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VÁLASZT AZ ORSZÁG

MEGÚJUL AZ ÉRKERT.
Szeptember végére
befejezõdik az Érkerti
lakótelep nagyvárosias
lakókörnyezetének minõsé-
gi megújítása elnevezésû,
több mint másfél milliárd
forintos projekt.

JAVULT A VÁROSLAKÓK
BIZTONSÁGÉRZETE.
Nyíregyháza legutóbbi
közgyûlésén szó esett –
többek között – az
autóbusz-közlekedésrõl,
és a rendõrkapitányság
elmúlt évi munkájáról is.

Átadták az új LEGO gyárat Nyíregyházán. A 60 milli-
árd forintból épült beruházást a dán játékgyár saját
erõbõl finanszírozta és összesen mintegy 1500 ember-
nek ad munkahelyet. Az új gyárban készül a világ összes
DUPLO terméke, de LEGO System késztermékeket is
elõállítanak majd. Tavaly 18 millió dobozt gyártott le
a játékgyár Nyíregyházán, a tervezett kapacitás a be-
ruházást követõen 30 millió dobozra emelkedik. Ké-
pünkön jobbról balra az ünnepélyes termelésindítás
pillanatában Orbán Viktor miniszterelnök, Bali Padda
ügyvezetõ alelnök, Jesper Hassellund Mikkelsen gyár-
igazgató és dr. Kovács Ferenc polgármester.

2008 óta üzemeltet Nyíregyházán gyárat a LEGO, a dán
játékgyár az ipari parkban a Flextronics helyére költözött

LEGO: VILÁGSZÍNVONAL NYÍREGYHÁZÁN
be. Az új, saját üzemük építéséhez tavaly tavasszal kezd-
tek hozzá, a létesítmény 200 millió euróba, vagyis 60 mil-
liárd forintba került. A költségeket a LEGO saját forrásból
finanszírozta, a megépült gyár területe 122 ezer négyzet-
méter.

21. SZÁZADI GYÁRKOMPLEXUM

Az új nyíregyházi gyár teljes mértékben zöldmezõs
beruházásként jött létre, és mint ilyen, összegzi a LEGO
Csoport hatékonysági, biztonsági, fenntarthatósági tapasz-
talatait. Az új létesítmény megmutatja a LEGO vízióját a
21. század gyártóüzemérõl, amely pozitív hatást gyako-
rol a társadalomra és a környezetre egyaránt. A fenntart-
hatóság szempontjai szerint automatizálták a villamos- és

világítási rendszereket, magas hõszigetelõ épületelemek-
kel dolgoztak, és okosan irányítják vízfelhasználásukat is,
az esõvíz hasznosításával évi 65 000 köbméterrel csök-
kentették a gyár vízigényét.

A LEGO Csoport számára a munkavállalók biztonsága
mindig elsõdleges szempont. Védelmük érdekében úgy
tervezték meg a gyárterületen belüli utakat, hogy közle-
kedésük útja sehol sem keresztezi a szállítójármûvek út-
vonalait, vagyis a szabályszerû mûködés kizárja a közle-
kedési balesethelyzeteket.

A gyár egyes kiegészítõ részlegei, például az automati-
zált magas raktárak – az ország legnagyobb ilyen berende-
zései – teljesen csak 2015-ben készülnek el. A gyártókomp-
lexum szükség esetén modulárisan tovább bõvíthetõ.

(Folytatás a 7. oldalon.)

ÓRAÁLLÍTÁS
Március 30-án, vasárnap
hajnalban kettõrõl három
órára kell elõreállítani az órát.ÉLÕREKÖTÉS
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MINISZTERELNÖKI INTERJÚ
A LEGO gyáravatás kapcsán Nyíregyházára érkezett Or-

bán Viktor miniszterelnök, aki exkluzív interjút adott a Nyír-
egyházi Televíziónak. A kormányfõ hasonlóságot lát aközött,
ahogy a legó játékot játszani kell, és aközött, ahogy egy or-
szág számára a legjobb megoldásokat ki kell gondolni, mert
az országban is a darabok úgy megvannak. Mint fogalmaz: –
A kérdés az, hogy hogyan illesztjük õket össze? Mi úgy gon-
doltuk, nincs felesleges darab, amire nincs szükség, mint ahogy
a legó játékban sincs. Nekem személyesen is fontos Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, amit mindig hátra szoktak sorolni. A
megye egésze talán nincs jó állapotban, de a megyei városok
rangsorában Nyíregyháza jól áll. S ha jól megy Nyíregyházá-
nak, akkor jól megy a megyének is. (8-9. o.)
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK

LEGÓBÓL A MEGYE
30 000 legókockából, 24 óra alatt rak-

ták ki a megye térképét wesselényis di-
ákok. A munkában ismert személyisé-
gek is részt vettek. Az utolsó kockákat
Jesper Hassellund Mikkelsen, a LEGO
gyár igazgatója helyezte el. A mû létre-
hozásában 250 tanuló vett részt.

MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK

AZ UTOLSÓ KONFLISHAJTÓ
Az utolsó konflishajtó a címe Bodnár

István új könyvének, amit dr. Karádi Zsolt
fõiskolai tanár mutatott be. A kötet az új-
ságírói pályafutásának elmúlt három év-
tizedébõl tartalmaz tárcákat, interjúkat.
Az irodalmi csemege a szerzõ 35. nyom-
tatásban megjelent könyve.

MÁRCIUS 21., PÉNTEK

A VÍZ VILÁGNAPJA
Március 22., a víz világnapja. Az idei

világnap középpontjában a víz és ener-
gia kapcsolata állt. Nyíregyházán tudo-
mányos elõadásokkal és szabadtéri
programokkal hívták fel a figyelmet a
víz fontosságára életünkben.

MÁRCIUS 21., PÉNTEK

A TERMÉSZET AJÁNDÉKA
A méz állt a középpontjában a Mes-

terségek Piaca pénteki programjának a
Búza téri piaccsarnokban. Az „Egész-
séges életmód mézzel” címet viselõ ren-
dezvényen lehetõség volt a mézzel ké-
szült finomságok kóstolására és méhvi-
asz-gyertya készítésére is.

MÁRCIUS 21., PÉNTEK

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG
A Lengyel-Magyar Barátság Napja al-

kalmából rendezett megemlékezésen
dalokkal és zenemûvekkel tisztelegtek
a méltán híres barátság elõtt, és kihir-
dették a nyíregyházi általános iskolás
diákok részére meghirdetett vetélkedõ
és rajzpályázat gyõzteseit is.

MÁRCIUS 21., PÉNTEK

TANULMÁNYI VERSENY
Nyolcosztályos Gimnáziumok Tanul-

mányi és Kulturális Versenyének adott
otthont az Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium. A megmérettetésen 470 ta-
nuló, 18 tanulmányi területen adott szá-
mot tudásáról. Versenyeztek bibliaisme-
retbõl, humán, reál és nyelvi tárgyakból.

MÁRCIUS 25., KEDD

90. SZÜLETÉSNAP
Özv. Jónás Józsefnét köszöntötték 90.

születésnapja alkalmából. A szépkorú
ünnepeltnek dr. Adorján Gusztáv kép-
viselõ és Bodzás Sándorné szociális ügy-
intézõ is gratulált és tolmácsolta Ma-
gyarország Kormányának és Nyíregyhá-
za városának jókívánságait is.

MÁRCIUS 21., PÉNTEK

AZ ALAPTÖRVÉNYRÕL
Magyarország új Alaptörvényérõl

hallgathattak elõadást a Polgári szalon
vendégei. A rendezvényen dr. Pethõ
Annamária ügyvéd és dr. Völgyesi Mik-
lós, a Legfelsõ Bíróság Büntetõ Kollégi-
umának nyugalmazott elnöke beszélt az
alkotmány fontosságáról.

A Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú ha-
tározatának megfelelõen az alábbiakat
tesszük közzé:

Végzés:
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 799/

2014. számú határozatát a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 1. számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság 45/2014. (III. 11.)
számú határozatára is kiterjedõ hatállyal  megvál-
toztatja és megállapítja, hogy a Nyíregyházi Nap-
ló címû idõszaki kiadvány 2014. március 7-i lap-
száma az országgyûlési képviselõk 2014. április
6-ai választásán indult jelölttel kapcsolatos cikkek,
valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának eredményeit népszerûsítõ hirde-
tés közzétételével összességében megsértette a vá-
lasztási eljárásnak a jelöltek és jelölõ szervezetek
közötti esélyegyenlõségére vonatkozó alapelvét.

A Kúria eltiltja a Nyíregyházi Naplót a további
jogsértéstõl.

A Kúria kötelezi a Nyíregyházi Naplót, hogy
végzésének rendelkezõ részét a legközelebbi
számban, a jogsértõ közléshez hasonló módon
tegye közzé.

A felülvizsgálati eljárás illetékét az állam viseli.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye

nincs.

Budapest, 2014. március 21.

Soha nem voltak még ennyien a
hagyományos mestervacsorán. A
gasztronómiai szövetség Nyíregy-
háza és környéke regionális szer-
vezete hetedik alkalommal rendez-
te meg szombat este „nagyjaink
nyomdokában és tiszteletére” a
mesterszakácsok és -cukrászok ál-
tal fémjelzett díszvacsorát. Az ese-
ménynek – csakúgy, mint tavaly –
ezúttal is a Verba Tanya adott ott-
hont. (Részletek: nyiregyhaza.hu)

MESTERVACSORA

FORGALOMKORLÁTOZÁSRA KELL SZÁMÍTANI
Jelentõs forgalomkorlátozásra kell szá-

mítani a 36-os fõút Vasgyár utcai szaka-
szán. A konzervgyár elõtt leszûkített sáv-
ban haladhatnak csak az autósok a kerék-
párút építése miatt, a korlátozás egy hó-
napig is eltarthat.

A Széna téri és a Mezõ utcai közleke-
dési csomópontnál is sáveltolás van ér-
vényben, itt a Tokaj irányába haladókat
arra kérik, hogy a külsõ sávba sorolja-
nak a körútról való könnyebb bekanya-
rodás miatt.

Az Astellas-díj átadását a napokban tartották meg
Budapesten. Az év orvosa pályázat szakmai díjai idén
öt kategóriában találtak gazdára. Nyíregyházi siker is
született: a szakmai zsûri döntése szerint a sebészeti
jellegû szakterületek döntõsei közül ebben az évben
dr. Turcsányi István ortopéd sebész, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató-
kórház fõorvosa lett a gyõztes.

DR. TURCSÁNYI ISTVÁN
AZ ÉV ORVOSA
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Szeptember végére befejezõdik az Érkerti lakótelep
nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása
elnevezésû, több mint másfél milliárd forintos, közel
80 százalékos támogatottságú projekt.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Szeptember végére tervezik, hogy elkészül az Érkerti
lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi meg-
újítása elnevezésû, több mint másfél milliárd forintos, kö-
zel 80 százalékos támogatottságú projekt. Már korábban
elkészült a civilház és a rendõrõrs, a Vécsey iskola, a
Vécsey közi és a Kincskeresõ óvoda felújítása, most a vá-
rosrész központ kialakításán dolgoznak. Megtörténik a
Damjanich sétány és a lakótelepi közpark rekonstrukció-
ja, az Érpatakot 107 méter hosszon lefedik, itt 69 új par-
kolót alakítanak ki, és egy új, 4 méter széles hidat is építe-
nek. A városrészt megújító beruházás helyszínein a mun-
kálatok ütemérõl tájékozódott dr. Kovács Ferenc polgár-
mester. Mint elmondta, semmi akadályát nem látja, hogy
szeptemberben átadhassák a megújult Érkerti lakótelepet.

SZEPTEMBERRE MEGÚJUL AZ ÉRKERT

SOFT ELEMEK

A pályázat keretében nem csak infrastrukturális fej-
lesztés zajlik a térségben. Nyíregyháza MJV Önkor-
mányzatának támogatásával sor kerül a helyi kötõdést
és identitást erõsítõ akciók szervezésére; a bûnmegelõ-
zés és közbiztonság megerõsítésére; a közösségépítést
és szabadidõ hasznos eltöltését segítõ szolgáltatások,
rendezvények, közcélú képzési programok kialakítá-
sára; foglalkoztatási kezdeményezések és képzések tá-
mogatására. A programok megvalósításában jelentõs
szerepet vállal az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság,
a Szociális Gondozási Központ, valamint a  Gyermek-
jóléti Központ is. A soft elemek megvalósítására össze-
sen bruttó 124 240 000 forint áll rendelkezésre.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszínen tájékozódott az Érkertben folyó munkákról

A sûrûn lakott városrészben fontos volt a közterületek re-
konstrukciója, 12 ezer 600 cserjét és közel 100 fát ültet-
nek, két játszóteret és sportpályákat építenek. A terek át-
alakításával közel 100 új parkoló létesül, a tízemeletes
házak közötti átjárók pedig akadálymentesített, új dísz-
burkolatot is kapnak a könnyebb közlekedés érdekében.

A programban szerepel a tíz darab, iparosított techno-
lógiával épült tízemeletes társasház közös részeinek kül-
sõ felújítása. Ezek utólagos hõszigetelést kapnak, megtör-
ténik a lapos tetõk hõ- és vízszigetelése, valamint felújít-
ják a villámvédelmi rendszereket is.

VÁROSRÉSZ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

A közterületeket érintõ munkálatok során megújul a
Damjanich sétány, felfrissülnek a zöldfelületek, közpar-
kot alakítanak ki. Két új játszótér is helyet kap, az egyik a
kicsinyek játszótere lesz, míg a másik több korcsoport igé-
nyeit is kiszolgálja majd. Létesül kosárpálya, sportpálya,
és parkolófelújítások is zajlanak ezzel egy idõben. Patak-
parti sétányt és a Deák Ferenc utcára bekötõ gyalogutat
alakítanak ki, valamint a járdákat is felújítják. Ennek a prog-
ramnak a részeként történik meg az Érpatak részleges le-
fedése is.

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK
Az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének

minõségi megújítása címû projekt keretében már több
intézmény felújítása is megtörtént.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tag-
intézmény külsõ felújítása során elkészült az épület külsõ
homlokzati hõszigetelése, valamennyi ablakpárkány, eresz
és lefolyócsatorna bádogszerkezetének cseréje.

A lapos tetõ hõ- és csapadékvíz-szigetelése, továbbá a
villámhárító rendszer felújítása is megtörtént. A munkákat
a tornatermi szárnyon is elvégezték és valamennyi szige-
telt falfelület korszerû nemesvakolat bevonatot kapott. A
kivitelezési munkák alatt lehetõség nyílt a fõbejárati nyí-
lászáró portál teljes cseréjére is korszerû hõszigetelt mû-
anyag kivitelben, mely munka eredetileg nem képezte a
projekt részét. Az épülethez új, akadálymentes feljárót ala-
kítottak ki.

A Nonprofit Szolgáltató és Képzési Központ (Nyírségi Ci-
vilház), valamint az Érkerti Rendõrõrs épületének felújítása:

A projekt másik eredményeként megvalósult a Nyírségi
Civilháznak és az Érkerti Rendõrõrsnek helyet adó épület
felújítása. A fejlesztés keretében az épület külsõ-belsõ felújí-
tása történt meg, a tetõ hõ- és vízszigetelése, a homlokzat
hõszigetelése, a külsõ nyílászárók cseréje, a távfûtés korsze-
rûsítése.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskeresõ Tagintézmény
külsõ felújítása: A programnak köszönhetõen megvalósult a
– korábban ki nem cserélt – homlokzati nyílászárók cseréje
(a lépcsõházi portálok esetében korszerû mûanyag nyílászá-
rók beépítése), a homlokzat és a födém hõszigetelése.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely
külsõ felújítása: A rekonstrukciós munkák keretében megva-
lósult a lapos tetõ hõ- és vízszigetelésének felújítása, vala-
mint a homlokzat hõszigetelése.

A városrészben megújul tíz, iparosított technológiával
készült társasház is
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Április végére Nyíregyháza mind a 14 szakaszán el-
készülnek a kerékpár- és gyalogutak a város közel 600
millió forintos fejlesztési programjának keretében. Az
önkormányzat az önerõhöz is 37 milliót nyert egy pá-
lyázaton, így mindössze a beruházási költség nagyjából
1 százalékát kell saját erõbõl fizetni. Dr. Kovács Ferenc
polgármester a napokban az építési munkák Rákóczi
utcai szakaszán tájékozódott.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Nyíregyháza az elmúlt években jelentõsen növelte ke-
rékpárút-hálózatának hosszát, amely jelenleg meghalad-
ja a 40 kilométert. A projekt közvetlen célja, hogy a jelen-

ÉPÜLNEK A KERÉKPÁRUTAK
leg különálló szakaszokat lehetõség szerint összekapcsol-
ja, és bõvítse kerékpáros hálózatát. A tervezett szakaszok
megépítésével a város kerékpárforgalmi létesítménye to-
vábbi 7 kilométerrel bõvül. A  nyomvonalon számos kö-
zösségi épület, munkahely található.

BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROZÁS

A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykör-
útjának egy része, valamint Sóstó településrész kapcsoló-
dik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A városveze-
tés célja a belváros és a külsõ településrészekrõl a város-
központ irányába történõ biztonságos kerékpározás lehe-
tõségének megteremtése. A programban szereplõ 14 sza-
kaszból kettõt már átadtak a Törzs utcán és a Belsõ kör-
úton. Dr. Kovács Ferenc polgármester a napokban az épí-
tési munkák Rákóczi utcai szakaszán tájékozódott, ahol
570 méteres szakaszon dolgoznak a kivitelezõk. Mint el-
mondta, április elején nyitnak az aszfaltüzemek, addigra
meglesznek az elõkészítõ munkák, és április végére elké-
szül a közel 600 millió forintos programban szereplõ mind
a 14 szakasz. A pályázat teljes elszámolható költsége
583 906 454 forint. A március 18-án kapott önerõ támo-
gatás eredményeként, közel 98,5 százalékos támogatás-
sal valósul meg a projekt.

Tehát a tervek szerint április végére elkészülnek a to-
vábbi szakaszok is a Ferenc körúton, a Korányi F. utcán, a
Pazonyi úton, a Család, a Szalag, a László, a Vasvári Pál,
a Liszt Ferenc, a Vasgyár, a Búza és a Lehár Ferenc utcá-
kon.

SIKERES ÉVET ZÁRT
A SÓSTÓI POLGÁRÕRSÉG

Az évértékelõn a sikeres feladatellátás elismerése-
ként többen jutalmat és okleveleket vehettek át.

Sikeres évet zárt a Sóstói Polgárõr Egyesület. Hatékonyan
mûködik a mobil-rendszámfelismerõ szolgálati csoportja,
a rendezvénybiztosítási csoportjai, az Egy iskola-egy pol-
gárõr mozgalom is – hangzott el az évértékelõn. Az egye-
sület kiemelt figyelemmel foglalkozik a környezet- és ifjú-
ságvédelemmel, de fõ feladatuk továbbra is a bûnmegelõ-
zés. Preventív jelleggel, járõrszolgálatot látnak el naponta,
fõleg az éjszakai órákban Sóstó-Sóstóhegy területén. (Rész-
letek www.nyiregyhaza.hu)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A „Nagykároly és Fehérgyarmat közös egészségügyi fejlesztése” c. projekt a Magyar-
ország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A
program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élõ embereket, kö-
zösségeket és gazdasági szereplõket az együttmûködésbe bevont térség közös fejlesz-
tésének elõsegítése érdekében, a határmenti térség alapvetõ erõsségeire építve.

Jelen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A nagykárolyi kórház, valamint a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
Kórház és Gyógyfürdõje az Európai Unió
„Magyarország-Románia Határon Átnyú-
ló Együttmûködési Program”-jában el-
nyert, HURO/1101/032/2.4.1 azonosító-
számú, „Nagykároly és Fehérgyarmat
közös egészségügyi fejlesztése” címû pá-
lyázata révén jelentõs fejlesztések való-
sultak meg a fehérgyarmati, és valósul-
nak meg a nagykárolyi kórházban.

A fehérgyarmati kórházban 2014. már-
cius 20–22. között megrendezett szakmai
találkozóval lezárult az október óta tar-
tó, tudástranszfert biztosító, 15 magyar
és 15 román szakember részvételével
megvalósuló, 12 alkalomból álló szakmai
rendezvénysorozat. A találkozók kereté-
ben a román szakemberek megismerték
a magyar egészségügyi ellátórendszert,
megtekintették a fehérgyarmati kórház
osztályait, s az osztályokon tapasztalt po-
zitívumokat a nagykárolyi kórházban is
szeretnék bevezetni. Ezen kívül a nagy-
károlyi kórház dolgozói aktívan részt
vettek a kórház Rehabilitációs Központ-
ja által – járó- és fekvõbetegek részére
nyújtott – kezelésekben. A gyakorlati
munka során megtapasztalhatták a fehér-

LEZÁRULTAK A SZAKMAI TALÁLKOZÓK
gyarmati kórházban alkalmazott kezelé-
sek jótékony hatását, a betegek panasza-
inak csökkenését. Az egyes kezelések
kapcsán a részt vevõ felek tapasztalato-
kat cseréltek, s beépítették a kezelések-
be a másik ország szakemberétõl elsajá-
tított módszereket, technikákat. Így a leg-
jobb gyakorlat, a „Best practice” átadá-
sa kölcsönösen megvalósult.

Emellett magyar oldalon a rehabilitá-
ciós ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó
specifikus eszközök beszerzésére indított
közbeszerzési eljárás is lezárult. A be-
szerzett eszközök révén bruttó 80  112
EUR értékben fejlesztették a fehérgyar-
mati kórház rehabilitációs központját
(motoros bicikli ágyvéghez, végtagmoz-
gató gépet alsó végtagra, kiegészítõk a
végtagmozgatókhoz, ergoterápiás eszkö-
zök, kerékpárt víz alatti kerékpározáshoz,
függesztõ készülék, lézerterápiás készü-
lék, lymfomax-kezelõ készülék és mág-
nesterápiás készülék).

A projekt sikeres megvalósítása ré-
vén javul a rehabilitációs ellátás szint-
je, és erõs kapcsolati tõke alakul ki a
két ország szakembereinek együttmû-
ködése által, mérséklõdnek a betegel-
látási szintkülönbségek, valamint erõ-
södnek az intézmények és az egészség-
ügyi rendszer.
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

Milyen érvényes okmányokra van szükség ahhoz,
hogy az állampolgárok szavazni tudjanak? Milyen elõ-
zetes bejelentési kötelessége van annak a választásra
jogosult személynek, aki átjelentkezéssel szeretne sza-
vazni az április 6-ai országgyûlési választásokon? A
választási tudnivalókról dr. Szemán Sándort, Nyíregy-
háza címzetes fõjegyzõjét kérdeztük a Nyíregyházi
Televízió Rá-adás címû mûsorában.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, a helyi válasz-
tási iroda vezetõje azzal kezdte, hogy mindig felhívják a
választásra jogosultak figyelmét arra, hogy a választáson
csak az tud részt venni, az adhatja le a szavazatát, aki
érvényes személyazonosító okmányával igazolni tudja a
személyazonosságát és a lakcímét.

Ha valakinek régi típusú személyigazolványa van, ab-
ban a személyazonossága mellett a lakcíme is szerepel,
így azt nem kell külön igazolni, de akinek már új típusú
személyigazolványa van, annak külön lakcímkártyával kell
rendelkeznie.

A választópolgárok személyazonosságukat háromféle
módon igazolhatják (a lakcímkártyára ez nem érvényes):
kártyaformátumú személyigazolvánnyal, vezetõi enge-
déllyel vagy útlevéllel. Jogszabályi feltétel, hogy az ok-
mányok érvényességét is ellenõrizni kell a szavazat le-
adása elõtt, ha nem érvényes az okmánya, nem szavaz-
hat – hangsúlyozta dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ.

ÁPRILIS 6-ÁN VÁLASZT AZ ORSZÁG

ÁPRILIS 4-ÉIG JELEZHETIK
ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELMÜKET

Az a választópolgár, aki bármilyen okból Nyíregyhá-
zán tartózkodik majd az országgyûlési választások nap-
ján, de az állandó lakcíme nem itt van, április negyediké-
ig még az állandó lakcíme szerinti jegyzõtõl kérheti, hogy
Nyíregyházán adhassa le a szavazatát. Ez természetesen
fordított esetben is igaz. Akinek az állandó lakcíme Nyír-
egyházán van, de április 6-án az ország bármely más pont-
ján tartózkodik majd a választás napján, az a személy a
nyíregyházi választási irodánál, a nyíregyházi jegyzõnél
április 4., péntek 16 óráig teheti meg erre vonatkozóan
bejelentési kötelezettségét. Ez történhet személyes beje-
lentéssel, levélben, illetve elektronikus úton is. Azon vá-
lasztópolgárok esetében, akiknek egészségi állapotában
olyan körülmény áll be, hogy kórházba kerül – ott is fog
tartózkodni a választás napján és ezt nem tudta jelezni

április 4-éig az erre illetékes hivatalnál –, az õ szavazásu-
kat semmilyen módon nem biztosítja a jogszabály, kivé-
ve, ha ezt elõre jelzik, hiszen akkor lehetõség van arra,
hogy a kórházban mozgó urna segítségével voksolhassa-
nak – mondta el.

Az is elõfordulhat, hogy a szavazásra jogosult személy
már kérte az átjelentkezését valahová, de utóbb kiderült,
hogy mégsem ott tartózkodik majd az országgyûlési vá-
lasztás napján, mert visszatér az állandó lakóhelyére. Eb-
ben az esetben van lehetõség korrigálni a kérelmet, de a
visszavonásnak is április 4., péntek 16 óra a határideje –
tette hozzá.

A SZAVAZÓKÖRÖKET MINDIG
FELÜLVIZSGÁLJÁK

– Mindenki megszokta azt, hogy általában nem változik
az a szavazókör, ahová szavazni kell mennie, hiszen nem
változtatott lakcímet. Azonban a szavazóköröket mindig fe-
lülvizsgálják, ezért elõfordulhat, hogy bár nem is változta-
tott valaki lakcímet, mégis máshová kell mennie szavazni,
mint azt legutóbb tette. A nemzeti választási iroda február
elején mind a nyolcmillió választópolgárt értesítette, hogy
hová kell mennie voksolni. Dr. Szemán Sándor arra kér
mindenkit, nézze meg ezt az értesítést. Ha valaki a február
7-ei állapothoz képest lakcímet változtatott, ezen lakcím-
változás alapján kellett, hogy kapjon az adott állandó lakó-
hely szerinti jegyzõtõl egy új értesítést, hogy hogyan válto-
zott a szavazóköre. A polgármesteri hivatalban lehet ér-
deklõdni, ha valaki bizonytalan abban, melyik szavazókör-
höz is tartozik, vagy elhagyta az értesítését – mondta el dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

A március 20-ai közgyûlésen ezúttal közel harminc
napirend került a képviselõk elé. Többek között szó
esett az autóbusz-közlekedésrõl, a megyeszékhely
rendõrkapitányságának elmúlt évi munkájáról, s hogy
helyi védettség alá került a Sóstói Múzeumfaluban ta-
lálható egykori „Csarodai paplak”, s a „Kisdobronyi
református templom” épülete.

Elsõként az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi
személyszállítás közszolgáltatási szerzõdésének 2013. évi
teljesítésére vonatkozó elõterjesztését tárgyalta a képvi-
selõ-testület, magyarán, a volános napirendi pontot. A
beszámolóból kiderült, a Szabolcs Volán Zrt. a tömegköz-
lekedés üzemeltetését az önkormányzattal kötött közszol-
gáltatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen teljesí-
tette. A szükséges erõforrásokat biztosították, a közszol-
gáltatás folyamatos volt, amit rendkívüli esemény nem
akadályozott. Az ellenzéki képviselõk hozzászólásaikban
azt fogalmazták meg, a jelenlegi helyzet ilyen formában
nem fenntartható. Az is elhangzott: napjainkban minden
hatvanadik forintot a tömegközlekedésre kell fordítani.
Nagy László (MSZP) úgy véli, hogy az elmúlt évek sem
hozták meg az áttörõ sikert a közösségi közlekedésben, a
probléma újratermelõdését látja. Elmondta: már sokadszor
lehet hallani, hogy a tartozások 2006-tól halmozódnak, s
ez okozta a problémát. Dr. Kovács Ferenc polgármester
válaszában sikerként értékelte a Szabolcs Volánnal kötött
együttmûködést. Az ellenzéki képviselõ felszólalására re-
agálva elmondta: 2010-tõl, két és fél évi tárgyalás után
sikerült megállapodásra jutni a szolgáltatóval. Ha ez nem
jött volna létre, ma már nem lenne Nyíregyházán közös-
ségi közlekedés.

JAVULT A KÖZBIZTONSÁG

Illés László a Nyíregyházi Rendõrkapitányság elmúlt évi
munkájáról számolt be a közgyûlésen. A városi kapitány
2013-at a testület életében a minõségi fejlõdés évének
nevezte. A rendõrség szerkezete átalakult, szolgáltató jel-
leget öltött, s a személyi és technikai feltételek is biztosí-
tottak voltak. A városlakók Nyíregyháza belvárosában és
a külsõ részein is érzékelhették a közterületen a rendõri
jelenlétet.

KOMOLY EREDMÉNYEK

Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-
KDNP frakciójának vezetõje el-
mondta, a rendõrség elmúlt évi
beszámolójából látható, hogy a
rendõrség és az önkormányzat
közös munkája komoly eredmé-
nyeket hozott.

– A régóta áhított látható rend-
õrség koncepció és térfigyelõ
rendszer fejlesztése már megva-
lósult és ez a program folytatódik
majd. Jelentõs elõrelépés az is,
hogy rendõrõrsöket adtak át a

városban és létrehozták a körzeti megbízotti rendszert.
Örömmel hallottuk azt is, hogy a rendõrségnek tavaly már
nem voltak mûködést nehezítõ technikai hiányosságai, s

JAVULT A VÁROSLAKÓK BIZTONSÁGÉRZETE

hogy a teljes állományi létszám fel van töltve. Ezúton is
szeretnénk megköszönni – a nyíregyházi városlakók ne-
vében – a rendõrség munkáját.

BÛNCSELEKMÉNYEK A LÉTFENNTARTÁSÉRT

Nagy László, az MSZP frakcióvezetõje azt mondta, a
rendõrség 2013. évi beszámolójából látható, hogy van-

nak olyan területek, ahol a rend-
õrség munkakörülményei javul-
tak, vannak olyan törvényi válto-
zások, amelyek az állampolgárok
és a városlakók életében szüksé-
ges változásokat hoztak, az ada-
tok szerint viszont vannak olyan
bûncselekmény-típusok, amelyek
száma emelkedett.

– Azt mondjuk erre, hogy bi-
zonyos bûncselekmények számá-
nak növekedése a társadalom po-

litikai leképezõdései. Nõtt a kifosztások és a lopások szá-
ma is a városban, ez azt láttatja velünk, hogy az elszegé-
nyedõ emberek bûncselekmény-típusú eszközökhöz kell,
hogy folyamodjanak a mindennapi létfenntartásuk érde-
kében.

VAN JAVÍTANI VALÓ

Vass Zoltán, a Jobbik képviselõje munkájukért köszö-
netét fejezte ki a Nyíregyházi
Rendõrkapitányság dolgozóinak,
de azt mondta, ennek ellenére
nem tudták elfogadni a rendõrsé-
gi beszámolót.

– A Jobbik tartózkodott a sza-
vazáskor, mert mi országos szin-
tû problémákat látunk, s jelezni
kell a kormányzat felé ezeket a
problémákat. Ha minden telepü-
lés évrõl évre elfogadja a beszá-
molókat, akkor a kormányzat azt

hiszi, hogy rendben vannak a dolgok, pedig valójában nem
így van. Nyíregyházán a közbiztonság mondhatni rend-
ben van. A bûncselekmények száma nem növekedett,
hanem stagnál. Ez jó eredménynek számít, bár van rajta
javítani való.

KIVÁLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS – ELÕNYÖKKEL

A Nyíregyházi Rendõrkapitányság jövõbeli tervei kö-
zött szerepel egy új tevékenységirányítási rendszer kiala-
kítása és – különösen az idegenforgalmi idényben – Sós-
tógyógyfürdõ területén a kerékpáros, valamint a lovas szol-
gálat erõsítése. Dr. Kovács Ferenc polgármester arra vilá-
gított rá, hogy az eredmények mellett láthatóak a felada-
tok is.

– Megkötöttük tavaly januárban azt az együttmûködést,
melynek keretében a polgárõrséggel, a közterület-felügye-
lettel, a mezõõri szolgálattal, a városüzemeltetés illetéke-
seivel együttmûködve zajlik a közbiztonság javítása, és
ennek komoly eredményei is vannak. Átadtuk a Huszár
lakótelepen a körzeti megbízotti irodát, és ott is szervezõ-

dik a polgárõrség. Sóstógyógyfürdõn a turisztikai szezon-
ra biztosított lesz a nagyobb rendõri jelenlét, de megtör-
tént az Érkerti rendõrõrs felújítása is, valamint a térfigyelõ
kamerák telepítése.

SZENT GYÖRGY TÉR?

A napirend tárgyalását követõen dr. Tarcsa Csaba me-
gyei rendõrfõkapitány is kívánt szólni a testülethez. Ismer-
tette a tényt, hogy hamarosan megújul a rendõr-fõkapi-
tányság Bujtos utcai épülete is. A fõkapitány azt kérte,
gondolja át a városvezetés a rendõrség körüli parkolási
anomáliákat. Továbbá azzal a javaslattal élt, hogy öröm-
mel vennék, ha a testület hozzájárulna ahhoz, hogy a rend-
õrség melletti tér Szent György nevét viselje. Szeretnének
egy dombormûvet is felállítani ezen a területen a rend-
õrök védõszentjérõl. Dr. Kovács Ferenc válaszában örö-
mét fejezte ki, hogy megújul a rendõrség épülete, és nem
látta akadályát annak sem, hogy a tér Szent György nevét
kapja. A parkolási anomáliákkal kapcsolatban elmondta,
hogy dolgoznak a probléma megoldásán.

EZER VONULÁS

A közgyûlésen napirendre került a Nyíregyházi Hiva-
tásos Tûzoltóság elmúlt évi munkája is. Toldi András tû.
százados, tûzoltóparancsnok tájékoztatójából kitûnt, hogy
2013 a korábbihoz képest kevesebb káreseményt hozott.
Ennek okai a tûzmegelõzést célzó sikeres intézkedések,
és az, hogy kisebb lett a helyi tûzoltóság mûködési terüle-
te. A parancsnokság jelenleg 31 település mentõ tûzvé-
delmét látja el. Az elmúlt évben közel ezerszer vonultak
riasztásra Nyíregyházán a tûzoltóság munkatársai.

RUGALMAS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Megalkotta a közgyûlés Nyíregyháza új hulladékgaz-
dálkodási önkormányzati rendeletét, melyet törvényi vál-
tozás tett szükségessé. Az új szabályozás már kiegészült
olyan, a hulladékszállítást érintõ részletszabályokkal,
amelyekre igény merült fel a korábbi, gyakorlati alkalma-
zása során. Így kiegészült a szüneteltetés, a tulajdonos-
változás bejelentése, valamint a biohulladék gyûjtésének
új szabályaival is. Petró Árpád, a THG Kft. ügyvezetõje
elmondta: rugalmasan kezelik a biohulladék-szállítást a
rendkívüli idõjárás és a tavaszi munkálatok miatt, erre le-
hetõséget biztosít az új rendelet is. Arra kérték a városla-
kókat, hogy a kommunális hulladéktároló edények mel-
lett – elkülönítve, rakodható állapotban – helyezzék ki a
biohulladékot, melyet elszállít a szolgáltató.

HELYI VÉDELMET KAPTAK

Támogatta a képviselõ-testület, hogy a Sóstói Múzeum-
faluba áttelepített református „Csarodai paplak”, valamint
a „Kisdobronyi református templom” épülete helyi védett-
ség alá kerüljön, mert eredeti helyükön is így volt. A két
református épület igen fontos és nagy jelentõségû, s for-
májuk, építõanyaguk, kidolgozásuk mind-mind a hagyo-
mányos, paraszti építõkultúrát reprezentálják.

Dr. Adorján Gusztáv

Vass Zoltán

Nagy László

A Huszár lakótelepen nemrégiben adták át
az új rendõrõrsöt
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az új gyár avatóján Orbán Viktor is részt vett. A
miniszterelnök a városban történõ beruházás fontos-
ságáról beszélt és arról, hogy a LEGO-val együtt 43
világcéggel kötött stratégiai megállapodást a kormány-
zat. Azt mondta, a dán vállalat nemcsak üzleti értéket
képvisel, de fontos kulturális hagyományokat is ad és
nem utolsósorban, törõdik a gyerekekkel.

Szerzõ: Erdõs József

Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepélyes gyárava-
tón elmondta:

– A LEGO olyan kultúrát ad a gyerekeinknek, aminek a
lényege az alkotás, az újítás és a fantáziadús élet. Márpe-
dig mi más teszi szebbé a felnõttek életét, ha nem ezek?
Mi másért érdemes egyáltalán élni? Meggyõzõdésem, hogy
azok a gyermekek, akik sokat, jól és jó játékokkal játsza-
nak, kreatív és alkotó személyiséggé válhatnak, és nagyobb
esélyük van arra, hogy elégedett és sikeres felnõttek lesz-
nek, mint azoknak a gyermekeknek, akiknek ez nem jut
osztályrészül. A LEGO arra neveli a felnövekvõ generáci-
ót, hogy ne elégedjenek meg azzal, ami van, hanem al-
kossanak. Csináljanak maguknak új játékot, használják a
fantáziájukat és a világot se fogadják el úgy, ahogy van.
Amikor már megnõnek, és erõsek, tehetségesek lesznek
és lesz erejük, akkor se törõdjenek bele abba, amit maguk
körül látnak és próbálják megváltoztatni, kiigazítani.

ELINDULT A TERMELÉS A LEGO ÚJ GYÁRÁBAN

és ugyanebben az évben 354 millió euróra növelte a ter-
melési kapacitást fejlesztõ beruházásait.

Mexikóban és Csehországban is bõvítették a meglévõ
üzemet, és elkezdõdött Kínában is az elsõ ázsiai LEGO
gyár építése.

MUNKAHELYET ÉS MEGÉLHETÉST HOZ

A kormányzati szinten is kiemelt projektként kezelt be-
ruházás eredményeként felépült új LEGO gyárban 1500
munkavállalót alkalmaznak, ez 250-nel több, mint az elõ-
zõ üzemben volt. Nyíregyháza polgármestere a megnyi-
tóünnepségen azt mondta: a világcég gazdasági fellendü-
lést, munkahelyeket és megélhetést hoz. Dr. Kovács Fe-
renc kiemelte, a 2010-ben felállt önkormányzatnak nagy
szerepe volt abban, hogy a LEGO a városban maradt.

Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében rávilá-
gított:

– Ha nem állt volna föl az új önkormányzat 2010-ben,
akkor nem állhatna ma itt ez a gyár. 3 hónap megfeszített
munkájának eredményeként több olyan kiajánlási doku-
mentációt és megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk,
amely megfelelt a LEGO elképzeléseinek. Ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani ezért a munkatársaimnak, és
köszönet a kormányzatnak is, mert fogadókészségüknek
és támogatásuknak köszönhetõen – tíz évvel korábban –
megkezdõdhetett és most is zajlik a nyugati elkerülõ épí-
tése is. Nagy öröm és büszkeség számomra, hogy sikere-
sen megvalósulhatott egy olyan neves világvállalat, mint
a LEGO beruházása Nyíregyházán.

Iskolásokkal közösen indították el a termelést a nyír-
egyházi gyárban, ahol évi 30 millió doboz a tervezett ka-
pacitás és itt készül a világ összes DUPLO játéka, de a
System termékek egy részét is itt állítják elõ.

ÁZSIÁBAN IS JELEN VAN

– Nyíregyházán hosszú távra rendezkedik be a LEGO,
ezt mutatja az új gyár felavatása is – errõl Bali Padda, a
LEGO Csoport ügyvezetõ alelnöke beszélt. Óriási beru-
házásnak nevezte a komplexumot, ami háromszor na-
gyobb, mint a jelenlegi, az ipari parkban mûködõ létesít-
mény. Hozzátette: – Ez a nagyszerû létesítmény a ma el-
érhetõ legfejlettebb LEGO gyártástechnológiával, automa-
tizálási megoldásokkal, munkabiztonsági és minõségügyi
szabványokkal üzemel.

A vállalat 2013-ban 11 százalékkal növelte eladásait

VESZTES ÁLLÁSBÓL
NYERT NYÍREGYHÁZA

Dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Nap-
lónak részletesebben is nyilatkozott az országban is ki-
emelkedõ jelentõségû beruházásról az ünnepélyes át-
adás után: – Óriási dolog, hogy ez a beruházás megva-
lósult, hiszen a nulláról, vesztett pozícióból indult 2010
novemberében. Az elsõ siker az volt 2011. január vé-
gén, hogy komolyan elgondolkoznak, hogy Nyíregy-
házán kellene ezt a gyárat felépíteni. Korábban elmen-
ni készültek, és Prága tûnt esélyesnek. Ez európai szin-
tû beruházás, hiszen a LEGO világtermelésének több
mint a 20 százaléka itt készül nálunk. Az, hogy Nyír-
egyháza ilyen infrastruktúrával, és mondhatom, ilyen

AZ ÚJ NYÍREGYHÁZI LEGO GYÁR
SZÁMOKBAN:

– A beruházás mértéke 60 milliárd forint, amit a LEGO
Csoport saját erõbõl finanszírozott.

– 100 hektáros földterület.
– A gyár területe: több mint 122 000 m2.
– A tervezett új munkahelyek száma: 250.
– 672 fröccsöntõ gép, 53 000 m2 fröccsöntési terület.
– Kézi raktár: 6000 m2.
– Magas raktár: 14 000 m2 dobozok és raklapok táro-

lására.
– Kézi, raklap alapú és magas raktár összesen kb.

82 000 raklap tárolására.
– 16 csomagolósor.
– 2013-ban 18 millió dobozt gyártott a LEGO gyár

Nyíregyházán, a tervezett kapacitás a beruházást
követõen: 30 millió doboz.

– Az új gyárban készül a világ összes DUPLO játéka,
valamint LEGO System készterméket is elõállít
majd.

– 600 parkolóhely, 200 kerékpárparkoló és 100 mo-
torparkoló.

– A komplexum mellett 26 hektáros ökoparkot léte-
sítenek.

– Érintkezési pontok a területen a gyalogosforgalom
és a jármûforgalom között: 0.

– Évente megtakarított ivóvíz mennyisége: 60 000 m3.
– Évente megtakarított CO2-kibocsátás (hagyományos

technológiával mûködõ gyárhoz képest): 500 ton-
na.

– Minden épületben intelligens világítás.
– Saját fitnesztermek és szabadtéri sportpályák.
– Belsõ tárgyalók területének megfelelõ külsõ tréning-

terület.

gazdasági, pénzügyi stabilitással bír, szorgalmas és dol-
gozni szeretõ emberekkel, s ilyen oktatási háttérrel,
mindez együtt fontos, mert egy ilyen világcég nemcsak
a beruházási területet nézi meg, hanem a város jó adott-
ságait is. Tulajdonképpen a várost is értékeli, így nyer-
tük meg ezt a beruházást. A LEGO egyébként 100 hek-
tár területet vásárolt meg, amibõl most 60 hektár lett
beépítve, s lehetõség van akár arra, hogy a fennmaradó
területen a mostani termelõkapacitást is megduplázzák,
a hozzá tartozó logisztikai infrastruktúrával együtt. Ez
egy közös siker, amit a kormánnyal, a befektetõvel
együtt értük el. A kiemelt pozíció következtében pedig
nem mellesleg, a korábbi tervekkel szemben, 2025-rõl
tíz évvel elõrehozva, megépül állami beruházásként a
nyugati elkerülõ. Ez pedig a város fejlesztése, és az itt
lévõ cégek mûködése, beruházásaik szempontjából ki-
emelt jelentõséggel bír.

Bali Padda ügyvezetõ alelnök (jobbról) kalauzolta a
miniszterelnököt és a polgármestert
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„VISSZAADTUK A JÖVÕJÉT ENNEK A VÁROSNAK”
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓNAK NYILATKOZOTT A LEGO GYÁRAVATÁS NAPJÁN

A LEGO gyáravatás kapcsán Nyíregyházára érkezett
Orbán Viktor miniszterelnök, aki exkluzív interjút
adott a Nyíregyházi Televíziónak. Ennek szerkesztett
változatát olvashatják az alábbiakban.

– A városházára érkeztében többen megállították, majd
egy rögtönzött beszédet is tartott az egybegyûlteknek, ahol
így fogalmazott: Nyíregyházára könnyû érkezni. Ezt ho-
gyan értette?

– Gyûlést most ide éppen nem hirdettünk, mégis össze-
verõdtünk jó néhányan, és ilyenkor úgy illendõ, hogy az
ember köszöntse az egybegyûlteket. Fölidéztem, hogy
nagyon régóta ismerjük egymást, mármint a nyíregyházi-
ak és jómagam, hiszen meg sem tudom számlálni, hánya-
dik alkalommal vagyok itt, ahol mindig szeretettel fogad-
tak. Itt mindig kaptam hátba veregetést, lapogatást, jókí-
vánságokat, kézfogást, puszikat, egy-egy imát, most ép-
pen egy verset olvastak föl. Ugyanakkor azt is elmondtam,
hogy itt a legnehezebb nyerni, tehát itt van az egyik legel-
kötelezettebb tábora a híveinknek, ugyanakkor nagyon
nehéz az egész város bizalmát elnyerni. Ez négy évvel
ezelõtt sikerült, de figyelmeztettem az egybegyûlteket, hogy
a bizalmat könnyebb elnyerni, mint megtartani. Sokat dol-
goztunk és még sokat kell dolgoznunk a következõ na-
pokban, hogy a bizalom, amit megszereztünk, meg is ma-
radjon és folytathassuk a munkát. Nagyjából így zajlott a
választási gyûlés.

19 MILLIÁRD FORINT ADÓSSÁGGAL KEVESEBB

– Azt is említette, hogy az eredményeket talán itt a
legnehezebb elérni.

– Ez a feje búbjáig eladósodott város volt. 2010-ben,
amikor vetettünk egy pillantást az ország önkormányzati
térképére, akkor volt néhány krízispont, ahol a jövõ nem
nagyon látszott, mert olyan adósságot halmoztak föl ko-
rábban, hogy szinte agyonnyomta az ott élõket. Az Önök
városa, Nyíregyháza e közé a néhány, szinte reménytelen
helyzetben lévõ település közé tartozott. Egyébként Nyír-
egyháza szép, intelligens város, komoly közintézmények-
kel, iskolákkal, komoly és erõs középosztállyal, és általá-
ban is dolgozni akaró és tudó emberekkel. A város maga
nem nézett ki rosszul, csak azok a fránya számok a köny-
vekben brutális képet mutattak... Amikor az adósságot le-

vettük az önkormányzatokról – mert Magyarország min-
den városának és minden falujának a válláról levettünk
minden adósságot –, Nyíregyháza esetében azt jelentette,

dása van. A nyíregyháziak miatt tettük elsõsorban, bár
a LEGO is jó partner. Szóval igyekeztünk mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy a polgármester úr, ami-
kor majd el kell számolnia a négy évével, azt tudja
mondani a nyíregyháziaknak, hogy tisztelt hölgyeim
és uraim, a dolog úgy áll, hogy itt komoly eredménye-
ket értünk el. Ha a megyét nézem, akkor azt kell mon-
danom, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben most 20-21
ezerrel dolgoznak többen, mint négy évvel ezelõtt. Ez
szerintem egy olyan eredmény, amire mindannyian
büszkék lehetünk.

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS JEGYÉBEN

– Nyíregyháza a következõ esztendõkben milyen kihí-
vások elõtt áll?

– Fontos idõszak elõtt áll Magyarország, mindannyian
közösen, mert egyfelõl itt van a parlamenti választás, ami-
kor jövõt kell választani magunknak, még pontosabban, a
múlt és a jövõ között kell választanunk. Az emberek számára
a választási lehetõség ismert és világos, kormányoztak a bal-
oldaliak is négy, sõt nyolc éven keresztül, kormányoztunk mi
is, össze lehet vetni a teljesítményeket, a szavakat, meg a
tetteket is. De utána egy még nehezebb forduló következik,
mert az új alkotmányos rend szerint a polgármesterek már
nem lehetnek tagjai a Magyar Parlamentnek. Tehát utána majd
Nyíregyházának kell hoznia még egy döntést, immáron a
parlamenti választási eredmények ismeretében, hogy akkor
hogyan akarja létrehozni Nyíregyháza új vezetését és az ho-

gyan fog majd együttmûködni Magyarország Kormányával.
Szerintem a mostani parlamenti választás jelentõs mérték-
ben kihat majd az önkormányzati választásra, és majd októ-
berben jutunk el oda, amikor azt tudja mondani egy nyíregy-
házi polgár, hogy ismerjük a következõ négy évre a fölállást,
meg tudjuk fogalmazni az elvárásokat, lássuk, mit tud Nyír-
egyháza régi-új vezetése. Ehhez októberig kellene elõrelát-
nunk. Vannak természetesen vágyaim, de a döntéseket ez
egyáltalán nem befolyásolja, mert azokat a magyar válasz-
tóknak kell meghozni. Kívánom, hogy a nyíregyháziak vá-
lasszanak maguknak olyan kormányt és olyan polgármestert,
önkormányzatot, amely jól tud majd összedolgozni a nyír-
egyházi emberek érdekében.

NYÍREGYHÁZA KISUGÁRZÓ EREJE

– A LEGO-beruházás az országban az egyik legnagyobb,
kiemelt kormányzati projekt volt, de folytathatnánk a
nyugati elkerülõvel is. Miért ez a kitüntetett figyelem
Nyíregyháza számára?

– Ha már a LEGO-ról beszélünk, akkor én látok hason-
lóságot aközött, ahogy a legó játékot játszani kell, meg
aközött, ahogy egy ország számára a legjobb megoldáso-
kat ki kell gondolni, mert az országban is a darabok úgy
megvannak. A kérdés az, hogy hogyan illesztjük õket össze?
Mi úgy gondoltuk, nincs felesleges darab, amire nincs szük-
ség, mint ahogy a legó játékban sincs. Amikor mondják,
hogy egy térség elmaradott, meg alulfejlett, reménytelen,
akkor én ezekre legyintek, ezeket nem hiszem el. Szerin-
tem olyan gazdaságpolitikát kell megvalósítani, ahol min-
den darabja az országnak megtalálja a maga helyét, és
egyetlen fölösleges ember, egyetlen fölösleges falu és vá-
ros sincsen. Legfeljebb nem elég fejlett, talán még nem
hozta ki magából azt, ami benne van, de hogy felesleges
vagy reménytelen lenne, vagy hogy félre kellene tolni, azt
nem hinném. Ezért különösen figyelek azokra a térségek-
re, amelyekrõl így szoktak gondolkodni. Nekem szemé-
lyesen is fontos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amit min-
dig hátra szoktak sorolni. Szeretnénk bebizonyítani, hogy
ezek a térségek igenis alkalmasak arra, hogy az ország fej-
lõdési fõsodrához csatlakozzanak, és ebbe az irányba is
haladtunk az elmúlt idõszakban. Nyíregyháza egyébként
egy nagyon erõsen fejlõdõ város. A megye egésze talán nincs
jó állapotban, de a megyei városok rangsorában Nyíregy-

újabb adósságcsapda felé vegyék az irányt. Csökkenteni
kell az országos adósságot is, annak érdekében, hogy több
forrás jusson fejlesztésre és kevesebb pénz menjen ki az
országból adósságtörlesztésre. Folytatni kell a rezsicsök-
kentést, ami egy fantasztikus dolog. 4-5 évtizede nem volt
példa arra Magyarországon, hogy az emberek azt érez-
zék, hogy a megélhetés költségei nemhogy nem növeked-
nek, hanem csökkennek. Ezt meg kell védeni, sõt, azt gon-
dolom, hogy tovább is tudunk menni ezen az úton. Meg-
vannak az elképzeléseink, hogy a most bejelentett harma-
dik rezsicsökkentés után hogyan, milyen lépéseket tudunk
majd tenni. Fontosnak tartom azt is, hogy a képzés, elsõ-
sorban a modern munkahelyek betöltésére alkalmas szak-
munkás-képzés Magyarországon megújuljon, illetve foly-
tatódjon ez a folyamat. Itt a gazdasági kamarával már át-
álltunk egy új képzési rendszerre, aminek az elsõ eredmé-
nyei 1-2 éven belül látszani fognak, és Nyíregyházának is
szerintem jól képzett szakemberekre lesz majd szüksége.
S persze folytatódik az infrastruktúra fejlesztése, ami ugyan-
csak közvetve érinti Nyíregyházát, az M3-ast el fogjuk vinni
az ország határáig.

MUNKA AZ IDÕSEKÉRT ÉS FIATALOKÉRT

– Miniszterelnök úr, változik a törvény, így a parlament-
ben jóval kevesebb képviselõ lesz, ebbõl következõen ta-
lán többletterheik is lesznek azoknak, akik majd egy-egy
várost, térséget képviselnek. Ön szerint Nyíregyházának
milyen képviselõre lenne szüksége az elkövetkezendõ négy
évre?

háza jól áll. Ez egy igenis tiszteletreméltó és erõs város,
amelybõl az erõ kisugárzik majd az egész megyére. Ha jól
megy Nyíregyházának, akkor jól megy a megyének is.

M3-AS AZ ORSZÁGHATÁRIG

– Nézzünk egy picit elõre, mik lehetnek a következõ
esztendõk kihívásai, milyen Nyíregyházát és milyen or-
szágot szeretne látni három-négy év múlva?

– Van néhány dolog, amit már elértünk, azokat meg kell
védeni. Például azt, hogy a városaink szabadon lélegez-
nek, nincsenek eladósodva. Nem szabad engedni, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a gyáravatón

– Van két csoport, akire mindig nagyon figyelnünk kell.
Az egyik a szüleink nemzedéke, tehát a nyugdíjasok. Olyan
képviselõre van szükség, aki tiszteli a saját szüleit, az idõ-
sebb nemzedéket és tudja, hogy kötelességeink vannak,
amelyeket teljesítenünk kell. Ezek részben lelki, szellemi
természetû, ha úgy tetszik, fiúi kötelességek, másfelõl gaz-
dasági természetûek is. Azt, ami a szocialisták alatt tör-
tént, hogy a válságot a nyugdíjasok terhére próbálták or-
vosolni és elvették a nyugdíjukat, egy egész hónapnyit,
nem szabad megengedni. Olyan képviselõ kell, aki képes
a nyugdíjasokat és a nyugdíjakat megvédeni. Másodsor-
ban a jövõrõl is gondoskodnunk kell, ahhoz meg kellenek
családok és gyermekek, tehát olyan képviselõt szeretnék
mindenhonnan látni a parlamentben, aki átérzi a saját sze-
mélyes felelõsségét a családok támogatásának ügyében.
Nekünk ilyen képviselõink vannak itt, Nyíregyházán. Úgy
látom, hogy tisztelettudó fiúk a mi jelöltjeink, az idõsebb
nemzedéknek megadják a tiszteletet, ugyanakkor csalá-
dos emberként, átérzik a családok helyzetét, tudják, hogy
támogatnunk kell õket, mert a jövõ az a gyermekeinkben
van. S azt is tudják, hogy dolgozni kell. Olyan embereket
indítunk itt jelöltként, akik a munkát és a dolgozó embere-
ket is tisztelik, megbecsülik. Ebbõl a három dologból lehet
összerakni egy mûködõképes és sikeres országot. Szerin-
tem a mi jelöltjeink alkalmasak erre.

hogy innen 19 milliárd forintnyi adósságot vittünk el. Ha
ezt nem tettük volna, ez a város elsüllyedt és megfulladt
volna az adósságtengerben. De ezt sikerült megoldanunk,
a polgármester úrral hosszas tárgyalások alapján két rész-
letben az adósságot végül is sikerült elvinni, a város leve-
gõhöz jutott, tud fejlõdni. Úgy érzem, hogy visszaadtuk a
jövõjét ennek a városnak.

MUNKAHELYTEREMTÉS A LEGÓVAL IS

– A Nemzeti Ügyek Kormánya segítségével, mert nyil-
ván az elõzõ mondataival erre utalt. De milyen munkát
végeztek a nyíregyháziak és Nyíregyháza az elmúlt, most
már lassan záruló ciklusban?

– 170 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett, il-
letve érkezik ide, ez látszik is. Amikor leültünk négy
évvel ezelõtt a polgármester úrral, hogy megbeszéljük,
hogy mit tudunk tenni Nyíregyházáért, akkor õ elsõ hely-
re a munkahelyteremtést tette. Volt itt persze más is: inf-
rastruktúra, útépítés, állatkert, sok minden, nem soro-
lom föl mind, amire Önök joggal lehetnek büszkék.
Abban egyeztem meg polgármester úrral, hogy a Ma-
gyar Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy
az ide érkezõ vállalkozásokat támogassa, illetve minél
több nagy céget vegyen rá arra, hogy az országnak eb-
ben a sarkában keresse a boldogulást. Ezért vagyok
egyébként a mai napon itt, mert a LEGO új gyárát adjuk
át, amine az alapkövét egy évvel ezelõtt tettük le. A
LEGO-t nem véletlenül vettük be a 43 olyan vállalat
közé, amellyel Magyarországnak stratégiai megállapo-
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AKTUÁLIS HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a
biohulladék-szállításba bevont, családi házas övezetekben lakókat,
hogy 2014. március 31-étôl a növényi eredetû bomló szerves

hulladékot újból minden héten,
a már megszokott napokon szállítja el.

Kérjük, hogy a biohulladék-tároló edényeket változatlanul
reggel 6 órakor szíveskedjenek a családi házak elé kihelyezni.

Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-523

E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Az Év embere gála, VIII. Nyíregyházi Borbál jótékonysági
borárverésébõl befolyt összeget a két fõszervezõ, Máthé
Csaba (balra) és Nagy Gábor az Egészséges Újszülötte-
kért Alapítványnak ajánlotta fel, amelyet dr. Gál János, az
alapítvány kuratóriumának elnöke vett át. (x)

A Ford Vagép átadta a 72 darabos Ford Mondeóból
és Ford Focusból álló gépjármûflottát a BIGE

cégcsoportnak az új mezõgazdasági integrátori
hálózatának feladataihoz.

(x)

JOBBIK: MEGÉLHETÉS, REND, ELSZÁMOLTATÁS

A Jobbik programjának három fõ eleme van, ez
pedig a megélhetés, a rend és az elszámoltatás –
fogalmazott Vona Gábor, a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom elnöke és miniszterelnök-jelöltje
nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A rendezvényen je-
len voltak a párt helyi országgyûlési képviselõje-
löltjei is. Gyüre Csaba és Balczó Zoltán a deviza-
hitelesek problémáiról és a megyénket érintõ mun-

kaerõ elvándorlásának kérdésérõl beszéltek. Vona Gábor elmond-
ta, hogy amennyiben pártja gyõzelmet arat az április 6-ai or-
szággyûlési választásokon, a munkahelyteremtésért és egy biz-
tonságos nyugdíjrendszer bevezetéséért fognak küzdeni. A poli-
tikus szerint ugyancsak elengedhetetlen a közbiztonsággal fog-
lalkozni, illetve elszámoltatni az elmúlt idõszak politikai elitjét,
valamint felszámolni a korrupciót.

FIDESZ: HAMISKÉP-BOTRÁNY A SZOCIALISTÁKNÁL

Az MSZP Nyíregyháza város érdekeit és az itt
dolgozók munkahelyeit is veszélyezteti – jelen-
tette ki dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-
mestere Az ellensúly lapjában megjelent hami-
sított fénykép kapcsán, amely õt ábrázolja az
egyik legnagyobb külföldi tulajdonú cég magyar-
országi vezetõivel. A politikus bocsánatkérésre
és a lap terjesztésének megszüntetésére szólítot-
ta fel Jeszenszki András és Juhász Ferenc szocia-

lista országgyûlési képviselõjelölteket. Petneházy Attila önkor-
mányzati képviselõ, a Fidesz országgyûlési képviselõjelöltje
szerint egyértelmûvé vált, hogy a szocialisták miért nem írták
alá a városi közgyûlés Etikai Kódexét. Szerinte csak a szocia-
listák képesek arra, hogy hamisítsanak, félrevezessenek, és nem
képesek arra, hogy felmérjék, hogy milyen hatalmas károkat
okozhatnak mindezzel városunknak.

VÁLASZTÁS 2014
DK: ELBUKOTT SZABADSÁGHARCOK

Az április 6-ai országgyûlési választások nem lesz-
nek sem szabadok, sem tisztességesek – fogalma-
zott Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció
elnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Meglátásai
szerint szabadságról akkor beszélhetnénk, ha a vá-
lasztópolgároknak azonos erõfeszítésbe kerülne
megismerni a különbözõ politikai erõk programját.
A DK elnöke a kormány intézkedéseit is minõsítet-
te. Szerinte az Orbán Viktor által meghirdetett sza-

badságharcok elbuktak, nem valósult meg ugyanis sem az állam-
adósság csökkentése, sem a rezsicsökkentés, mi több, az országot
kiszolgáltatták az oroszoknak a paksi szerzõdés által. Elmondta,
hogy az utolsó pillanatig küzdeni fognak, melynek végén gyõzel-
met vár a baloldaltól, ám ha ez mégsem valósul meg és a FIDESZ
alakíthat kormányt, az semmiképp sem lesz legitim.

FIDESZ: NYÍREGYHÁZA NEM KÉR A
GYÛLÖLETKAMPÁNYBÓL!

Nyíregyháza továbbra sem kér a gyûlöletkampány-
ból – mondta Petneházy Attila, a FIDESZ-KDNP or-
szággyûlési képviselõjelöltje a kampányirodában tar-
tott sajtótájékoztatón. Rámutatott, hogy Mesterházy
Attila, az MSZP elnöke a hét elején Nyíregyházát vá-
lasztotta menekülési célpontjának ahelyett, hogy az
Országgyûlés bizottságának meghívására végre elmon-
daná, mit tud Simon Gábor több százmilliós eltitkolt
vagyonáról. Jászai Menyhért, a FIDESZ nyíregyházi
elnöke a baloldal hétfõi, Kossuth téri kampányrendezvényén történt
példátlan eseményrõl beszélt. Mint mondta, Gyurcsány Ferenc, a DK
elnöke beszédében uszító gondolatok is elhangzottak. Ezt követõen
egy férfi kivált a tömegbõl, és megrúgta a Fidelitas egyik aktivistáját.
Az esetnél rendõri beavatkozásra volt szükség, a fiatalember orvosi
ellátásra szorult, késõbb feljelentést is tett a rendõrségen.

MSZP: MEZÕGAZDASÁGI TERVEK

Az MSZP kiemelt figyelmet fordít a mezõgazda-
ságnak és a vidékfejlesztésnek – errõl számolt be
Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt nyíregyházi
sajtótájékoztatóján. Mint mondta, ha bizalmat kap-
nak a választóktól, csökkenteni fogják az alapvetõ
élelmiszerek áfáját 5 százalékra és ezáltal az
áfacsalásokat is vissza fogják szorítani. A szocialista
párt elnöke hozzátette: a mezõgazdasági termelõ-
ket pedig úgy támogatnák, hogy segítenének termé-

keiket minél több piacra eljuttatni. Ezt úgy oldanák meg Mesterházy
Attila szerint, hogy a termelõk beszállítói lehetnének olyan cégek-
nek, amelyek exportra is termelnek. Azt mondta: támogatnák az
öntözõrendszerek telepítését és a belvízrendezés, valamint az ár-
vízvédelem területén is szeretnének elõrelépni. Mesterházy Attila
hozzátette: a földbérleti pályázatokat is újravizsgálnák.

JOBBIK: POLITIKUSBÛNÖZÉS ÉS KORRUPCIÓ

Mintegy 400 milliárd forinttól fosztja meg az ál-
lamot évente a politikusbûnözés és a korrupció –
jelentette ki dr. Gyüre Csaba, a Jobbik országgyûlési
képviselõjelöltje sajtótájékoztatóján. A politikus üd-
vözölte a politikai álláshalmozás lehetõségét elodá-
zó intézkedést, amelynek értelmében nem lehet va-
laki egyidejûleg országgyûlési képviselõ és polgár-
mester. Gyüre Csaba sajtótájékoztatóján a Jobbik
programjaként hangsúlyozta a képviselõk visszahív-
hatóságát, mentelmi jogának eltörlését és esetleges kettõs állam-
polgárságának nyilvánosságra hozását. A párt ezeken felül szorgal-
mazná az egyes ciklusok végén a képviselõk és családtagjaik va-
gyonosodási vizsgálatát, s fontos feladatként tekintenének a közbi-
zalom helyreállítására, a közélet átláthatóságának biztosítására. Gyõ-
zelmük esetén a törvényalkotó politikusokra dupla büntetés várna
bûnelkövetés esetén.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
„NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP)
a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerzôdést kötött

felnôtt-, gyermek- és fogorvosoknak”
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a 49/2014. (III. 20.) számú határozatával
döntött az Egészségügyi Támogató Alap Program 2014. évi mûködtetésérôl, és annak
végrehajtása érdekében szerzôdést kötött a PRIMOM Alapítvánnyal.
A program célja:
Az ETAP általános célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel
mûködô háziorvosi (házi felnôtt-, gyermekorvosi, fogorvosi – továbbiakban: Kedvezmé-
nyezett Praxisok) praxisok mûködésének vissza nem térítendô támogatása a területi ellá-
tási kötelezettséggel mûködô háziorvosi házi felnôtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok
korszerû és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minôségi ellátás biztosítása,
javítása.
A támogatás benyújtására jogosult személyek:
Az önálló orvosi tevékenységrôl szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos ren-
delkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosi (házi felnôtt-, gyer-
mekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa (továbbiakban: Támogatott Praxis), akinek Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával hatályos feladat-ellátási szerzôdése van
és mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési és egyéb szerzôdéses
kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.
Támogatási program lejáratának végsô határideje:
2014. szeptember 30.
Támogatás formája:
A pályázaton elnyerhetô támogatás formája vissza nem térítendô támogatás.
Támogatás mértéke:
A megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50 százaléka, mely felhaszná-
lását számlával kell igazolni.
A támogatás összege:
Jelen pályázat keretében igényelhetô összeg minimum 50  000 Ft, legfeljebb 400 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. április 1-jétôl a keret kimerüléséig vagy a pályázat felfüggesztéséig, de a program
lejáratának végsô határideje: 2014. szeptember 30. A keret 80 százalékban szerzôdéssel
történô lekötésekor az önkormányzat a Nyíregyházi Naplóban közleményt ad ki a még
rendelkezésre álló keret nagyságáról. A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrend-
szere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu
és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Január vége óta várja Nyíregy-
háza híres mûvészének, Benczúr
Gyulának az alkotásait felvonulta-
tó kiállítás a Jósa András Múzeum
látogatóit. Nemrégiben rendhagyó
tárlatvezetésen, dr. Fabiny Tamás,
a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Északi Egyházkerületének püs-
pöke mutatta be a mûvész alkotá-
sait a közönségnek. A kiállítás áp-
rilis 28-áig várja a látogatókat.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TASNÁDI CSABA A RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgár-

mestere az elõadó-mûvészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló törvény elõírásainak meg-
felelõen pályázatot hirdetett a Móricz Zsig-
mond Színház Nonprofit Kft. vezetõi (ügy-
vezetõ igazgatói) munkakörének betölté-
sére 2014. február 20-án.

A pályázat benyújtásának határideje – a
pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30 nap – 2014. március 22. napja volt. A
megadott határidõre egy pályázat érkezett,
dr. Tasnádi Csaba benyújtott anyaga, mely
a kiírás feltételeinek formailag megfelelt.

A vezetõi (ügyvezetõ igazgatói) munka-
körre kiírt pályázatot a törvény elõírásai-
nak megfelelõen felállított 9 fõs szakmai
bizottság véleményezte és értékelte, mely
során a jelen lévõ bizottsági tagok egyhan-
gú támogató szavazatával dr. Tasnádi Csa-
ba pályázatát támogatottnak minõsítette.

A szakmai bizottság véleményét figye-
lembe véve, a közgyûlés határozata alap-
ján a munkáltatói jogkör gyakorlója, Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város polgármestere
a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
vezetõi (ügyvezetõ igazgatói) munkakör
ellátására 2014. július 1– 2015. június 30.
napjáig terjedõ határozott idõtartamra dr.
Tasnádi Csabát nevezi ki.
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ÉRDEKESSÉGEK HIRDETÉS

A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja keretében megépült a Po-
lyákbokori II. sz. szennyvíztisztító telep, melynek próba-
üzeme az elmúlt év végén megkezdõdött. Tavaly június-
ban elkezdett rész-mûszaki átadások következtében kö-
zel 2800 ingatlan esetében lehetséges a hálózatra való
csatlakozás.

A közeljövõben (március vége, április eleje) újabb ré-
szek átadása folyamán mintegy 1000 ingatlannal bõvül
az üzembe helyezhetõ bekötések száma. Így jól látható,
hogy – a korábban elõre nem látható akadályok ellenére
– a beruházás tervezett 8000 ingatlan házi bekötésének
státusza hamarosan eléri az 50 százalékot – tájékoztatta
lapunkat dr. Podlovics Roland projektvezetõ.

Elmondta: az átadott területeken lakók a rákötés enge-
délyezésérõl szórólapon tájékoztatást kapnak, illetve a
www.nyirszennyviz.hu oldalon is tájékozódhatnak. A
honlapon kihelyezett keresõben a hrsz. alapján vagy cím
alapján is megtudhatják, hogy az adott ingatlan esetében
lehetségessé vált a rácsatlakozás. Mindemellett minden
ingatlantulajdonost szórólap útján is tájékoztatnak a rá-
csatlakozási lehetõségrõl.

Dr. Podlovics Roland felhívja az érintettek figyelmét,
hogy a csatlakozásról való kiértesítés után mihamarabb
gondoskodjanak a hálózatra való rácsatlakozásra, mivel
a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által a kedvezmé-
nyes szippantás igénybevételére elfogadott moratórium
2014. március 15-én lejárt. Így azon tulajdonosok, akik-
nek az ingatlanját az elmúlt téli idõszak során adták át (a
hálózatra való csatlakozás engedélyezett), ezen idõpont-
tól számított 30 napon túl a kedvezményes szennyvízszip-
pantást már nem tudják igénybe venni.

SÜRGETÕ AZ ÉLÕREKÖTÉS – NEM TÁMOGATOTT A SZIPPANTÁS

Szintén ettõl az idõponttól számított 90 napon belül,
aki nem végzi el a rákötést, annak a teljes árú szennyvíz-
szállításon felül már a talajterhelési díjat is meg kell fizet-
ni, mely egy átlagos családi ház esetében a 18 000 forin-
tot is elérheti.

További fontos információ a 262/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet, mely a magánszemélyek közmûfejlesztési támo-
gatását szabályozza. A támogatás szociális alapon ítélhe-
tõ meg, amely támogatást a jegyzõtõl lehet kérni.

UTAK HELYREÁLLÍTÁSA, CSONGOR UTCA
ENGEDÉLYEZTETÉS, ÚTÉPÍTÉS

A projektvezetõ arról is tájékoztatott, hogy a szenny-
vízprogram keretében érintett utakat az eredeti állapotuk-
nak megfelelõen állítják helyre. A földutak és zúzottköves

utak helyreállítása zajlik jelenleg a város több pontján is,
a helyreállítást követõen veszi át a szennyvizes vállalko-
zótól a városüzemeltetés az utakat üzemeltetésre.

– Az elmúlt héten a Nyíregyházi út és környéke volt
napirenden. Oroson az utak helyreállítása megtörtént (egy
utca kivételével kész – Oros, Gyûrû utca, ahol még kivite-
lezés zajlik).

– Az elmúlt héten helyreállítás folyt továbbá a Csongor
utca és a Sátor utca környékén.

– A héten, illetve a jövõ héten (13-14. hét) Sóstóhegy
(Nyírség u., Lepke u., Hadobás u.), Kistelekiszõlõ (kivéve
a nyomott rendszerrel érintett utak), illetve Borbánya (pél-
dául: Rezeda u., Bazsalikom u.) településrészeken állítják
helyre az utakat.

– Ezt követõen a 15–17. héten Nyírszõlõs (Kincs köz,
Kincs u., Pajzsikafû u.), a belváros, Felsõpázsit (Árvácska
u., Levendula u., Rozmaring u., Kapor u.), Bokortanya I.
(Újtelekbokor, Salamonbokor) és Bokortanya II.
(Mohosbokor, Rókabokor, Benkõbokor, Kovácsbokor,
Polyákbokor) településrészeken állítják helyre az utakat.

Tavaly januárban a Belügyminisztérium mûködési és fej-
lesztési célok ellátására egyszeri, 1 500 000 000 forint
összegû, vissza nem térítendõ támogatást nyújtott az ön-
kormányzat számára, melyet a városvezetés, teljes egé-
szében a szennyvízprojekthez kapcsolódó úthelyreállításra
fordít. Ennek köszönhetõen összességében a szennyvíz-
projekttel érintett utcák közül mintegy 30 kilométer hossz-
ban saját erõs útépítési munkákat is tudnak végezni. Kü-
lön kiemelendõ, hogy egy olyan útszakaszt is megépíte-
nek ezen forrásból, mely már évtizedek óta várat magára,
s ez a Csongor utca, mely várhatóan szeptember végére
készül el – tájékoztatott dr. Podlovics Roland projektve-
zetõ.

Zajlanak az élõrekötések

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályá-
zatot ír ki egyszeri vissza nem térítendô támogatás elnyerésére, felsôfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsô diploma megszerzésére vonatkozó felsôoktatási hallgatói jogviszony (BSC, MSC,

osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény);
– a családban az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori

legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetô: www.nyirhalo.hu vagy www.nyiregyhaza.hu, személyesen átve-

hetô a Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály Titkárság, B. épület
I. emelet 102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyer-
mek esetén);

3.) a felsôfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elôzô félév tanulmányi átlagát
tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutóbbi lezárt félévi
eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata);

4.) az egy fôre jutó családi jövedelem igazolását (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató
esetén NAV igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);

5.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy Ok-
mányiroda által igazoltan).

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. április 18.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ: RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

A kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látogatás
során ellenôrizze. A kuratórium döntését követôen írásban értesítjük a pályázókat az

eredményrôl.

A pályázattal kapcsolatos bôvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztályon
(Büdszenti Ildikó, telefon: 42/524-585) kérhetô.

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft. versenytárgyalás útján történõ
bérbeadással meghirdeti:
a Nyíregyháza, Pacsirta u. 29–35. I/6. szám alatti, 1 szoba, összkomfortos, 25 m2 alapterületû,
a Pacsirta u. 29–35. I/14. szám alatti, 1 szoba, összkomfortos, 30 m2 alapterületû, valamint
a Pacsirta u. 29–35. I/23. szám alatti, 1 szoba, összkomfortos, 25 m2 alapterületû, önkormányzati tulaj-
donú költségalapon meghatározott lakbérû nyugdíjasházi bérlakásokat.
Pályázatot kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek nyújthatnak be.
A licit induló mértéke: 525 000 Ft, illetve 630 000 Ft (60 havi lakbér).
A bérbeadás idõtartamát az ajánlatok alapján a versenytárgyalás során állapítják meg, de legalább 60 hónap.
A bérleti díj 350 Ft/m2/hó.
A részletes pályázati kiírások átvehetõk a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit
Kft. Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. szám alatti Lakásügyi csoportjánál: 2014. április 10. napján 15.30 óráig.
A pályázat benyújtásakor a pályázónak bánatpénzt kell befizetnie a bérbeadó Nyíregyháza, Tüzér u.
2–4. szám alatti pénztárába, melynek összege 50 000 Ft/lakás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. napján 15.30 óráig.

Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. sz. Lakásügyi csoport
A versenytárgyalás idõpontja: 2014. május 5. 9 óra 00 perc
A versenytárgyalás helye: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és  Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.

Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. I. emeleti kis tárgyaló
A lakások megtekinthetõk: 2014. április 2-án 12.00–13.00 óra között

2014. április 3-án 12.00–13.00 óra között
A pályázat kiírója a változtatás jogát fenntartja és a versenytárgyalást indoklás nélkül érvénytelenné nyilváníthatja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.

HERMAN OTTÓ EMLÉKÉV

FUSS NYÍREGYHÁZA!
Futóversenyt rendeztek Nyíregyházán.
Az erdei tornapályánál több százan
gyülekeztek, hogy aztán a közös be-
melegítés után nekivágjanak a külön-
bözõ versenytávoknak. A gyerekekre
2 kilométer várt, de lehetett indulni 6
és 10 kilométeren is, sõt, ötfõs csapa-
tokkal váltóban is teljesíthetõ volt a leg-
hosszabb versenytáv. A Nyírségi Futók
Sportegyesülete és Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, a Decathlon és a Ma-
gyar Szabadidõsport Szövetség támo-
gatásával meghirdetett verseny hagyo-
mányteremtõ szándékkal indult.

A Herman Ottó Emlékév alkalmából, ha-
lálának 100. évfordulóján megkoszorúzták
a természettudós emléktábláját a Nyíregy-
házi Állatparkban.

A megemlékezés része annak az egy

éven át tartó programsorozatnak, amelyet
a Nemzeti Környezetügyi Intézet azért in-
dított útjára, hogy méltó módon mutas-
sák be a mai gyerekeknek Herman Ottó
gazdag és sokrétû életmûvét.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Ön kitõl venne vízórát? Egy olyan cégtõl, amely magyar al-
kalmazottakkal állít elõ versenyképes árú magyar terméke-
ket, vagy egy másiktól, aki külföldön gyártja a termékeit? –
teszi fel a kérdést a MOM Zrt. Magyarország egyik patinás
cége. A vállalat jelenleg piacvezetõ az országban a vízmé-
rõk területén, és az a szándéka, hogy a közmûszolgáltatás
átalakítása után is az maradjon. Ezzel a mátészalkai gyárá-
ban közel 200 munkahelyet tud majd megtartani, kedvezõ
piaci helyzetben pedig akár bõvíteni is képes a létszámot.

Jobb minõségû, olcsóbban mûködõ, tõkeerõs és nonprofit
közmûcégek kialakítását tûzte ki a kormány. A szándék világos,
az apró, sokszor pénzügyi gondokkal küszködõ, fejleszteni kép-
telen cégek helyett nagyobb, a fogyasztók igényeit jobban ki-
szolgáló társaságok alakuljanak. Ehhez módosították a jogsza-
bályi hátteret is az elmúlt idõszakban. A változás látványos,
mintegy 400 szolgáltatóból mindössze 46 maradt a piacon. A
szigorodó mûködési elõírások pedig azt sejtetik, hogy a jövõ-
ben talán még ez a szám is csökkenni fog. Az új törvények alap-
ján akár több megyét is lefedõ, nagy szolgáltatók juttatják majd
el az ivóvizet a fogyasztókhoz.

Nagy változás az is, hogy a szolgáltatóknak az új vízmérõ
eszközök beszerzésére közös közbeszerzési pályázatokat ír ki a
kormány. Ezzel pedig jelentõsen átalakulhat a vízmérõket gyár-
tó piac. Nem az lesz a legfontosabb, hogy ki hol tervezteti és
gyártja a termékeit, tud-e megfelelõ alkatrészt biztosítani a be-
rendezésekhez, hanem egészen más szempontok döntenek eset-
leg majd arról, ki láthatja el vízmérõkkel a szolgáltatókat.

A MOM Zrt., amely jelenleg kompetencia központ a vízmé-
rõgyártás területén Magyarországon, azt kívánja bemutatni, mi-
lyen elkötelezettséget vállalt a magyar emberek iránt a cég je-
lenlegi tulajdonosa. Azt kívánják ábrázolni, mit jelenthet a má-
tészalkai gyár számára, ha visszaesnek a megrendelések a piac
drasztikus átalakítása után.

A MOM úgy véli, a hazai értékteremtés, a magyar munkaerõ
és a magyar innováció olyan kincs, ami a jövõben is megérde-
melné a bizalmat, tekintve, hogy megbízható minõséget kiváló
áron kínál és hazai szervizhálózatával azonnal képes reagálni
minden felmerülõ kérdésre.

MOM – SIKERES, INNOVATÍV, MAGYAR

Mátészalkán az 1970-es évek elejétõl mûködik a MOM
Vízméréstechnikai Zrt., amely utódvállalata az 1884-ben Süss
Nándor által alapított cégnek. A vállalat mára a mechanikus
vízmérõk innovatív központjává vált, ahol magyar mérnökök
fejlesztik a magyar termékeket. Jelentõs szakértelem és tudás
halmozódott fel a cégnél, minek következtében bármely mérés-
technikai feladatra komplett, innovatív megoldást kínálnak, mi-
közben magyar családok megélhetését biztosítják az ország egyik
elmaradott régiójában.

A MOM ma már több mint egyszerû vízmérõgyártó! Termék-
palettáján egyaránt megtalálhatóak hõmennyiség-, gáz- és
elektromosáram-mérõk, valamint komplett rendszertechnikai

megoldások. A MOM egyre
több hazai szolgáltató mun-
káját segíti a távleolvasó
rendszerükön (IZAR) keresz-
tül is, legyen szó akár víz,
termikus energia, gáz vagy
elektromos áram mérésérõl.

MOM: JOBB-E A KÍNAI, HA VAN MAGYAR?
Mindez összhangban van az Európai Unió fenntartható fej-

lõdésre vonatkozó irányelvével, amely azt a célt tûzte ki, hogy
2020-ra a szén-dioxid-kibocsátás és az energiafelhasználás 20
százalékkal csökkenjen.

A MOM ezt a célt úgy szolgálja, hogy a végfelhasználók nap-
rakész információkat kapnak fogyasztásuk pillanatnyi alakulá-
sáról, ezáltal pedig lehetõvé válik számukra fogyasztási szoká-
saik racionalizálása.

A kezdetektõl úttörõ gondolkodás jellemzi a vállalatot. A pil-
lanatnyilag a legfejlettebb országokban is újdonságnak számító
fix adatgyûjtõ rendszert a MOM Zrt. telepítette az ÉDV Zrt. szol-
gáltató területén, Csépen. A Magyarországon egyelõre páratlan-
nak számító rendszerrel tetszõleges idõben kezdeményezhetõ
komplex adatgyûjtés egyes városrészekre vagy egész települé-
sekre vonatkozóan. Így jelentõsen növelhetõ a szolgáltatás ha-
tékonysága a veszteségek csökkentése révén, és annak köszön-

hetõen, hogy a fogyasztási szokások jobb megismerése alapján
sokkal költséghatékonyabban tervezhetõek a folyamatok.

Az elmúlt években értékesített több mint 130 000 rádiómo-
dul, és a csak a tavalyi évben belföldön eladott 238 000 darab,
illetõleg az exportpiacokon értékesített több mint 891 000 da-
rab új és felújított vízmérõ és mérõszerkezet azt mutatja, hogy a
MOM Zrt. Magyarországon egyértelmûen piacvezetõ szerep-
ben van és a jelentõs exporttevékenységével nemcsak Magyar-
ország hírnevét viszi külföldre, hanem ezáltal számos hazai
munkahelyet is biztosít.

A MOM Zrt. célkitûzéseit pályázati források is segítették, mivel
jelentõs támogatást nyert el az Új Magyarország Fejlesztési Terv-
ben. A kormányzati és uniós forrásokból biztosított 110 millió
forintot a gyár korszerûsítésére, technológiai fejlesztésekre, gép-
vásárlásokra és egy komplett, új termékek elõállítására alkal-
mas gyártósor vásárlására fordították.

MOM – AZ EGYETLEN MAGYAR GYÁRTÓ
VÁLLALAT A VÍZMÉRÕK PIACÁN

A MOM Vízméréstechnikai Zrt. Magyarországon egyedüli-
ként foglalkozik vízmérõ eszközök gyártásával. Mátészalkai
üzemükben mintegy 200 fõ dolgozik. Ha a beszállítókat is bele-
számolják, közel 300 családnak biztosítanak megélhetést. Mind-
ezt az ország egyik elmaradottabb, munkanélküliségtõl legin-
kább sújtott régiójában. Egyetlen hazai vízmérõgyártóként az a
céljuk, hogy ezt a létszámot legalább szinten tartsák, de lehetõ-

ség szerint akár fejlesszék is, ami összhangban áll Magyaror-
szág Kormányának munkahelymegtartó és új munkahely-teremtõ
stratégiájával.

A VÁLLALAT – PIACVEZETÕ SZEREPBEN
A MOM Vízméréstechnikai Zrt. – mint mérõmûszer-gyártó

cég – több mint 125 éves múlttal rendelkezik. Az egykor több
ezer embert foglalkoztató állami cég több leányvállalattal, te-
lephellyel rendelkezett, ahol különbözõ termékeket gyártottak.
A privatizációt követõen, a mátészalkai üzem lett a jogutód,
mely az 1970-es évek elején kezdte meg mûködését. Az alapí-
tástól fõ tevékenysége a többsugaras vízmérõk gyártása, illetve
vízmérõk felújítása, újrahitelesítése Magyarországon és külföl-
dön. A MOM vízmérõivel évtizedek óta piacvezetõ Magyaror-
szágon. A jövõt jelentõ távleolvasásra képes vízmérõ rendsze-
rek 85 százalékát a MOM-tól szerezték be a vevõk az elmúlt
években. A MOM Zrt. fontosnak tartja, hogy partnereit megbíz-
ható, jó minõségû termékekkel szolgálja ki és e tevékenysége
során óvja a környezetet. Ennek érdekében 1998 óta mûködtet
ISO 9001 szabvány szerinti minõségirányítási rendszert és 2009
óta ISO 14001 környezetirányítási rendszert is.

HAZAI TERMÉK, MAGYAR SZOLGÁLTATÁS
A MOM Vízméréstechnikai Zrt. terméke a CORONA vízmé-

rõcsalád, amely a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. tanúsítási
eljárása során egyedüli vízmérõként elnyerte a jogot a Hazai
Termék védjegy feltüntetésre, valamint a vízfogyasztásmérõ-fel-
újítással a Magyar Szolgáltatás védjegyek viselésére. Az elisme-
rés a több mint 100 éves szakmai múltnak, a gyártó és fejlesztõ
tevékenységnek szól, ami hozzájárult a magyar szellemi tõke
gyarapításához. A vállalat filozófiája elõtérbe helyezi a magyar
szakértelmet és a magyar munkaerõvel a hazai alapanyagokból
való gyártást. Termékeik az ország vízgazdálkodását folyamato-
san szolgálják. Innovatív kompetencia centrumként magas szín-
vonalú mûszaki megoldásokat kínálnak a magyarországi víz-
mûvek részére. (x)

CÉGTÖRTÉNET
– 1884: Süss Nándor megalapítja a céget.
– 1938: A cég neve Magyar Optikai Mûvek Rt.-re változik.

Fõ tevékenysége katonai eszközök gyártása, az alkalmazottak
száma 4500 felett van.

– 1972: Elindul a mátészalkai gyárban a termelés.
– 1989: A magyarországi politikai változások hatására a „nagy

MOM-ból” 9 kisebb részvénytársaságot hoznak létre, ezzel
elõkészítve a könnyebb privatizációt.

– A mátészalkai gyáregység a MOM Mechanikai és Optikai Rt.
nevet kapja.
Fõ tevékenysége a vízmérõ, a szemüveglencse és a geodéziai
mûszerek gyártása.

– 1996: Az osztrák EWT cég megvásárolja a vízmérõgyártó te-
vékenységet (részleget) és megalapítja a MOM Vízmérés-
technikai Rt.-t, melynek fõ tevékenysége vízmérõk gyártása,
felújítása, illetve hitelesítõ berendezések gyártása.

– 2001: A német Hydrometer cég megvásárolja az ausztriai
EWT-t, a MOM-mal együtt.

– 2003: A német tulajdonú DIEHL cégcsoport megvásárolja a
Hydrometert.

– 2009: A Hydrometer csoportba tartozó cégekbõl létrejön a
DIEHL Metering.

– 2010: A DIEHL Metering önálló divízióvá válik a DIEHL cso-
porton belül.



2014. MÁRCIUS 28.14

EREDMÉNYEK SPORT

A DOBOGÓ A CÉL
A harmadik helyen áll jó tavaszi szereplésének kö-

szönhetõen a Nyír-Flop Holding Nyíregyháza. A férfi
kézilabdacsapat öt mérkõzést nyert zsinórban, és leg-
utóbb nagy csatában a Pick Szeged II ellen is diadal-
maskodott. A találkozón Varga László kényszerbõl be-
állóst játszott, amire utoljára még ifjúsági korában volt
példa. Hogy jól megoldotta a feladatát, jelzi, hogy ki-
lenc gólt szerzett. – Az utolsó pillanatban tudtuk meg,
hogy Debreczeni Dávidot nem engedi el a Gyöngyös,
mivel õk is fontos mérkõzést játszanak. Így aztán Varga
Lászlóra esett a választás beállósként, és a meccs elõtti
napon már ezt gyakoroltuk. Jól mozgott, ezért is sza-
vaztunk neki bizalmat – mondta Varga Zsolt szakmai
igazgató. A két pontnak köszönhetõen a Nyíregyháza
megelõzte az FTC-t, és bár még a két éllovassal játszik,
szeretnék megtartani a dobogós helyet. – Úgy érzem,
nagyon együtt van most a csapat, komoly meccseket

FUTBALLGÉNEK: APJA FIA

Szatke Zoltán végül nem lett válogatott, de jellemzõ, hogy
a nyíregyházi focit vele azonosították éveken keresztül.
Azóta sok esztendõ telt el, a legendás védõ ma már edzõ-
ként dolgozik. A Bozsik Akadémia U21-es csapatában vi-
szont ismerõs névvel találkozhatunk, nevezetesen Szatke
Márk Zoltánéval. – Amikor elkezdtem edzõsködni utánpót-
lás vonalon, volt egy olyan kérésem, hogy a fiamnak ne
legyek a trénere. Ez éveken keresztül így is volt, de a sors

2005. Budapest, Magyarország–Argentína válogatott
labdarúgó-mérkõzés. Beszélgetés a nézõk között:

– Juhász és Éger nem lesz jó egymás mellett. Bodnárt
meg visszább kell hozni egy sorral – zengett a szektor-
ban az egyik drukker hangja.

– Õk a legjobb védõk jelenleg. Jól van az úgy – érke-
zett a válasz.

– Ugyan már! Legalább öt jobbat mondok most ma-
gának!

– Ötöt? Honnan jött maga?
– Nyíregyházáról!
– Akkor már értem! Szatkét a válogatottba!

Szatke Zoltán, a büszke apa...

...és Szatke Márk (középen), a fiú, aki édesapja nyomdo-
kaiba lépne

úgy hozta, hogy ahhoz a csapathoz kerültem, ahol a fiam is
játszik. Az elején nehezen kezeltem a helyzetet, tudtam,
hogy vele kritikusabb vagyok, mint a többiekkel. De végül
mûködött a dolog, és egyre jobb lett. Egy év alatt rengete-
get fejlõdött, és felkerült az U21-es csapathoz, azóta pedig
szülõként nézem ismét a meccseit és nagyon boldog va-
gyok, hogy azt a sportot ûzi, ami nekem olyan sokat adott.
Õ is szereti a futballt, nagy tervei vannak, de pontosan tud-
ja, hogy sokat kell dolgoznia azért, hogy elérje a céljait.
Tudom, hogy nehéz a dolga, hiszen óhatatlanul összeha-
sonlítják a kettõnk játékát, de azt is érzem, hogy büszke
rám és ez kölcsönös. Segítem, amiben csak tudom, a
meccsek után is együtt értékeljük a teljesítményét. Én sok-
szor kritikusabb vagyok mint õ, de általában közös neve-
zõre jutunk. Tudom, hogy nagy álma, hogy õ is itt játszhas-
son a felnõtt csapatban a Városi Stadionban, én is nagyon
boldog lennék, támogatom, amiben csak tudom, a többi
rajta múlik – mesélte Szatke Zoltán.

Bécsi János nemcsak gólerõsen játszik,
hanem gólpasszokkal a társakat is kiszolgálja

SPORTPROGRAM
Március 28., péntek 15.30 Városi Stadion, Nyíregy-

háza Spartacus–ZTE labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 30., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–ZTE labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Március 31., hétfõ 19.30 Kaposvár–Fatum-Nyírsuli-
NRK nõi röplabda-mérkõzés közvetítése

Március 29., szombat 17.00 BUSZACSA, Marso-
NYKK–Falco Szombathely férfi kosárlabda-mérkõzés

tudtunk már eddig is megnyerni. A Békés legyõzése
idegenben egy óriási bravúr volt, a PLER II ellen is gyõz-
tünk, és ne feledjük, ez a Szeged legutóbb legyõzte a
bajnoki címre törõ Balmazújvárost. Remélem, ez a jó
forma megmarad továbbra is, és megtartjuk a harma-
dik helyet. Ehhez nyernünk kellene Balassagyarmaton
szombaton, ami nem lesz egyszerû, de szeretnénk nyer-
ni. A hétvégi ellenfél alaposan átalakult a télen, õsszel
itthon is megszenvedtünk ellenük, most sem számítok
könnyû mérkõzésre – mondta Varga Zsolt.
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Március 29., szombat 19.00 Coriolanus, Mikszáth bér-
let, Nagyszínpad
Március 30., vasárnap XXV. Országos Diákszínjátszó
Találkozó Regionális Döntõ, Krúdy Kamara, MÛvész
Stúdió
Március 31., hétfõ 14.00 Csalóka Péter, Eötvös bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Széchenyi „C” bérlet, Krúdy Ka-
mara
Április 1., kedd 10.00 Hattyúcskák tava, Bérletszünet,
MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Széchenyi „C” bérlet, Krúdy Kamara
Április 2., szerda 19.00 Adj esélyt az autistáknak! Mága
Zoltán Jótékonysági Gálakoncert, Bérletszünet, Nagy-
színpad
19.00 Balta a fejbe, Széchenyi „D” bérlet, Krúdy Ka-
mara
Április 3., csütörtök 19.00 Coriolanus, Kölcsey bérlet,
Nagyszínpad
Április 4., péntek 19.00 Coriolanus, Móricz bérlet,
Nagyszínpad

NYITVA A NAGYBANI PIAC
 A téli szünet után 2014. március 24-étõl ismét meg-

nyílt a nagybani piac a nyíregyházi Vásártéren. A piac
hétfõtõl szombatig reggel öt órától várja az árusokat
és a vásárlókat.

A SZEMLE KRÚDYRÓL, DÓZSÁRÓL
Öt tanulmányt közöl Krúdy Gyula munkásságáról a

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle most megjelent 2014.
évi 1. száma, abból az alkalomból, hogy az író 135 éve
született Nyíregyházán. – Kósa Ferenc 1970-ben filmet
forgatott Dózsa György 1514-es parasztfelkelésérõl.
Hamar Péter filmesztéta az ötszázadik évforduló alkal-
mából a felkelésrõl, a film körüli vitákról és a forrada-
lom fogalmáról ír. – A zene transzcendens boldogsága
az interjú témája, amelyet Babosi László készített Sza-
bó Sándor gitármûvésszel, zeneszerzõvel.

INDUL A SZEZON
A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
2014. április 1–október 31. között a Sóstói Múzeum-

falu ismét fogadja látogatóit, a megszokott nyitvatartási
rend szerint, hétfõ kivételével naponta 10 és 18 óra
között. A programokról, rendezvényekrõl, árakról a
www.muzeumfalu.hu weboldalon bõvebben is tájéko-
zódhatnak.

TAVASZI-NYÁRI ÁTÁLLÁS ÉS
CSALÁDI NAP NYÍREGYHÁZÁN
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõ-

zési Bizottság 2014. március 29-én, szombaton 10 órá-
tól 17 óráig a nyíregyházi Nyír Plaza parkolójában ren-
dezi meg a gépjármûvek tavaszi-nyári átállását segítõ,
már hagyományosnak számító akcióját.

Amíg a felnõttek a mobil mûszaki vizsgaállomáson
ingyen átvizsgáltathatják gépjármûveiket, ellenõriztet-
hetik okmányaik érvényességét, a gyerekeket különbö-
zõ játékok várják. Bárki letesztelheti KRESZ-tudását, ki-
próbálhatja a motor-szimulátort, a „részeg-szemüveg-
gel” pedig biztonságos, józan keretek között szembe-
sülhet az ittasság érzékszervekre gyakorolt hatásával.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az olva-
sás szerelmeseit a Móricz Zsigmond Olvasókör találko-
zójára. Témák: „Oly jó volna még maradni” – emlékezés
a közelmúltban elhunyt földinkre, Borbély Szilárd íróra,
költõre. „Nincs bocsánat” – beszélgetés Örkény István egy-
perces novellájáról. Idõpont: március 28-án 16.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

A Bencs Villa programjai: március 28-án 17.00 órától:
Az ismeretlen ismerõs: Kárpátalja (Találkozás Kovács Sán-
dor kárpátaljai szakíróval, a Beregszászért Alapítvánnyal
közös szervezésben). A hónap végéig megtekinthetõek
9.00 és 17.00 óra között Tóth Illésné és Nagy Józsefné
gobelinkészítõk alkotásai.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: március 29-én 16.00
óra: Aranykulcsocska; 30-án 10.00 óra: A három kisma-
lac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus
játszóház mellett).

A Zöld Kerék Alapítvány elindítja a bringás szezont
március 30-án egy könnyû bemelegítõ túrával. Úti cél:
Nagykálló–Harangod. Indulás: Nyíregyháza, Kossuth tér
9.00 óra. Bõvebben: www.zoldkero.hu.

XXV. Országos Diákszínjátszó Találkozó Regionális
Döntõjének elõadásai a Móricz Zsigmond Színházban
(Bessenyei tér 13.) március 30-án 9.30–19.00 óráig. Bõ-
vebben: www.moriczszinhaz.hu.

Fotókiállítás – Holokauszt emlékhelyek a világban. A
fotókat készítette: dr. Vraukó Tamás jr. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár, III. emelet (Szabadság tér 2.). Megte-
kinthetõ: március 31-éig.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az ér-
deklõdõket Gazdagné Laurenczy Enikõ kiállítására. Hely-
szín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kama-
raterme. Megtekinthetõ: március 31-éig.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket április 1-jén 11.00
órától a levéltár kutatótermébe (Széchenyi u. 4.). Az „Ar-

cok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl” címû
rendezvénysorozat keretében Toronyi Zsuzsanna fõle-
véltárossal, a Magyar Zsidó Levéltár igazgatójával és So-
mos Péterrel, a Sófár újság fõszerkesztõjével Bánszki Haj-
nalka beszélget.

„Élõszót röptében a térhez igázni” avagy a gondolat-
rögzítés írásbeli határai – Jakabné dr. Zubály Anna elõ-
adása április 1-jén 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyv-
tári teadélutánján, a fõiskola Központi Könyvtárának ren-
dezvénytermében (megközelíthetõ a „B” épület Mozaik-
terme felõl).

A Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Mûvelõdési
Háza (Honvéd u. 41.) várja az érdeklõdõket április 1-jén
18.00 órától Háziné Szikora Éva, a Benczúr Gyula Kör
alkotója és Németh Richárd, a Nyíregyházi Mûvészeti

Szakközépiskola szobrász szakos ifjú tehetségének „Ta-
vaszvárók” címû kiállításának megnyitójára. A vendége-
ket köszönti: Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatója. A kiállítást Lipták Lajos önkormány-
zati képviselõ nyitja meg. Információ: 42/462-400.

Nemzetközi Gyermekkönyvnap 2014. A Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára áp-
rilis 2-án 10.00 órakor író-olvasó találkozót rendez a
könyvtár kamaratermében, ahol a gyerekek vendége Bos-
nyák Viktória író, a népszerû Tündérboszorkány, Klott
Gatya ne fárassz!, A sirály a király, Amikor kivirágzott a
fánk fánk címû könyvek szerzõje lesz.

Kiállítás és táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Április
5-én 14.00 órától idõszaki kiállítás (Babaházak, ólomka-
tonák... címmel) nyílik. 15.00 órától moldvai csángó tán-
cokat tanulhatnak majd az Újlétai Magtárban, valamint
viseletbemutatóval egybekötve csángó lepényt is kóstol-
hatnak.

Nyíregyházi estet szervez az „Old Buda” blues & rock
klubban Budapesten Török Ádám, a legendás Mini együt-
tes ma is aktív frontembere április 5-én 21.00 órától. Az
eddigi fellépõk (Tátrai Tibor, Závodi János, vagy a Mini
együttes egykori és mai zenészei) illusztris körébe lép be
most Nyíregyháza város két reprezentánsa, a „Pila acustic
blues band” és a „Nap rock band”.

Deák Ferenc Akadémia – Magyarság és Európa. A „ma-
gyar romlásnak százada”? – Magyarország és Erdély a 17.
századi Európa színpadán. Elõadó: Oborni Teréz, az MTA
BTK Történettudományi Intézet tudományos fõmunkatár-
sa, kandidátus. Idõpont: április 2-án 17.00 óra. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

Adj esélyt az autistáknak! A Most Élsz Egyesület várja
az érdeklõdõket Mága Zoltán Jótékonysági Gálakoncert-
jére. Közremûködik: az Ymiso Kamarazenekar. Helye,
ideje: Móricz Zsigmond Színház, április 2-án 19.00 óra.
További információk: a színház jegyirodájában (Ország-
zászló tér 6.; 42/507-006, 507-007).

Nyíregyháza diák-polgármestere, Bagoly Vivien min-
den szerdán 15.00–16.00 óra között fogadóórát tart. Ha
szeretnéd színesebbé varázsolni a nyíregyházi fiatalság
életét, ha úgy gondolod, ötleteiddel támogatni tudnád a
diák-polgármesteri iroda munkáját, vagy egyszerûen csak
szeretnél te is ehhez a lendületes, fiatalos csapathoz tar-
tozni, gyere el szerdánként és nyilvánítsd ki véleménye-
det! Helyszín: Mustárház, Szent István utca 20.

Bálint András Radnóti estje. Helyszín: Zsinagóga (Nyír-
egyháza, Mártírok tere 6.). Idõpont: április 7-én 16.30-
tól.

Csillagászati bemutató a fõiskolán. A Nyírségi Amatõr-
csillagász Egyesület tagjai a Nyíregyházi Fõiskola csillag-
vizsgálójában távcsöves bemutatót tartanak a „B” épület
tetején lévõ csillagvizsgálóban április 7-8-9-én 19.00–
22.00 óra között. További információk és aktualitások:
nyicse.uw.hu.

Filharmóniai évad – Szezonbérlet. Elõadás: Spirit of Life,
Talamba és a Harmónia Garden. Helye, ideje: Kodály Te-
rem, április 8-án 19.00 órától.

A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar tavaszi
hangversenye. Mûsoron: Kodály Zoltán: Háry János ope-
ra népszerû részletei. Idõpont: április 26-án 18.00 óra. He-
lye: Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterme.
Vezényel: Bakó Levente. Közremûködnek: Kazár Ticiána
ének, Szilágyi Szilárd ének, Tamás Attila zongora, Illyés
Péter próza, Cantemus Vegyeskar, Cantemus Fiúkórus,
karigazgató: Szabó Soma, Vikár Sándor Zeneiskola mû-
vésztanárai. Együttesvezetõ: Suszter Csaba.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az
alábbi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek:
gyógytornász segítségével hétfõn és csütörtökön este há-
romnegyed 6-tól kímélõ torna, majd ezt követõen negyed
8-tól kondicionáló torna, szerdán és pénteken fél hattól
másfél órás aerobik foglalkozás, amely pénteki napokon
ingyenes! Információ: 42/448-005.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

A Petõfi utca nyugati oldalán talál-
ható a Népkert, amelyet a szabadság-
harc centenáriuma, 1948 óta Petõfi-
kertnek is hívnak. Még a vasút megje-
lenése elõtt itt volt a postakocsi-járatok
lovainak istállója és szérûskertje, legel-
tetõ helye: a Cugos kert. A parkot 1884-
ben, Bencs László városi tanácsnoki ide-
je alatt alakították ki ritka fafajok bete-
lepítésével. A békebeli vasárnapokon
ide, a „poros város legközelebbi kis oá-
zisába” vonult a város apraja-nagyja,
hogy felüdüljön, Kacsariék édesbús
magyar nótáját hallgassa, vagy éppen
elfogyasszon egy pohár habzó sört hét
krajcárért. „Apáink, elõdeink nagy fá-
radsággal, nagy áldozattal, bölcs elõre-
látással létesítették a nyírségi sívó ho-
mokon, a füstös vasúti pályaudvar el-
szigetelésére, a közönség, a polgárság,
a nép egészségére, kényelmére, mulat-
ságára ezt a kertet. Voltak benne gyö-
nyörû árnyas sétányok, pagonyok, ké-
nyelmes lócák, pompás virágágyak, il-
latos fenyõfák, lugasok, pázsitok, szö-
kõkút és még ki tudná fölsorolni, hogy
mi minden.” Így jellemezte 1925-ben a

EGY KIS „OÁZIS” A „POROS VÁROSBAN”
Nyírvidék újságírója az egykor szebb na-
pokat látott parkot, majd szomorúan hoz-
zátette, hogy „a Népkert mai állapotá-
ban a város szégyenfoltja”.

A következõ évben a város vezetése
rendbe tetette a parkot. A második vi-
lágháború évei alatt újra az enyészeté lett
a Népkert, amely Petõfi nevével és szob-
rával új életre kelt. Berky Nándor szob-
rát 1949-ben állították fel. Alapanyagá-
ul a Görömbey Imre által készített, még
1929-ben leleplezett Kovács István szo-
bor szolgált, amelyet 1944-ben ledöntöt-
tek. Azonban Petõfi szobra nem aratott
egyértelmû elismerést, az elhelyezését is
többen kifogásolták, így 1965-ben lebon-
tották, Mándokra szállították és ott állí-
tották fel.

A tér nem maradt képzõmûvészeti al-
kotás nélkül: 1973-tól Vigh Tamás Petõ-
fi-mellszobra fogadja nemzeti ünnepün-
kön a megemlékezõket. Említésre méltó
még, hogy a Népkertben építették fel
1886-ban a városi gõz- és kádfürdõt,
melynek megmaradt részeit a buszállo-
más építésekor bontották le.
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GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Szuszi: Körülbelül
1,5 éves keverék szu-
ka. Félénk, de rendkí-

vül szelíd, kedves kutyalány, aki egy
szeretõ gazdi mellett bátor, boldog
kutya lesz. Március 30-ától örökbe fo-
gadható.

Ben: Körülbelül 7 hónapos keverék kan.
Barátságos, de nagy mozgásigényû kutya.
Várja szeretõ gazdáját. Termete miatt kertes
házba ajánljuk.


