczúr és Bessenyei tereknek, megszépült a Pazonyi tér,
valamint az Arany János utca is. De rengeteg új fát hozott
a volt borbányai hulladéklerakó rekultivációja, aki arra
jár, ma már egy szép ligetet talál. S a teljesség igénye nél-
kül feleleveníthetõ, hogy nyár elején a nagyvárosok pol-
gármesterei is ültettek egy tölgyligetet Sóstón, a Megyei
Jogú Városok Szövetségének közgyûlésén.

ÚJÉLETFA-LIGET AKCIÓ
Az „Ültess egy fát a holnapért!” program mellett

szeptember 4-tõl ismét várják a nyíregyházi családok
jelentkezését az  Újéletfa-liget akcióra. Az önkormány-
zat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. az idei évben azon
2018. október 1. és 2019. július 31.  között született
gyermekek szüleinek jelentkezését várja, akik szeret-
nének újszülött gyermekük tiszteletére fát ültetni az 
Újéletfa-ligetben.

Jelentkezési feltételek:
– 2018. október 1.–2019. július 31. között született

gyermek,
– a  nyirvv.hu  weboldalról letölthetõ pályázati adat-

lappal, a gyermek anyakönyvi kivonatával és a lak-
címkártya másolatával lehet jelentkezni,

– a kitöltött adatlapot, valamint a fent említett csatolt
dokumentumokat a  varosszepito@nyirvv.hu  e-mail-
címre küldjék,

– a facsemetéket a NYÍRVV Nonprofit Kft. biztosítja,
az Újéletfa-ligetben elültetett facsemeték gondozá-
sa és ápolása az igénylõk feladata a továbbiakban.

– A jelentkezési határidõ: szeptember 30.
A közös faültetés várhatóan novemberben lesz.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 7., szombat 19.00 A tétova menyasszony, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 10., kedd 17.30 Volare Vonósnégyes, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 A tétova menyasszony, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Színházi bestiák, Szigligeti kamara bérlet, Krúdy Kamara

Szeptember 11., szerda 19.00 A tétova menyasszony, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 13., péntek 19.00 Oscar, Bérletszünet, Nagyszínpad

SZÍNHÁZ A KÖBÖN VEREBES ISTVÁNNAL
Az évad elsõ premierjén a Színházi bestiákat láthatják

a Móricz Zsigmond Színház nézõi szeptember 6-án a
Krúdy Kamarában, teátrumunk egykori igazgatójának,
Verebes Istvánnak a rendezésében.

– Az a hat év, amelyet Nyíregyházán töltöttem, nagyon
jelentõs volt az életemben – nyilatkozta lapunknak a mû-
vész. – Tulajdonképpen itt váltam felnõtté. Elõtte szertele-
nül, rendetlenül éltem, a magánéletem is csõdhelyzetben
volt. Mádi Zoltán polgármester és Medgyesi József, a me-
gyei közgyûlés elnöke kértek fel 1993-ban, hogy vállal-
jam el a színházigazgatói feladatot. Korábban sokat be-
széltem arról, mi nem mûködik jól a teátrumokban, ezért
morális kérdés is volt, hogy lehetõségeim szerint minél
többet tegyek azért, hogy ez ne így legyen.  Százharminc
ember sorsáért szintén felelõsséget vállaltam.

„CSUPA JÓT KAPTAM A VÁROSTÓL”

– Már akkor is látszott, ez a város nem olyan, amilyen-
nek a távol élõk elõítéletesen gondolják. Itt találtam meg
a feleségemet, akivel közel huszonöt éve élünk együtt,
született egy gyermekünk…  Vagyis, amit én e várostól kap-
tam, az szinte csupa jó. Nem vagyok büszke az itteni te-
vékenységemre, mert csak a viszonyokhoz képest volt jó
az a hat év. Amikor most visszanéztem egy-egy úgyneve-
zett jól sikerült elõadást, látom benne a hibákat, hiszen
rendezõként a dolgom felfedezni ezeket, hogy még iga-
zabbá, hitelesebbé tegyük a produkciókat. Megnyugtat,
hogy akikkel együtt dolgoztam annak idején, szeretettel
fogadtak, ahogyan azt is jó volt látni: néhány embernek
tudtam segíteni sikeresebbé, jobbá válni a pályáján. So-
kan megállítanak az utcán ma is egy kis beszélgetésre.
Nagy fájdalmam ugyanakkor, hogy Varjú Olga, akivel
együtt csináltuk a Szent Johannát, s elképesztõen jó szí-
nésznõ volt, már nincs a pályán, Szigeti András, Kerekes
László meghaltak, Csoma Judit és Gazsó György helyzete
pedig nem a kvalitásuknak megfelelõ.

BESTIÁK-E A SZÍNHÁZIAK?

Mint Verebes István elmondta, a darab eredeti címe A
színház teremtményei. Négy színésznõ és egy mindenes

sorsa jelenik meg egy olyan korban, amikor a Cromwell
utáni Angliában elõször játszhattak nõk a teátrumokban.
Látható az is, milyen kiszolgáltatottak, agresszívek vol-
tak... Mindez egy kicsit vallomás is a pályáról. Próbálta
ugyanakkor elvenni a darab keserûségét, mert nem akar-
ta, hogy az legyen a konklúzió: ilyenek a színészek. Úgy
véli, nem igazán tartozik ez a közönségre. Ugyanakkor
mégsem baj, ha belelátnak abba a szenvedélybe, amelyik

a színházhoz köt valakit. Megpróbálta ennek a csodás hi-
vatásnak valamelyest a szépségeit is bemutatni. A darab
színház a színházban, hiszen a Móricz Zsigmond Szín-
házban adják elõ a XVII. századi történetet, amelyben a
szereplõk klasszikus mûvekbõl is eljátszanak részleteket.

AZ ÖNZÉS ERÉNY ÉS HIBA IS

A rendezõ szerint a színészek erénye és hibája egyszer-
smind az önzés. Aki ezzel nem rendelkezik, az nem is
színész. Rendkívül sok magánéleti, erkölcsi kockázattal
jár a pálya, ezért ritka az, ha valakinek a magánélete hu-
zamosabb ideig rendben van, mert olyan önszeretet ve-
zérli mindnyájukat, amit még egy másik színésznek is
nehéz elviselnie. Elõítéletesek az emberek a mûvészek-
kel szemben, pedig a morális szabadosságnak ugyanannyi
az esélye a teátrumokban, mint bármelyik munkahelyen.
Ezt a részét a mûnek igyekezett ezért háttérbe szorítani.
Nagyon érdekes munka volt számára a Színházi bestiák
rendezése, ami rizikóval is jár, hiszen ha igazgatósága hat
évérõl jó kép alakult ki a nyíregyházi közönségben, akkor
lehet, hogy lerontja ez a munkája, de bízik abban, hogy
ez nem így lesz.

SZÍVESEN JÖN NYÍREGYHÁZÁRA

Arra a kérdésre, hogy ha újabb felkérést kapna nyír-
egyházi rendezésre, elvállalná-e, gondolkodás nélkül
felelte: hiába van 500 kilométerre a város az otthonától,
ha egészségi állapota engedi, szívesen jönne. Legfeljebb
az lehet kérdéses számára, milyen darab színre állításá-
val bíznák meg.                          (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Verebes István
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 8., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus – Békéscsaba lab-
darúgó-mérkõzés ismétlése

Szeptember 7., szombat 16.00 Bujtosi
Városliget, Csillagfutás

Szeptember 8., vasárnap 9.00 Kossuth
tér, Streetball Fesztivál

SPORTPROGRAM

ÚJ EDZÕK – KOVÁCS RITA ÉS BORIS MAJLKOVIC

Kovács Rita versenyzõként szép sikereket ért el Nyíregyházán, most edzõként
is ez a célja

Erõsítette a szakmai stábot a Nyíregy-
házi Sportcentrum. Kovács Rita úszóedzõ
és Boris Maljkovic is a jövõben a megye-
székhelyen dolgozik. Mindkét tréner a
napokban már munkába áll.

Folyamatosan frissül a szakmai stáb a
Nyíregyházi Sportcentrumnál. Több szak-
ágnál is új edzõ dolgozik majd a jövõben.
A kosárlabda akadémia és a felnõtt csapat
munkáját is segíti Boris Majlkovic. A szerb
szakember korábban játszott Nyíregyhá-
zán, és maximalizmus jellemzi.

– Mindig úgy kell játszani, hogy az em-
ber maximumot nyújt. Lehet, hogy így is
vereséget szenved, de akkor is tudja, hogy
mindent megtett. Szeretném ha a fiatalok
is így állnának a munkához – mondta Bo-
ris Majlkovic kosárlabda edzõ.

Az úszóknál is van változás. Kovács Rita
visszatér Nyíregyházára. A világbajnoki
ezüstérmes, Európa-bajnok, 16-szoros
világkupagyõztes úszó edzõként hat évig
Debrecenben dolgozott. Mostantól a Sport-
centrum trénere lesz. A döntésénél sokat
számított az új uszoda épülése is.

– 6,5 évig ingáztam Nyíregyháza és
Debrecen között, szerettem volna a sza-
bolcsi megyeszékhelyen dolgozni és most
volt rá lehetõség. A napokban dõl el, kik
lesznek pontosan a tanítványaim, a cél
pedig az, hogy a legjobbat hozzuk ki belõ-
lük – nyilatkozta Kovács Rita úszóedzõ.

A Sportcentrum vezetése olyan trénereket
választott, akik emberileg is megfelelnek az
elvárásoknak. Bíznak abban, hogy mentali-
tásukból sokat adnak majd át a fiataloknak.

– Az edzõket is értékeljük egy-egy sze-Boris Majlkovic (jobbra) Siska János vezetõedzõ munkáját is segíti

zon végén, és szerettük volna kicsit fiatalí-
tani is a szakmai stábot. Olyan trénerek
érkeztek, akik kötõdnek a városhoz, Kovács
Rita számos érmet szerzett Nyíregyházá-
nak, Boris Majlkovic pedig játszott itt – tet-
te hozzá Kõhalmi Richárd a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje.

Ami az élcsapatokat illeti, már vásárol-
hatók bérletek a következõ szezonra. Ér-
dekesség, hogy közös  bérlet is kapható a
röplabda, a kosárlabda és a kézilabda mér-
kõzésekre.

KOSÁRLABDÁBAN ÉS ÚSZÁSBAN ERÕSÖDÖTT A NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM STÁBJA
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

VASÁRNAP MEGKÓSTOLHATJUK A
RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEIT!

A több mint egyéves felújítási munkálatok után A
régi Magyarország ízei elnevezésû gasztronómiai
fesztivállal újra megnyitja kapuit a Sóstói Múzeum-
falu belsõ udvara.

A szeptember 8-i (immár harmadik) nagyszabású
seregszemlén 25 fõzõcsapat vesz részt a megye kü-
lönbözõ tájegységeibõl, de határon túli, kárpátaljai,
partiumi és szlovák településekrõl is érkeznek vendé-
gek. Minden csapat többféle, legalább 300 adagnyi
ételt készít. A látogatóknak a megvásárolt kóstolóje-
gyek segítségével így többek között borscs, pampus-
ka, csavart fánk, kötött leves, ragus lapcsánka is ke-
rülhet a tányérjára. A szervezõk a fõzõcsapatok kö-
zött versenyt hirdetnek. A fesztivál legízletesebb étele
cím odaítélésérõl a vendégek dönthetnek szavazata-
ikkal. A színpadon népzenei produkciók váltják majd
egymást, többek között fellép a Nyírség Táncegyüttes,
és több népdalkör és kulturális egyesület. A populári-
sabb mûfajok kedvelõinek a LifeStyle, majd Kazár
Ticiána és a Tamás Combo valamint a Tibi a Hegyrõl
zenél. A gyermekek jókedvérõl pedig a Burattino Báb-
színház, és Naninski táncos-komikus gondoskodik.

Dr. Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. szeptember 9., 16.30 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Nyíregyháza

Luther u. 3.

Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. szeptember 9., (hétfõ)

17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Jósavárosi
Polgárõr Egyesület, Ungvár stny.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. szeptember 10.,  16.30 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán u. 2/B,

Egészségház I. em.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. szeptember 10., (kedd)

16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,

Fidesz iroda.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2. sz.
vk. országgyûlési képviselõje)

 fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. szeptember 10., (kedd)

15.00–17.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Választókerületi Iroda.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban: szeptember 6-án 15.00–17.00: papírhajtogatás (fagy-
lalt). 8-án 15.00–17.00: muffinpapírból sütemény készítése.

MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai – szeptember 7-én 16.00: Makacska kakaska. 8-án 10.00:
Nyuszikaland. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

MOZIKVÍZ. A Krúdy Gyula Art Mozi filmbarátok jelentke-
zését várja szeptember 9-én induló játékára. Téma: mozi- és
tévésorozatok 2000-tõl. A játék részletei: drabancz.ro-
bert@nye.hu, www.krudymozi.hu.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Szeptember 10-én 14.00: A vizelettartási zavarok kialakulá-
sa, a megelõzés lehetõségei, a kezelés lehetséges formái. Elõ-
adó: dr. Aliné Maróti Rita intimtorna-tréner.

ÕSZI TÁRLAT – megyei képzõmûvészeti kiállítás. Megnyitó
2019. szeptember 13., 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális
Központban, Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Megnyitja: Dr.
Ulrich Attila. A kiállítás október 13-ig tekinthetõ meg!

LÉPTEIM NYOMA – Csoma József jubileumi festménytár-
lata a Városmajori Mûvelõdési Házban. Megnyitó: szeptem-
ber 11-én 17.30-tól. Megnyitja: dr. Drótos Richárd. Gitáron
közremûködik: Beri Áron.

JAZZ, JAZZ, JAZZ! – a Csernák Jazz Trió mûsora szeptem-
ber 11-én 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

„ÖRÖKÖS FÉNYJEL” – EMLÉKMÛSOR Ratkó József halá-
lának 30. évfordulójára szeptember 13-án 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Elõadók: Abonyiné Antal Anna,
Torma Mária, Dinnyés József.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
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A STATUS QUO ANTE ZSIDÓ HITKÖZSÉG
ZSINAGÓGÁJA

Az 1840. évi XXIX. törvénycikk-
nek köszönhetõen érkeztek az elsõ
izraelita vallású lakosok Nyíregy-
házára. Számuk 1848-ra már elér-
te a 71 fõt. Az ekkoriban megala-
kult hitközség a nagykállói rabbi
felügyelete alá tartozott 1865-ig,
amikor független hitközséggé szer-
vezõdött és a város önálló rabbi-
székhely lett. Friedmann Károly
személyében meg is választották
elsõ fõrabbijukat, aki 1905. decem-
ber 24-én bekövetkezõ haláláig
vezette a közösséget.

A zsidóság az 1868-ban tartott
országos hitfelekezeti kongresszust
követõen különbözõ irányzatokra
bomlott: az újító szellemû, asszimilálódni kívánó neo-
lógokkal szemben az õsi hit elõírásaihoz mindenáron
ragaszkodó ortodoxok álltak, míg a status quo ante irány-
zat képviselõi középen helyezkedtek el. A helyi zsidó
hitközség 1877-ben vált szét ortodox és status quo ante
irányzatra.

Hitéletüket ideiglenes imaházban folytatták. 1879-
ben, a hitközség elnökének, Haas Mórnak a kezdemé-
nyezésére egy zsinagóga építését határozták el. Az épít-
kezéssel egyben Ferenc József és Sissi házasságkötésének

a 25. évfordulója elõtt is tiszteleg-
ni kívántak. A hitközség megbízá-
sából Horváth Gyula városi mér-
nök Nagykárolyba utazott, hogy az
ottani templom megtekintésével ta-
pasztalatokat szerezzen a tervraj-
zok és a költségvetés elkészítésé-
hez. A városatyák 25 ezer téglát
adományoztak az építkezéshez.
1880 júniusában nagylelkû ado-
mány érkezett a királytelki (ma:
Nyírtelek) Dessewffy testvérektõl is,
akik 10 ezer jó minõségû tégla fel-
ajánlásával igyekeztek a megszo-
rult építtetõk segítésére. Egy hónap-
pal késõbb már arról tudósítottak,
hogy a tetõzetet hamarosan befe-

jezik és „az impozáns épület messzirül kimagaslik, s
igen nagy díszére válik Nyíregyházának”.

A rövid idõ alatt elkészült templomot 1880. szeptem-
ber 5-én avatták fel, Haas Mórnak emlékkönyv átadá-
sával köszönték meg szervezõmunkáját. Egyes feltevé-
sek szerint a zsinagógát 1944-ben a németek felrobban-
tották, maradványaiból az áldozatoknak állítottak em-
léket, ami ma a Kótaji úti temetõben látható.


