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A FÛTÉSNEK VÉGE, A
FEJLESZTÉS FOLYTATÓ-
DIK. Május 15-én
hivatalosan is véget ért a
fûtési szezon. A szolgál-
tató idén is folytatja az
elöregedett távhõ-
vezetékek cseréjét.

PRÁGÁBAN MUTATKO-
ZOTT BE NYÍREGYHÁZA.
Nyíregyházi delegáció
utazott Prágába, ahol
újságírókkal, valamint
turisztikai szakemberekkel
találkoztak.

CSÚCSOKON INNEN ÉS
TÚL. Magyar Mûvészeti
Akadémiai székfoglalójára
készül Normantas Paulius,
a világhírû fotómûvész,
aki a közelmúltban tért
haza fél évig tartó, 21.
Himalája-expedíciójáról.

16

AMIRÕL AZ UTCÁK...

ÚJJÁSZÜLETÉSBÕL
SIKERTÖRTÉNET

Nemrégiben jelent meg a hír, hogy a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában Nyíregyháza–
Oros, Apagy, Szekszárd, Hajdúböszörmény, Kölcse,
Vásárosnamény települések balesetveszélyes csomó-
pontjai átépülnek. Az épülõ körforgalmaknak köszön-
hetõen az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt biz-
tonságossá válnak az eddig halálos és súlyos sérülé-
sekkel járó csomópontok helyszínei.

A közleményhez kapcsolódva dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere a napokban megerõsítette: a kivite-
li közbeszerzés hamarosan megjelenik, s eredményes eljá-
rást követõen, õsszel megkezdõdhet a 41. sz. fõút Orosi úti
szakaszán a Diák utca és a Vezér utcai csomópontban egy

KÖRFORGALOM ÉPÜL OROSON
új körforgalom, valamint a Diák utcai csomópontban egy
gyalogátkelõhely megépítése, valamint autóbuszöblöket is
kialakítanak. A beruházás az Oroson élõk évtizedes prob-
lémájára nyújt megoldást, biztonságosabbá téve a forgal-
mas fõúton való igen balesetveszélyes gyalogos átkelést.

Az arra járók gyakran szembesülnek vele, hogy a nagy
forgalmú csomópontban, a Vezér utcai, illetve Szállási úti,
Diák utcai keresztezõdésnél, hiába van 60 km/h sebes-
ségre figyelmeztetõ tábla, sok autós nem veszi figyelem-
be. Emiatt gyakoriak itt a balesetek. Ezt Bordás Béla vá-
rosgondok is megerõsítette, aki elmondta: rengeteg olyan
balesetnél járt itt az elmúlt években, amely személyi sérü-
léssel és jelentõs anyagi kárral járt. Fontosnak tartja, hogy
átépítsék a csomópontot, szükségessé vált a forgalomtech-

nikai változtatás.  Hozzátette: a forgalom nem fog csök-
kenni ezen a városrészen, hiszen egy nemzetközi fõútvo-
nalról van szó, mely az országhatár felé vezet.

Az itt élõk évtizedek óta szorgalmazzák, hogy ezekben
a keresztezõdésekben körforgalmat alakítsanak ki, mert
sokszor veszélyes átkelni a fõútvonalon. A városrész ön-
kormányzati képviselõje örömét fejezte ki, hogy a két ke-
resztezõdés fejlesztése most megvalósul. Dr. Tirpák
György emlékeztetett arra, hogy néhány éve negyed év-
század után sikerült mentesíteni a Szállási utat a szemét-
szállítók forgalmától, most pedig újabb fejlesztéssel javít-
ják az itt élõk életminõségét. Hozzáfûzte: azt reméli, hogy
a Vezér utcai keresztezõdésben is kevesebb lesz a bal-
eset. A két beruházás elõreláthatólag jövõre készül el.

Veszélyeshulladék-gyûjtõ akciót szervezett szombaton a Tér-
ségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Idén 11 helyszínen és a két
hulladékudvarban vették át a háztartásokban keletkezett ve-
szélyes anyagokat: lejárt gyógyszereket, elemeket, akkumulá-
torokat, fáradt olajat, fémcsöveket, olajos rongyokat és elrom-
lott elektromos készülékeket. Az ingyenes szolgáltatás során
több mint 2000 kilogramm veszélyes hulladék gyûlt össze. A
veszélyes hulladékot azonban nem csupán az õszi és tavaszi
gyûjtõnapokon lehet átadni. Aki nem tudta elvinni a hulladék-
udvarba a felgyülemlett veszélyes holmit, az jelezheti a Térsé-
gi Hulladék-Gazdálkodási Kft.-nek a 42/594-500-as telefon-
számon, és egy hónapban egyszer a kft. munkatársai házhoz
mennek a nagyméretû elektronikus berendezésekért.

VESZÉLYES HULLADÉK

Ma pontosan 261 éves az az okirat, melyben Nyíregyháza akkori egyik birtokosa, gróf Károlyi Ferenc számos kiváltságot biztosított
a fõként Békés megyei szlovák evangélikus betelepülõknek. 1753-ban még senki nem sejthette, hogy a XXI. századra városunk
Magyarország egyik meghatározó települése lesz... Legyünk büszkék elõdeinkre, s becsüljük meg hagyományainkat – ennek szelle-
mében zajlott idén is a városnapi programsorozat az elmúlt hétvégén. Részletek a 8. oldalon.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

JÓ ÜTEMBEN ÉPÜL
A NYUGATI ELKERÜLÕ

MÁJUS 10., SZOMBAT

SZÜLETÉSNAPI JÁTÉK
A Korzó születésnapi játékának gyõz-

tesei szombaton vehették át a játék fõ-
díját, mely 6 darab fényképezõgép volt.
A nyertesek: Kutasi Rita, Barna Katalin,
Jaroscsákné Kiss Brigitta, Molnárné
Pócsi Ibolya, Szélesné Herman Ágnes,
Mátrahegyi Józsefné.

MÁJUS 10., SZOMBAT

TE SZEDD!
Szombaton az ország számos pont-

ján – Nyíregyházán is – több százan hul-
ladékmentesítettek a Te szedd! akció ke-
retében. Városunkban többek között a
polgármesteri hivatal, a kormányhiva-
tal dolgozói, városi cégek csapatai, va-
lamint civilek jelentkeztek a felhívásra.

MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK

HADAK ÚTJÁN
A nyíregyházi Túróczy Zoltán Evan-

gélikus Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola és Óvoda tanulói világhá-
borús katonai emlékek után kutatnak.
Ezúttal Szilvásváradra, a Bükk-fennsík
bejáratánál található Olasz-kapuhoz
látogattak el.

MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK

BERG JUDIT A CSODAVÁRBAN
Berg Judit, József Attila-díjas írónõ tar-

tott rendhagyó irodalomórát a Csoda-
vár Korai Fejlesztõcentrumban. A mese-
délelõttön Rumini, a Cipelõ Cicák és a
Hisztimesék hõsei elevenedtek meg. A
tanulságos történeteken a felnõttek is jól
szórakoztak.

MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK

BRINGÁS REGGELI
Nyíregyházán Bringás reggelivel vár-

ták azokat, akik kerékpárral indultak
munkába vagy iskolába. A Magyar
Kerékpárosklub Bringázz a munkába!
kampányához a Nemzeti Környezetügyi
Intézet is csatlakozott. A közös cél a ke-
rékpáros közlekedés népszerûsítése.

MÁJUS 9., PÉNTEK

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Madárgyûrûzéssel, növénybemutatók-

kal és kézmûves foglalkozásokkal várták
a gyerekeket a Tuzson János Botanikus
Kertben a Madarak és Fák Napja alkal-
mából. Nyíregyházán már hagyomány,
hogy minden évben egy napot az embert
körülvevõ élõlényeknek szentelnek.

MÁJUS 9., PÉNTEK

ZSEBI BABÁK
Számos kis Bennett-kenguru kukucs-

kál ki anyja erszényébõl a Nyíregyházi
Állatparkban. A 15 fõs csapatban 9 nõs-
ténynek is született utódja. Szépen gya-
rapodik az állatpark rénszarvas állomá-
nya is, hiszen 3 nap alatt 3 apróság lá-
tott napvilágot.

Jó ütemben halad a nyugati elkerülõ
út építése. Jelenleg a beruházás elsõ
ütemének kivitelezése zajlik, az M3-as
autópálya és a Kálmánházi út között
egy 2,2 kilométer hosszú, kétszer egy
sávos út épül.

2013 szeptemberében kezdõdött meg a
nyugati elkerülõ út építése, a régebben
ígértekhez képest tíz évvel korábban, a
mostani városvezetés eredményeként. A
beruházás költsége, amelynek célja az,

mûtárgy építése, ahol már elkészült a híd
cölöpalapozása, valamint megkezdõdött az
úgynevezett cölöpösszefogó gerendák ala-
pozása. Hamarosan a vállalkozó elkezdi a
híd tartópillérének építését, és az M3-as
autópálya elválasztó sávjában is zajlik majd
munkavégzés, ami miatt mindkét irányban
forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az
autósoknak. A beruházás másik része, ami
nem a mûtárgyat, hanem a 2,2 kilométer
hosszú, új nyomvonalon épülõ utat tartal-
mazza, ott a teljes nyomvonalon védõré-
teg szintig elkészült a töltés, s a végcsomó-

MÁJUS 11., VASÁRNAP

BESSENYEIRE EMLÉKEZTEK
115 évvel ezelõtt május 9-én, a Vár-

megye téren, több ezres tömeg elõtt
avatták fel Nyíregyháza elsõ köztéri
szobrát, a Bessenyei-szobrot. E jeles nap
alkalmából vasárnap megemlékezést
tartott a Bessenyei György Irodalmi és
Mûvelõdési Társaság.

NYÁRI ÚTFELÚJÍTÁSOK
A hét közepén a Szállási út marásá-

val elkezdõdött a meleg aszfaltos út-
burkolat-javítás Nyíregyháza több
pontján. Ezzel egy idõben zajlik az Õz
köz szélesítése is. A munkálatok miatt,
kérik a gépjármûvezetõk türelmét és
megértését, hiszen valamennyi munka-
területen forgalomkorlátozásokra, út-
szûkületre és lassabb haladásra kell szá-
mítaniuk.

A héten kezdõdött el Nyíregyházán a
meleg aszfaltburkolatok javítása. Számos
utca felmarása már megtörtént. A burko-
latmarást követõen az útszakaszokra 4-5
nap múlva kerül végleges aszfalt. A kátyú-

A nyári útjavítási program során a me-
leg aszfaltos, tartós útjavítási technológiá-
val a tervek szerint közel 20 utcát (13 000
négyzetméteren) állít helyre a NYÍRVV
Nonprofit Kft. megbízásából a közbeszer-
zési pályázat nyertese, a STRABAG Kft. Az
utak karbantartásához csaknem 1300 ton-
na meleg aszfaltot használnak majd fel. A
helyreállítás költsége nettó 52 millió forint,
a  munkálatok az idõjárástól függõen elõ-
reláthatóan június végéig befejezõdnek.

ÚTSZÉLESÍTÉS AZ ÕZ KÖZBEN

Szélesíti az utat az Õz közben a város-
üzemeltetés. A munkálatok során a 263
méteres útszakaszt egy 1,5 méteres sávval

zás helyszínei: Árpád u., Csaló köz, Új-
szõlõ u., Sziklai Sándor u., Szent István u.,
Kossuth u., Szállási út, Árpád u., Kodály
Z. u., Tünde u., Városmajor u., Prága u.,
Játszó u., Írisz u., Varázs u., Kezdõ u.,
Bujtos utcai rendõrségi parkoló, Bethlen
G. u., Szalag u., Széna téri parkoló, Bocs-
kai u.

bõvítik. A szélesítés célja, hogy a kétirá-
nyú forgalom számára biztonságossá és ké-
nyelmesebbé váljon a közlekedés az ut-
cában. Az építéshez elõreláthatóan hetven
tonna aszfaltot használ fel a társaság. A
munkálatok részeként az útszakaszon a
padka rendezését is elvégzik. Az útépítés
a tervek szerint jövõ héten befejezõdik.

hogy a belvároson ne haladjon át a teher-
forgalom, eléri a 3,4 milliárd forintot. Az
útépítés keretében az M3-as autópályánál
egy új csomópontot is kialakítanak. Az
építkezés két ütemben zajlik,  elõször egy
2,2 kilométer hosszú, kétszer egy sávos út
épül meg az autópálya és a Kálmánházi út
között.

– A jelenleg zajló munkálatokat két rész-
re lehet osztani – mondta Loppert Dániel,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
kommunikációs igazgatója. – Egyrészrõl
megtörténik az M3-as autópálya fölötti

pont töltését is megépítették már, ami egy
körforgalmi csomópontban végzõdik majd.

A nyomvonalat keresztezõ elektromos
vezetékek kiváltása megtörtént, nyáron a
vállalkozó megkezdheti az aszfaltozást, a
vadvédõ kerítések építését, a növénytele-
pítést, illetve a forgalomtechnikai elemek
kiépítését. Az elsõ ütem befejezése 2014
õszére valósul meg. A fennmaradó mint-
egy 4,7 kilométeres szakasz egészen a 36-
os számú fõútig húzódik majd. Ennek a
közbeszerzése jelenleg folyamatban van.
Az útépítés várható határideje 2015.
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ÖRÖKÖLT PROBLÉMA ÖRÖKÖSFÖLDÖN
19 ÉV GONDJA VAGY GONDATLANSÁGA?

Lassan, de biztosan kezdetét veszi a harmadik olyan
évtized, amelyben még mindig megoldatlan annak az
Örökösföldön fekvõ mintegy hatvan hektárnyi terület-
nek a problémája, amelynek északi határa a Pazonyi
út, nyugaton a Futó utca, délen a Szalag utca, keleten
pedig egy mezõgazdasági terület. Az érintett közös-
ség napi szinten szembesül azzal, hogy a 19 évvel (!)
ezelõtt elhangzott ígéretekkel szemben még mindig
nincsenek szilárd útjaik. S mivel levelet írtak sérelmük-
rõl a városházára, így az, a legutóbbi közgyûlés egyik
napirendjeként a nyilvánosság elé került, s a mostani
vezetés jóvoltából végre elindult a feltárás, megoldás
irányába.

Szerzõ: Kõvári I. Bence

Történetünk a '90-es évek közepén kezdõdik, amikor is
a Kurucz Dezsõ által képviselt Barnabás Kft. telket kínált
házhelyosztásra az Örökösföldre költözni vágyóknak. Nyír-
egyháza MJV Önkormányzata akkoriban szerzõdésbe fog-
lalta, hogy a fentiekben említett területet a Részletes Ren-
dezési Terv szerint belterületbe csatolja, míg a Barnabás
Kft., mint a terület egy részének (14 hektár) tulajdonosa, a
közmûvesítést (víz, villany, közvilágítás, szennyvízelveze-
tés, szilárd burkolatú út) önerõbõl vállalja a leendõ telektu-
lajdonosokkal közösen, önkormányzati forrás és támoga-
tás igénybevétele nélkül. Ez utóbbi ígéret azóta sem való-
sult meg, s mint a helyi lakosoktól megtudtuk, azóta is éves
szinten önerõbõl kényszerülnek finanszírozni a folyamatos
javításokat igénylõ utak fenntartását.

GARANCIÁK: MINEK?

A területrendezésre vonatkozó egykori megállapodás
koncepciója az akkori szocialista városvezetés részérõl
jelentõs inkompetenciát tükrözött, ahogyan azt a lakoso-
kat (aláírókat) képviselõ dr. Kukucska János ügyvéd is
megállapította. A jogász szerint ugyanis a szerzõdés sem-
milyen jogi garanciát (határidõ a munkavégzés befejezé-
sére, kötbér, jelzálog stb.) nem tartalmazott, ami kötelez-
né a Barnabás Kft.-t ígéretei betartására. Ráadásul Nyír-
egyháza korábbi alpolgármestere, Giba Tamás sem látta
el kézjegyével a megállapodást tartalmazó dokumentu-
mot 1995-ben, annak dacára, hogy errõl közgyûlési hatá-
rozat is született.

PEDIG ELÕRELÁTHATÓ VOLT...

Az egykori telekértékesítési visszásságokat Veres István,
a város akkori fõépítésze is felfedezte, aki az ügy hatására

akkor lemondott tisztségérõl, s bár azóta ismételten ko-
rábbi pozíciójában dolgozik, még mindig kísértik az ak-
kori telekértékesítés anomáliái, hiszen az idõ az õ meglá-
tásait igazolta... Az építész szerint idõnként látható ma-
gánerõs útépítés a térségben, de a valódi probléma abban
áll, hogy a mai napig sem valósult meg a teljes közmûki-
építés. Az utak továbbra is rossz minõségûek, megoldat-
lan a csapadékvíz-elvezetés, és a tulajdonviszonyok is tisz-
tázatlanok. Mindezek ellenére azt hozzáfûzte, hogy a je-
lenlegi városvezetés minden rendelkezésre álló eszközt
felhasznál a helyzet rendezésére.

VOLT, NINCS (?!)

Az örökösföldi eseményekkel párhuzamosan érdemes
rövid kitérõt tennünk a Barnabás Kft. történetének összeg-
zésére is. Az 1991 novemberében alakult vállalkozás mû-
ködése folyamán igen széles körben folytatott tevékeny-
séget: foglalkozott többek között termelõgépek és -beren-
dezések kereskedelmével, iparcikk jellegû vegyes kiske-
reskedelemmel, mezõgazdasági termeléssel, bányászati és

építõipari gépek nagykereskedelmével, valamint épület-
építési projektek szervezésével is. A Fõvárosi Törvényszék
adatai szerint 2013. április 3-án csõdeljárás kezdõdött a
kft. ellen, amely a CCA Zrt. által végzett felszámolással zá-
rult. Ez a tény alapjaiban lehetetlenítette el a lakóövezeti
utak megépítését, ahogyan annak az illúziónak a további
fenntarthatóságát is, hogy a szocialista városvezetés olyan
partnerekkel szerzõdött, akik önmaguk fenntartására és az
adófizetõk jogos igényeinek kielégítésére alkalmasak.

Magera Tibort (FIDESZ-KDNP). Bár az érdemi munka még
hátravan, az örökösföldi lakóknak mégis van okuk a biza-
kodásra. Adott ugyanis az érintett közösség összefogása,
tenni akarása és egy olyan városvezetés, amely érzékeny
a lakosság problémái iránt, illetve motivált azok megol-
dásában. A neheze még hátravan, de a fenti történések
átfogó vizsgálata megkezdõdött, s ennek következménye-
ként talán kezdetét veheti a mulasztások pótlása, a (szoci-
alista) múlt egy fejezetének lezárása.

JELEZTÉK, ODAFIGYELNEK

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy az
április 24-ei közgyûlésen az önkormányzat az ügyet an-
nak kapcsán vette ismételten napirendjére, hogy a prob-
lémás területen élõ mintegy 216 lakos arra kéri a városve-
zetést, hogy vegye át az egykori Barnabás Kft. felszámo-
lójától az utak megépítésének feladatát és a közmûvesítés
kötelezettségeit, mivel egy dolog változatlan: a rendezet-
lenség.

HOMÁLYOS RÉGMÚLT

A vita alkalmával többen is érdeklõdtek Nagy László
(MSZP) egykori alpolgármestertõl, hogy valójában mit tett
a múltban a helyzet rendezéséért? Hiszen a szocialista
városvezetéseknek pontosan tisztában kellett lennie az õ
közremûködésükkel elõidézett problémáról. A szocialis-
ták frakcióvezetõje érdemi válaszok helyett mindössze
néhány személyes megjegyzéssel illette kérdezõjét,
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A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (TDM), a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. és a Magyar Turizmus Zrt.
Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság össze-
fogásának eredményeként egy nagyszabású marketing-
kampány valósult meg a cseh fõvárosban.

Dr. Kovács Ferenc polgármester vezetésével nyíregy-
házi delegáció utazott Prágába, ahol újságírókkal, vala-
mint turisztikai szakemberekkel találkoztak, de a vendé-
geket Nyíregyháza partnervárosa, Prága X. kerületének
polgármestere is fogadta.

NÕ A CSEH VENDÉGEK SZÁMA

A turistaforgalom növelésének érdekében több nyíregy-
házi turisztikai workshopot rendeztek már a korábbi évek-
ben Lengyelországban, melyek rendkívüli sikerrel zárul-
tak. Ezen a marketingmunkát nagymértékben elõsegítette
Nyíregyháza város testvér- és partnervárosi kapcsolatrend-
szere. Miután kiderült a statisztikai felmérésekbõl, hogy
dinamikusan nõ a Magyarországra beutazó cseh vendé-
gek száma, így kézenfekvõ volt, hogy a cseh fõvárosban
is érdemes, a lengyelországihoz hasonló workshopot szer-
vezni. Kihasználva, hogy Prága X. kerülete Nyíregyháza
partnervárosa, nyíregyházi kezdeményezésre ez a szak-
mai találkozó is megvalósulhatott.

– Magyarország igen népszerû desztináció a csehek
körében és ezt mindenekelõtt a fürdõknek köszönheti.
Nyíregyháza a színvonalas fürdõ- és gyógyszolgáltatásai
mellett, sok egyéb lehetõséget is kínál az idelátogatók-
nak, ezért kiemelt jelentõségû a mostani kapcsolatfelvétel

PRÁGÁBAN MUTATKOZOTT BE NYÍREGYHÁZA

– mondta el lapunknak dr. Podlovics Roland, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója, a delegáció tagja.

EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL IS TÁRGYALTAK

A találkozó két esemény köré fonódott. A szakmai prog-
ram vendégeit Petõ Tibor cseh nagykövet és dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte. Majd
Szirányi András, a Magyar Turizmus Zrt. cseh külképvise-
letének vezetõje, dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. vezérigazgatója és Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi TDM ügyvezetõ igazgatója mutatta be az
Észak-alföldi Régió és Nyíregyháza, ezen belül Sóstógyógy-
fürdõ, mint Nemzeti Gyógyhely turisztikai lehetõségeit, ki-

emelve a cseh vendégek számára vonzó kínálatot. A tu-
risztikai programot követõen Prága X. kerületének polgár-
mestere, Mgr. Bohumil Zoufalík fogadta Nyíregyháza pol-
gármesterét és a delegáció tagjait. A találkozón a turiszti-
kai és egyéb területeken való együttmûködés lehetõsége-
irõl esett szó.

JÚNIUSBAN FOLYTATJÁK

Annak érdekében, hogy személyesen is megtapasztal-
hassák a prezentáción bemutatottakat, Nyíregyházára in-
vitálták a média képviselõit és a turisztikai szakembere-
ket, akik június elsõ hetében látogatnak majd városunk-
ba. A korábbi tapasztalatok azt erõsítik, hogy ilyen sze-
mélyes jellegû study tourokat követõen a sóstói turisztikai
cégek és a külföldi utazási irodák között szerzõdésköté-
sek jönnek létre. A külföldi utazási irodák kínálatában
ennek köszönhetõen elérhetõvé válnak a nyíregyházi és
sóstói csomagajánlatok.

Dr. Kovács Ferenc vezetésével delegáció utazott Prágába
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÕ KFT.

FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK
CSERÉJÉT

2014. május hónaptól folytatjuk a ta-
valyi évben megkezdett, lakásokba be-
épített ISTA és MOM típusú használati
melegvíz-mérôk cseréjét.
2014. május 19–31. között a követke-
zô távhôvel ellátott és elôre levélben
kiértesített lakásokba érkeznek mun-
katársaink:

Stadion utca 28–50.,
Vasvári Pál utca 52., 60–64., 73–

79.,
Ôz utca,
Toldi utca,
Árpád utca.

Kérjük, hogy a megjelölt idôpontban
tegyék lehetôvé a lakásba való beju-
tást a mérôcsere lebonyolítása érde-
kében. Amennyiben a jelzett idôpont
nem felel meg, úgy az értesítôn sze-
replô telefonszámon jelezzék ezt kol-
légáinknak egy új idôpont egyezteté-
se végett.
A mérôk a Nyírtávhô Kft. tulajdonát
képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérôk helyett új, rádió-
modullal rendelkezô mérôket építünk

be. A mérôk adatai a helyszínen köz-
vetlen a mérôrôl, illetve épületen kívül-
rôl egy rádióvevôvel rendelkezô adat-
gyûjtô segítségével olvashatók ki.
A mérô az elfogyasztott meleg víz
mennyiségén kívül jelzi az esetleges szi-
várgást, amirôl tájékoztatni tudjuk fo-
gyasztóinkat, tárolja a határnapi adato-
kat, rögzíti, illetve megjeleníti a mérô-
vel történô bármilyen manipulációs be-
avatkozást. A hibajelentéseket így min-
den esetben dokumentáljuk.

A mérôcserét végzô munkatársaink
minden esetben megbízólevéllel,

kitûzôvel rendelkeznek.

Megkérjük fogyasztóinkat,  hogy a
kiértesítôvel kapott „FOGYASZTÓI
VÉLEMÉNYFELMÉRÉS 2014”
kérdôívet legyenek szívesek kitölteni
és a mérôcsere alkalmával szakem-
berünknek átadni.

Együttmûködésüket köszönjük!

 Milyen veszélyforrások leselkednek ránk a jó idõ
beköszöntével? Mire érdemes odafigyelni közlekedés-
biztonság szempontjából? Bordás Bélát, a folyamato-
san mozgásban lévõ városgondnokot állítottuk meg pár
percre...

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Közlekedésbiztonság szempontjából gyakori jelenség,
hogy a házak elé kiültetett növények zavarják az autóve-
zetõket a szabad kilátásban. Nyíregyházán is tapasztalha-
tó, hogy a városlakók fákat, bokrokat ültetnek ki közterü-
letekre. Azonban nagy veszélyforrást jelent, amikor egy
120 centiméter magasságú gyermek kilép egy 150 centi-
méter magas bokor mellõl – hangsúlyozta a városgond-
nok, aki ezúton kéri a városlakókat, hogy a gyerekek vé-
delme érdekében, senki ne ültessen ki a háza elé olyan
növényeket, amelyek az idõ elõrehaladtával, magasságuk
miatt veszélyhelyzetet teremthetnek. – Gyakori jelenség,
hogy a fák, bokrok hirtelen kinõtt zöld hajtásai a közleke-
dési csomópontokban akadályozzák az autóvezetõk sza-
bad kilátását. A városüzemeltetés szakemberei folyama-
tosan dolgoznak ezek felnyesésén, de addig is kérjük a
városlakókat, hogy legyenek elõvigyázatosak és vezesse-
nek körültekintõen – mondta el.

– S ha már a zöldeknél tartunk: arra szeretném kérni a
városlakókat, hogy Sóstón ne használják parkolásra a zöld
füves területeket, hiszen a belterületeken egyébként is in-
gyenes a parkolás. Szintén kérem, legyenek megértéssel,
amilyen gyorsasággal tudjuk, nyírjuk a füvet a közterüle-
teken – hangsúlyozta, mivel érzése szerint sokszor a kel-
leténél korábban is telefon után nyúlnak, ha egy-egy esõ
után beindul a természet.

NE CSAK A VÁROSGONDNOK LEGYEN GONDOS

REPÜLÕ BALKONLÁDÁK

A városgondnok érdeklõdésünkre kifejtette, hogy nem-
csak a kerítések elé kiültetett növények okoznak problé-
mát közlekedésbiztonság szempontjából, hanem azok a
díszkövek is, amelyeket a közterület mellé helyeznek ki.

– Számtalanszor találkozom azzal, hogy a városlakók
annak érdekében, hogy füves területeiket megvédjék a já-
rókelõktõl, a csapadékelvezetõ csatornákat is képesek le-
takarni kövekkel. Ráadásul az erkélyekre kihelyezett bal-
konládák is veszélyesek lehetnek a közúti és gyalogosfor-
galomra. Ezért kérem a városlakókat, hogy a balkonládá-
kat megfelelõen rögzítsék, mert a szél könnyen le tudja
fújni azokat és balesetet okozhatnak.

SE MOSNI, SE INNI, SE...

– Autót ház elõtt, közterületen mosni pedig továbbra is
szigorúan tilos, hiszen vegyi anyagok, szennyezõdések
kerülhetnek be a talajba, az útfelületre – hangsúlyozta. –
Sok jelzést kapok az Árok, Búza, Rákóczi utca környéké-
rõl, ahol a lakók arra panaszkodnak, hogy hétvégente fia-
talok hangoskodnak és nem odaillõ magatartást folytat-
nak a közeli játszótéren. Ezeket a területeket fokozottan
ellenõrizzük, de szeretném hangsúlyozni, hogy közterü-
leten szeszes italt fogyasztani egyébként is tilos.

Az önkormányzat helyi rendeletben határozza meg a
tiltott, közösségellenes magatartásokat. 2012. július 1-jétõl
tilos közterületen szeszes italt forgalmazni vagy fogyasz-
tani, állatokat etetni, kutyát póráz nélkül sétáltatni, elen-
gedni, és csak büntetés terhe mellett lehet közterületen
jármûvet mosni, zöldfelületen közlekedni és parkolni, il-
letve többek között vízcsobogókat, kutakat, vizes meden-
céket mosdásra, fürdésre használni.

MÉHEKRE IS VOLT MEGOLDÁS
A Korányi köz 7. szám lakói a városgondnok segítsé-

gét kérték a közelmúltban, mert a játszótér egyik nyír-
fájára beköltözött egy méhcsalád, így joggal aggódtak
a gyerekeikért. A városi fõkertésszel helyszíni szemlét
tartottak, majd másnap hajnalban szakemberek segít-
ségével elköltöztették a méhcsaládot. Bordás Béla hang-
súlyozta, hogy továbbra is forduljanak hozzá bizalom-
mal a városlakók, ha bármiféle problémát észlelnek.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Május 15-én hivatalosan is véget ért a fûtési szezon.
A Nyírtávhõ Kft.-nél lezárult az éves elszámolás idõ-
szaka is. A szolgáltató idén is folytatja az elöregedett
távhõvezetékek cseréjét, emellett az év végére mind a
17 ezer vízmérõórát szeretnék távleolvasósra cserél-
ni, ami a fogyasztóknak nem jelent költséget.

Véget ért a fûtési szezon, ezt követõen a Nyírtávhõ Kft.
csak extrém idõjárási körülmények között, a lakóközös-
ségek kérésére indítja újra a szolgáltatását. A cégnél né-
hány épület fogyasztásának megosztott újraszámolása
mellett lezárult az éves elszámolás is.

Arday Balázs, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója
elmondta, sikerült jól tervezni az elõlegeket, hiszen mint
az elszámolásnál kiderült, a plusz befizetések és a vissza-
igénylések összege közel azonos, 170 és 180 millió forint
közötti.

Már több éves tapasztalat, hogy évrõl évre csökken az
energiafelhasználás, ez köszönhetõ az energetikai korsze-
rûsítéseknek, de besegített az enyhe tél is. A Nyírtávhõ
Kft. idén is folytatja az elöregedett távhõvezetékek cseré-
jét. Tavaly 400 milliós beruházással másfél kilométeres
nyomvonalon újult meg a hálózat. Idén 600 milliót fordít-
hatnak több mint két kilométeres szakasz korszerûsítésé-
re. A munkákat szeretnék a tanév zárása és a szeptemberi
tanévkezdés között elvégezni. Ez a belváros forgalmát a

A FÛTÉSNEK VÉGE, A FEJLESZTÉS FOLYTATÓDIK

Síp utca teljes hosszán és a Vay Ádám körúton érinti, de
összesen 16 területen dolgoznak majd. A másik fejleszté-
si program a vízmérõórák cseréje távleolvasósra, ami azt
jelenti, hogy a fogyasztás meghatározásához nem kell
bemenni a lakásokba. Tavaly 9 ezret sikerült lecserélni,
idén év végére pedig mind a 17 ezret szeretnék alkalmas-
sá tenni a korszerû leolvasásra. A mérõórák cseréje a fo-
gyasztóknak nem jelent majd plusz költséget.

AZ ÁPOLÓKAT ÜNNEPELTÉK
Idén is megünnepelték az Ápolók Nemzetközi Nap-

ját Nyíregyházán. Ezen a napon az ápolás megterem-
tõjére, szellemiségére emlékeznek. Az Ápolók Nem-
zetközi Napja alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház ünnepsé-
get tartott a megyeházán.

Az Ápolók Nemzetközi Napját világszerte Florence
Nightingale, a modern ápolói munka megteremtõje szü-
letésnapjához kötik. Nagy Géza ápolási igazgató szerint
több ok is van az ünneplésre. Egyrészt azért, mert, ahogy
az ország kórházaiban tapasztalható az ápolói létszámhi-
ány, úgy ez a jelenség a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban is tetten érhetõ,
de nem olyan magas számban, mint más intézmények-
ben. Másrészt pedig a közeljövõben megvalósuló tömb-
kórház új épületei az eddigieknél korszerûbb körülmé-
nyeket biztosítanak majd az ápolói munkához is. Az Ápo-
lók Nemzetközi Napján megtartott rendezvényen 50 ápoló
elismerésben részesült. 2014-tõl az ápolóknak évente két
alkalmuk is nyílik az ünneplésre. Az Országgyûlés ugyanis
határozatával elfogadta, hogy február 19-e, Kossuth Zsu-
zsanna születésnapja a Magyar Ápolók Napja.

Több mint 3 és fél milliárd forint folyt be Nyíregy-
házán eddig helyi adókból. A szabolcsi megyeszékhe-
lyen helyi adókból idén több mint 8 milliárd forintot
várnak.

Szerzõ: Ferenczik Adrienn

Március 15-én járt le a 2014. év elsõ félévére esedékes
helyi adóelõleg befizetésének határideje. Nyíregyházán
az adófizetésre kötelezettek 80–85 százaléka befizette az
esedékes adót. Az idei évben a helyi adókból egész év-
ben 8 milliárd 473 és fél millió forintot várnak, amelybõl
eddig 3 milliárd 748 millió forint folyt be. Az elsõ negyed-
évi adatokat nézve a befizetett adóelõleg megközelítõleg
300 millió forinttal meghaladta a tervezett pénzösszeget.
A legnagyobb bevételt idén is az iparûzési adóból várják,
ebbõl idáig több mint 2 és fél milliárd forint folyt be. Az
eddigi adóbevétel építményadóból 988 és fél millió, ide-
genforgalmi adóból 12 és fél millió, gépjármûadóból pe-
dig mintegy 193 millió forint.

EDDIG HÁROM ÉS FÉL MILLIÁRD A HELYI ADÓBEVÉTEL
– Építményadóból kiugróan magas volt 2013-ban és

2014-ben is az adóbevétel, ez is az ellenõrzéseknek kö-
szönhetõ – mondta dr. Polgári András, a Polgármesteri
Hivatal Adóosztályának osztályvezetõje. – A 2012-es adó-
évben iparûzési adóból hatalmas bevételt könyvelhetett
el a város, itt is voltak ellenõrzési eljárások, olyan megál-
lapítások, amelyek ezt elõsegítették. Ilyen viszont nyilván-
valóan minden évben nem történhet, ezért látható itt in-
gadozás. Azt kell mondanom, hogy a 2014-es adatokat
tekintve magasra emeltük a rátát, amit valószínûleg tu-
dunk is teljesíteni, a bevételek meg fogják haladni a 2013-
as adatokat.

A 2013-as adóévre vonatkozó helyi iparûzési adóról
2014. május 31-éig kell bevallást kitölteni. A 2013-as adó-
évre megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tény-
leges adó különbözetét szintén május 31-éig kell befizetni,
illetõleg ettõl az idõponttól igényelhetõ vissza. A túlfizetés
visszatérítésére az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésé-
re. A bevallás késedelmes benyújtása esetén mulasztási bír-
ságot állapítanak meg, az adó késedelmes megfizetése ese-
tén pedig késedelmi pótlékot számítanak fel.

AZ ÁTTELEPÍTETTEKRE
EMLÉKEZTEK

Az 1945 és 1948 között áttelepítettekre emlékeztek
Nyíregyházán. Kilenc falu lakosait nagyrészt Nyíregyházá-
ra és a környezõ bokortanyákra költöztették. Az áttele-
pítettek és leszármazottaik az idén is megemlékeztek a
történelmi tragédiáról.

1945 és 1948 között több százezer felvidéki magyart
telepítettek át embertelen körülmények között az anyaor-
szágba. A történelmi tragédiára emlékezõk szerint az át-
telepítettek még a szerencsésebbek közé tartoztak, mert
sok ezer Csehországba deportált magyart szinte rabszol-
gaként adták-vették a helyi földmûvesek. Kilenc falu,
Andód, Imely, Diószeg, Losonc, Nagyfödémes, Naszvad,
Réte, Szenc és Taksonyfalva magyar lakosait nagyrészt
Nyíregyházára és a környezõ bokortanyákra költöztették.
A tragikus esemény emlékét a városháza falán 1998 óta
márványtábla õrzi. A Felvidék 1947 Egyesületet 16 évvel
ezelõtt hozták létre és a márványtáblát is 16 éve állították.

A Felvidék 1947 Egyesület megemlékezésén a város-
háza falán lévõ márványtáblánál és az Északi Temetõben
elhelyezték az emlékezés virágait.

Koszorúkkal az emléktáblánál

A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás (FHT) egyik
feltétele, hogy a munkanélküliben regisztrált álláske-
resõnek egy évben legalább 30 ledolgozott munkanap-
pal kell rendelkeznie. Aki ezt nem tudja teljesíteni, mert
nem talál magának állást, vagy nem hívják be közmun-
kára, annak ott a lehetõség, hogy önkéntes munkát
vállaljon és azzal váltsa ki mindezt – mondta el la-
punknak Szécsi Szilvia, a Nyíregyházi Önkéntes Cent-
rum programkoordinátora.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Szécsi Szilvia érdeklõdésünkre elmondta, hogy
amennyiben az álláskeresõ a kötelezõ harminc munka-
napját önkéntes munkával teljesíti, az még nem jelenti
azt, hogy a késõbbiekben nem hívhatják be közmunkára.
Ez a típusú önkéntes munka azoknál a fogadó szerveze-
teknél lehetséges, akik be vannak regisztrálva az Emberi
Erõforrás Minisztériumánál.

– Szûk az a fogadói kör, akik a foglalkoztatást helyette-
sítõ támogatásban részesülõket tudnák fogadni. Még több
fogadó szervezet kellene, de ezek egy része még tart az
önkéntesek foglalkoztatásától. Nálunk körülbelül 40 szer-
vezet van fogadó szervezetként regisztrálva megyei szin-
ten – tette hozzá a programkoordinátor.

A Szocio East Egyesület – Önkéntes Centrum feladata,
hogy önkénteseket közvetít, információt nyújt, képzése-
ket, felkészítéseket tart a fogadó szervezeteknek.

– A szervezetek elküldik hozzánk a lehetõségeiket, és

AZ ÖNKÉNTESSÉG MEGOLDÁS LEHET

ezt a nálunk regisztrált önkéntesek körében, levelezõlis-
tán meghirdetjük. Úgy történik, mint egy munkaközvetí-
tés. Segítünk a kapcsolatfelvételben, elmondjuk, mire fi-
gyeljenek oda. Mindenkit szeretettel fogadunk, aki önkén-
tes munkát szeretne vállalni és természetesen a fogadó
szervezetnek is nyújtunk segítséget. Elérhetõségeink:
www.szocioeast.hu/onkentes, Nyíregyháza, Madách utca
5. szám. Telefon: 42/400-378.

SIKERSZTORIK
Volt már nálunk arra példa, hogy valaki önkéntes-

ként kezdett a szervezetünknél és aztán itt is kezdett el
dolgozni, de olyan is volt, hogy kiközvetítettünk ön-
kéntes munkára egy hosszú ideje munkanélküli férfit,
aki bevált a fogadó szervezetnél és õk ajánlották be
egy másik helyre dolgozni. Nagyobb eséllyel helyez-
kednek el azok, akik közben önkénteskednek. Ráadá-
sul jól is mutat az önéletrajzban, pozitív képet közvetít
a jelentkezõrõl – hangsúlyozta a programkoordinátor.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Tudományos kutatások is bizonyít-
ják, hogy a futás nemcsak edzet-
tebbé, hanem még boldogabbá is
teszi az embert. Boldogságot pedig,
aki keres, az talál. Ráadásul most
nem is kell messzire menniük a vá-
roslakóknak, hogy megtalálják, hi-
szen május 24-én ismét startol a
nagy népszerûségnek örvendõ har-
madik Waldläufer futás. Szomba-
ton 9 órára várják az Erdei Torna-
pályához azokat az érdeklõdõket,
akik szeretnék mozgással eltölteni
a hétvégi, verõfényesnek ígérkezõ
délelõttöt.

– A Waldläufer egy német tulajdon-
ban lévõ kényelmicipõ-márka. A me-
gyében, Nyíregyházán és Rakamazon
készül a cipõk jelentõs része, amelyek
kivitelezésén sok magyar kéz szorgos-
kodik. A Waldläufer futás célja pedig
éppen ez, hogy itthon is megismerjék
az emberek ezt a méltán híres cipõmár-
kát, aminek a jelentése egyébként er-
dõjárót jelent – hangsúlyozta a rendez-
vény fõtámogatója, Hargitai János, a Top
Modell Cipõüzlet tulajdonosa.

A cégvezetõ érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy a Waldläufer a világon
is ismert és elismert márkának szá-
mít, hiszen Kanadától Ausztriáig, Né-
metországtól Hollandiáig mindenhol

3. WALDLÄUFER FUTÁS
jelen van. Május 24-én, aki kilátogat
az Erdei Tornapályára, a cipõfazono-
kat is megtekintheti, mi több, a gyár-
tási mûveletek egy részét is megis-
merheti.

A legfontosabb ezen a hétvégén
azonban az lesz, hogy mozogjanak a
résztvevõk. A 3,5–4 kilométeres távot
nem feltétlenül futva kell teljesíteni, le-
het gyalogolni, vagy akár babakocsit
tolva sétálni is.

Tavaly több mint ötszázan vettek részt
a Waldläufer futáson, a szervezõk leg-
alább ennyi résztvevõre számítanak
idén is, akik számos kiegészítõ prog-
ramról is gondoskodnak: lesz gyerek-
mûsor, tombola, ahol a fõdíj egy kerék-
pár lesz, bemelegítés, tánc, de értékes
ajándékok és meglepetések is várják a
kilátogatókat. A három legtöbb gyere-
ket képviselõ iskola alapítványa példá-
ul anyagi támogatásban részesül. Min-
den regisztráló kedvezményes kupont
kap, amit beválthat a Top Modell Cipõ-
üzletben történõ vásárlásnál, és az elsõ
150, leggyorsabban regisztráló pedig
Wäldlaufer feliratú pólóban is róhatja
a kilométereket.

– Bízom benne, hogy idén még töb-
ben mozognak majd a Waldläufer futá-
son és az idõjárás is mellénk áll  –
mondta Hargitai János, a rendezvény tá-
mogatója. (x)
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Kétnapos programsorozattal ünnepelte a város Nyír-
egyháza 261 évvel ezelõtti újratelepítését. Pénteken
délután a Városalapítók szobránál tartottak megemlé-
kezést és koszorúzást, majd a Kossuth téren, az Akusz-
tikus zene ünnepén négy zenekar lépett színpadra.
Szombaton pedig Civil kultúrpiac várta a városlakókat
a belvárosban.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

261 évvel ezelõtt új korszak kezdõdött Nyíregyháza tör-
ténetében. A 18. század közepére jelentõsen lecsökkent a
lakossága, ezért a város akkori egyik birtokosa, gróf Ká-
rolyi Ferenc 1753. május 16-án kiadott okiratában szá-
mos kiváltságot biztosított a betelepülõknek. Az áttelepü-
lést Petrikovics János szarvasi csizmadiamester szervezte,
aki Békés megyébõl szlovák evangélikusokat hívott Nyír-
egyházára. A város újratelepítése alkalmából minden év-
ben megtartják Nyíregyházán a Városnapot, a szabolcsi
megyeszékhely az idén is megszervezte az ünnepi prog-
ramsorozatot. Pénteken délután a Városalapítók szobrá-
nál tartottak megemlékezést.

MINÕSÉGI VÁLTOZÁS

Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédében
kiemelte, fontos, hogy ilyen formán is megemlékezzünk a
város értékeirõl és hagyományairól, illetve arról a munká-
ról, ami 261 éve megalapozta a város létrejöttét. Az a fej-
lõdés, amelyen elindították a várost, nemcsak gyarapo-
dást jelentett, de az adott kor szerint minõségi változást is.
A mai korra vetítve a siker kulcsa ugyanaz. Nyíregyházá-
nak már többször újjá kellett születnie és meg kellett erõ-
södnie. A nyíregyháziak hittel és kitartással mindig vég-
hezvitték, amit akartak. Az a példaértékû összefogás és
közösségi szellem segítette át városunkat az elmúlt esz-
tendõk válságos idõszakán is, melynek örökét elõdeink
hagytak ránk – hangsúlyozta a polgármester.

AKUSZTIKUS ZENE ÜNNEPE

A megemlékezésen koszorúkat helyeztek el a Város-
alapítók szobránál. A programok a Kossuth téri színpadon
folytatódtak, ahol immár hatodik alkalommal rendezték
meg az Akusztikus zene ünnepét négy zenekar közremû-
ködésével. Este nyolc órától pedig Szekeres Adrien adott
koncertet. Szombaton délelõtt 10 órától Civil kultúrpiaccal
folytatódtak a programok a Kossuth téren. Kézmûves és
iparmûvészeti termékek, tavaszi virágok vására, civil for-
gatag, népi játszótér és kézmûves foglalkozások várták a
városlakókat.

ELISMERÉS A HAGYOMÁNYÕRZÉSÉRT

Nyíregyháza alapítására emlékeztek a város szlovák ki-
sebbségi önkormányzatának tagjai is. A nemzetiségi ren-
dezvényen a 37 éves tirpák népzenei együttes vehetett át
kitüntetést Kósa Tímea alpolgármestertõl a több évtizedes
hagyományõrzõ munkájuk elismeréseként. A progra-
mon hagyományos ételekkel is várták a vendégeket,
akik megkóstolhatták egyik õsi ételüket, a káposz-
tás pogácsát is.

VÁROSNAP 2014.
„A NYÍREGYHÁZIAK HITTEL ÉS KITARTÁSSAL MINDIG VÉGHEZVITTÉK, AMIT AKARTAK”



2014. MÁJUS 16. 9

A szervezõk délelõtt gyermekprogramokkal és játszóházzal, délután pedig színpadi mû-
sorral várták az érdeklõdõket. Volt tánc- és divatbemutató, este pedig a Hooligans adott
koncertet, amire több ezer fõs közönség volt kíváncsi. (Fotó: Csutkainé Együd Klára)

NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNNYEL ÜNNEPELTE HATODIK
SZÜLETÉSNAPJÁT A KORZÓ BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZOMBATON.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: mûszaki ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– Ellátja a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
közutak, hidak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységének koordinálását,
valamint a saját vagy bérelt eszközökkel és rendelkezésre álló létszámmal elvégzett üzemelte-
tési, fenntartási tevékenység ellenôrzését, teljesítmény igazolását.
– Ellátja a csapadékvíz-elvezetéssel, belvízrendezéssel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási
munkák koordinálását, valamint a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre álló létszámával végzett
tevékenységek ellenôrzését és teljesítmény igazolását.
– Ellátja a közgyûlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsola-
tos beruházói feladatokat.
– Részt vesz a beruházások mûszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárásain.
– Intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos statiszti-
kai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggô teendôket.
– Részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közremûködik az esetleges szavatossági igények
érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
Elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,     – mûszaki ellenôri képesítés.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,     – munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: az elbírálást követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment
munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére
történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás Me-
nedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma,
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja,
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu,
– Kelet-Magyarország napilap 2014. május 16-ai száma.

– sikeres pályázat esetén
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki
felsôoktatásban szerzett szakképzettség.

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Magyar Mûvészeti Akadémiai székfoglalójára készül
Normantas Paulius, a világhírû fotómûvész, aki a kö-
zelmúltban tért haza fél évig tartó, 21. Himalája-ex-
pedíciójáról. A kalandor hosszú évek óta járja a vilá-
got és fényképez – ez képezi majd alapját akadémiai
székfoglalójának is. A fotós az utóbbi években szinte
csak látogatóba jön Nyíregyházára, de mindig felkere-
si szerkesztõségünket, hogy megossza velünk aktuális
élményeit.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Kevesen lehetnek olyanok, akik ne hallottak volna már
a Litvániában született, de 30 éve Nyíregyházán élõ,
Normantas Paulius fotómûvészrõl. Igazából csak a lakcí-
me van itt, hiszen fényképezõvel a nyakában járja a vilá-
got, s fõleg annak – innen nézve – távol-keleti felét. Csak
néhány ezek közül: Tibet, India – már harmincszor járt ott
–, Laos, Kambodzsa – eddig kilencszer látogatott el
oda –, Nepál, Indonézia, Vietnam, Pakisztán, Sri Lanka,
Kuril- szigetek, Taimir-félsziget és Thaiföld, ahol már ti-
zennyolcszor megfordult.

ÚTMUTATÓ ÖLELÉS

– 23 évvel ezelõtt, 1991-ben, amikor a Dalai Láma
magához ölelt, és lehetõségem nyílt arra, hogy egy portrét
készítsek vele, eldöntöttem, hogy a buddhizmus területén
szeretnék dolgozni. Azóta rengeteget tanultam, 15 budd-
hista országról már több mint 110 ezer képem van – ava-
tott be utazásai elõzményeibe Normantas Paulius.

CSÚCSOKON INNEN ÉS TÚL – ÚJRA ITTHON A VILÁGUTAZÓ NORMANTAS PAULIUS

KÕRÖSI CSOMA NYOMÁBAN

A fotómûvész november közepén indult el, ezúttal négy
országot célzó expedíciójára. Utazása elsõ állomása Kam-
bodzsa volt, majd Thaiföldön keresztül eljutott Dél-Indiá-
ba, ahonnan Kerala államba repült. A dél-indiai ayurvedi-
kus professzornál – a világ egyik legrégebbi gyógyászati
tana, a hosszú és egészséges élet tényén alapszik – négy
hetet töltött el. Thaiföldön keresztül újra Kambodzsába
utazott, onnan Indiába repült, majd expedíciója végállo-
mása Dardzsiling volt, ahol Kõrösi Csoma Sándor nyug-
helye található.

– Április 11-én, Kõrösi Csoma Sándor halálának 162. év-
fordulóján érkeztem Dardzsilingbe. Nyíregyháza és a saját
nevemben egy virágzó bokrot ültettem el a sírnál, ahol már

több mint tízszer jártam. A nyelvtudós-felfedezõt mesterem-
nek tekintem. Dardzsilingben bármelyik tanult embert meg-
kérdezik, biztosan tudni fogja, hogy ki volt Kõrösi Csoma
Sándor és hol található a sírja – mesélte.

NEHÉZ PILLANATOK

– Érdekesség, hogy amikor Nyugat-Bengáliában,
Dardzsilingben jártam, április 17-én tartották a választá-
sokat. Elõtte egy nappal és utána két nappal nem volt busz-
és vonatközlekedés, az utakat lezárták, a reptér pedig
messze volt. Szinte háborús hangulat uralkodott. Északon
kellett elmenekülni, taxit béreltem, és ami a legfontosabb,
hogy egy bátor sofõrre volt szükségem. Ezen az úton so-
kat írtam, fõleg Kambodzsában – hangsúlyozta az utazó.

Elmesélte, hogy február közepén, úton Indiában, hasi
problémával küzdött, bangkoki repülésekor még mentõ
segítségét is kérnie kellett. Volt, amikor 10 órát várt a re-
pülõtéren, a klíma miatt pedig a tüdeje is megbetegedett.

ÕSSZEL ÚJRA: HIMALÁJA

Noha az expedíciónak voltak nehéz pillanatai, a fotó-
mûvész már most tudja, hogy õsszel újra el szeretne men-
ni egy hosszú Himalája-expedícióra. Jelenleg a székfog-
lalójára készül, és szeretne kiadni egy újabb verseskötetet
is. Hogy legközelebb milyen élménybeszámolóval fog el-
jönni a szerkesztõségünkbe? Elmondása szerint még négy
buddhista ország nem szerepel a képi archívuma között,
ezeket szeretné lefotózni, így biztosak lehetünk benne,
hogy hamarosan újra leülhetünk beszélgetni a fotómû-
vésszel, aki bejárta már a fél világot.

Húszéves a Napló sorozatunkban egy olyan cikkre
bukkantunk, melyben 1994-es, színészelõképzõ felvé-
telirõl közölt hangulatos beszámolót a kolléga. A bõ
félszáz jelentkezõbõl véletlenszerûen kiválasztott ri-
portalanyok között nem szerepelt Tóth Zoltán, ám a
csapatból õ az egyik, aki nemcsak elvégezte a „Vere-
bes-stúdiót”, de aztán saját hazájában lett próféta. Tóth
Zolka (most már így emlegetik) egész életét megvál-
toztatta a Móricz Zsigmond Színház két évtizeddel
ezelõtti felhívása. Ebben Verebes István igazgató az
induló tanodájukba keresett „színészpalántákat”.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Zolka gyermekként még bohóc szeretett volna lenni,
ugyanis roppant élvezte, ha megnevettette a családját, is-
merõseit, a „közönségét”. Ennél azonban szélesebb publi-
kumra vágyott, ezért erõteljes vágyat érzett a színpadi sze-
replésre, az ottani játékra. Színészi pályafutása 1989-ben
kezdõdött a Bessenyei Színkörben, ahol mesedarabokban
lépett fel. Még emlékezhetnek az általa megtestesített figu-
rákra a ma már felnõtt korba lépett egykori nézõk, akik
megtekintették a Farkas kincsét, a Hókirálynõt, A farkas és
a rókát vagy a Kvantum fantum csapdáját. Vezetõjük Szán-
tó Sándor volt, a Móricz Zsigmond Színház akkori gondno-
ka, aki egyengette a színkörösök útját a nagyszínház felé.
Zolka így emlékszik vissza az indulására.

– Amikor Verebes István lett a színház direktora, az elsõ,
vezetése alatt bemutatott s egyben általa rendezett darab
az Othello volt 1993 szeptemberében. Ebben statisztaként
én is szerepeltem olyan színkörös társaimmal együtt, mint
Illyés Ákos, Buda Mónika vagy Nagy Sándor. A fõszere-
peket többek között az azóta elhunyt kiváló Safranek Ká-
roly és Kerekes László, valamint Perjési Hilda, Csoma Ju-
dit, Horváth László Attila... játszották. Belõlünk semmi nem
látszott jószerével, hiszen álarcot viseltünk, ugyanakkor
idõnként segédkeztünk a színpadkép átalakításánál is.
Csodálatosnak tûnt számomra a színház világa.

ISMERT TÁRSAK

Nem sokkal ezután a teátrum tanodai felvételt hirdetett,
ahová 60–70-en jelentkeztek. Õ bekerült abba a kb. 15 fõs
csapatba, akiket felvettek. Kovács Krisztina, Kövér Judit,
Horváth Réka, Gyuris Tibor, Mészáros Árpád Zsolt, Tucker
András is szerepeltek a „válogatottban”. Kis létszámú osz-
tályokban folyt a képzés, s közben többen kiestek vagy másik
osztályba mentek át. Megyeri Zoltán volt az osztályfõnö-

ZOLKA A TANODÁTÓL JUTOTT A FÕSZEREPEKIG – HÚSZÉVES A NAPLÓ

kük, aki egyben a mesterség csínja-bínjára is okította õket.
Öten kezdtek, de volt egy lány, akit felvettek a Kossuth egye-
temre, s mindnyájuk egyetértésével „természetesen” átment
oda, Kovács Kriszta a tévében való bemondóságot válasz-
totta inkább, Horváth Réka átigazolt Csoma Judit osztályá-
ba, így végül Mészáros Árpád Zsolttal ketten végeztek a
csoportból. Vele kezdettõl végig barátok maradtak, s azóta
is tartják a kapcsolatot. Hogyan telt ez a két igen tartalmas
évad? Errõl a következõket tudtuk meg.

– Fél 9-kor Rácz Erikánál kezdtük a mozgásórát, utána
10-tõl az éppen aktuális színházi premier próbái követ-
keztek. Ez kettõig tartott, amit egy gyors ebéd, majd be-
szédtechnika és mesterségóra követett. Este 6-tól újabb
próba jött, s csak késõ este tudtunk tanulni a vizsgánkra.
Szóval meglehetõsen tömény napokat éltünk, elég rende-
sen befogtak bennünket szerencsére! A beszédtechnikát
Bárány Frici bácsitól tanultuk, Szabó Tündétõl pedig a
„színpadi etikettet”, például azt, hogyan kell a leányok-
nak hosszú ruhában elegánsan lépkedni, meghajolni...
Osztályfõnök volt akkoriban Gados Béla, Pregitzer Fru-
zsina és Csoma Judit is. Kétéves kurzus volt. Az 1994-95-
ös „izzasztó” évadot követõ második év már nem volt
ennyire kemény. Ezt követõen a színészkamarától jöttek
megnézni bennünket, s egy vizsga után Színész III-ba ke-
rülhettünk. Az elsõ elõadás, amelyikben a tanodás évek
alatt szerepeltünk, A vörös postakocsi volt. A Három nõ-
vér, a Kasszasiker mellett például sok mesedarab szerep-
lõi is voltunk.

AJAKMOZGATÁSTÓL HÍRLAPKÉZBESÍTÉSIG

Szerencsésnek tartja magát, hogy Megyeri Zoltánnal
dolgozhatott. Remek színésznek tartja, aki vígjátékban
éppen olyan kiváló alakítást nyújt, mint tragédiában. Sze-
rette Frici bácsi beszédtechnika óráit. Gados Béla is taní-

totta õket. Emlékszik arra, ahogyan a balett-teremben ül-
tek szemben a tükörrel, és „ajakmozgató” gyakorlatokat
végeztek, hogy megfelelõen artikuláljanak. Csak azt bán-
ja, hogy néha a fáradtság úrra lett rajtuk, de ez ekkora
leterheltség mellett nem csoda. Jóllehet, ezek a színészek
alighanem elõször taníthattak, nagyszerûek voltak, hiszen
mindent tudtak a szakmáról, így remek képzést biztosítot-
tak. Legfeljebb önmagára haragszik Zolka, mert komo-
lyabbnak kellett volna lennie abban az idõszakban. A
kurzus abszolválása után egy évadot dolgozott a Móricz
Zsigmond Színházban, ám Verebes István azt mondta, ki-
sebb szerepekben elevickélhet itt, de nagyobb feladatot
nem fog rá bízni, s ezt el is fogadta. Így aztán egy évadot
kihagyott, amikor hírlapot kézbesített vagy például autó-
alkatrészt árult. (Eredeti szakmáját tekintve mûszaki el-
adó.) Mint mondta: pénzt keresett abban az idõben.

PÁLYÁRA, HAZÁRA TALÁLT

– Egy év után visszatértem, mert nem bírtam tovább
színház nélkül. Ekkor már egyre több szerepet kaptam.
Szép emlék a Molnár László által életre hívott Musical
Színház, amelynek olyan ragyogó elõadásaiban szerepel-
tem, mint az Evita, a Jézus Krisztus szupersztár vagy a Jekyll
és Hyde. Egy idõ után azonban annyira lecserélõdött a
társaság, hogy nem szívesen dolgoztam már velük, ugyan-
akkor jobbnál jobb szerepek találtak rám az évek során a
Móricz Zsigmond Színházban. A nagy áttörést az életem-
ben 1999 hozta, amikor Tasnádi Csaba, az új igazgató je-
lezte, szeretne velem dolgozni. Elõször csak fellépti díjas
lettem, majd a következõ évadban már rendszeres havi
jövedelmet kaptam, ami biztosabbá tette a jövõm. Emlé-
kezetes elõadás volt számomra a Galambos Péter által
rendezett Senki földje, ami egy Casablanca-történet, az
Õrült nõk ketrece, a Made in Hungária, a Légy jó mind-
halálig, a Csárdáskirálynõ, a Liliom... Mindezek fantaszti-
kus állomások az életemben!

Szerencsére az idei évadja is nagyon sûrû. Az OZ-zal
kezdett, ami nemcsak a gyermekeknek, de a felnõtteknek
is kedvence lett. A Lenni vagy nem lennit nemcsak játsza-
ni, de próbálni is nagyon szerették, aztán jött a Balta a
fejbe, majd pedig a „nézõpróbáló” Coriolanus. Nemrég
kezdték színre állítani a Biedermann és a gyújtogatókat
Keszég László rendezése mellett, ami elõtt – bár este most
is színpadon volt, de – szerencsére akadt egy „szabad”
hetük, ami már igencsak ráfért az érintett színészekre. Vé-
leménye szerint kevés olyan színház van, ahol ilyen jó
hangulatban, zökkenõmentesen folyik a munka, mint itt.
Elismerik a munkáját, jó szerepeket kap... Itthon van Nyír-
egyházán.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

ORSZÁGOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VERSENY
Országos ügyfélszolgálati versenyt és értékesítési

konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A Magyar
Víziközmû Szövetség rangos versenysorozatának az
idei a tizedik alkalma, ebbõl harmadszor tartották
Nyíregyházán a versenyt. A megmérettetésen az or-
szág 15 vízszolgáltatójának ügyfélszolgálatosai vet-
tek részt.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Magyar Víziközmû Szövetség-
gel közösen szervezte meg a tizedik országos versenyt.
Az ügyfélszolgálatosok megmérettetése mellett egy ér-
tékesítési konferencia is zajlott. Azért hozták Nyíregyhá-
zára a rangos versenyt, mert a NYÍRSÉGVÍZ csapata a leg-
utóbbi alkalommal is diadalmaskodott. Sõt, a tíz verseny-
bõl már négyet nyert meg a nyíregyházi csapat, a rende-
zés joga pedig mindig az elõzõ évi gyõztest illeti. A
NYÍRSÉGVÍZ-nél nemcsak a versenyeken szerepelnek jól
az ügyfélszolgálatosok, hanem a mindennapi munka so-
rán is figyelnek az ügyfelekre. A nyíregyházi vállalat 81
településen szolgáltat több mint 300 ezer embernek.

Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
elmondta: „Kérdõíves felmérést készítünk rendszeresen
Nyíregyházán 500 ember bevonásával, de a kisebb vá-
rosokban is veszünk mintát. Ez azért fontos, hogy a teljes
szolgáltatási területen legyen képünk arról, hogy melyik
területen mit és hogyan tudunk javítani.”

A verseny során érdekes és szórakoztató feladatokat
kellett megoldaniuk az ügyfélszolgálatosoknak. A Ma-
gyar Víziközmû Szövetség elnöke azt mondja, a ver-
senyzõknek a feladatok megoldása több egy átlagos ve-
télkedéstõl.

Nagy Edit fõtitkár hangsúlyozta: „Egy ilyen alkalom
mindig azt a célt szolgálja, hogy felmérjük, most hol tart
a szakmának ezen része és hogyan tudnánk tovább fej-
lõdni. Folyamatosan változik a környezet és a jogsza-
bályok, ennek pedig a szolgáltatók ügyfelekkel foglalko-
zó kollégáinak mindig meg kell felelni.”

A versenyzõk szerint is hasznos próba egy ilyen alka-
lom, mert a tapasztalatcsere fontos része a mindennapi
munkájuknak.

Mohácsiné Mülek Mónika – ALFÖLDVÍZ Zrt. – kifej-
tette: „Nagyon fontos, hogy találkozni tudjunk a többi
vízmû hasonló területén dolgozó kollégákkal és felmér-

jük tudásunkat. Azt, hogy hol tartunk épp a felmérésben
vagy a törvényi ismeretek elsajátításában.”

Az ügyfélszolgálati versenyt Nyíregyháza polgármes-
tere nyitotta meg. Õ azt mondta, büszke arra, hogy a
NYÍRSÉGVÍZ csapata már négyszer megnyerte a versenyt.
A vetélkedõnek azonban turisztikai hozadéka is lehet,
az ügyfélszolgálatosoknak ugyanis arra is van lehetõsé-
gük, hogy megismerjék a várost: „Minden ilyen konfe-
renciának van egy turisztikai vonzata is, hogy azok a
vendégek, akik több napot töltenek itt, késõbb talán csa-
ládjukkal, barátaikkal visszatérjenek.”

A kétnapos program zárásaként az értékesítési konfe-
rencián, az ügyfélszolgálati területen jártas szakembe-
rek tartottak elõadásokat a szakmát érintõ törvényi vál-
tozásokról és aktualitásokról.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, va-
lamint a Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonke-
zelõ Nonprofit Kft. az idei évben is megrendezi közös
városszépítõ akcióját.

A verseny célja Nyíregyháza szépítése, a kulturált, ren-
dezett településkép kialakítása. A NYÍRVV küldetésének
tekinti, hogy ne csak fenntartsa és gondozza a környeze-
tet, de lehetõség szerint erre ösztönözze a városlakókat is.
Szeretnénk tehát a lakosságot ismét bevonni a zöldfelüle-
tek ápolásába, miközben erõsödhet a környezettudatos
szemlélet, és formálódhat a szép környezet iránti igény.

A jelentkezési kategóriákat idén az intézmények, vál-
lalkozások számára meghirdetett nevezési lehetõséggel
bõvítettük:

– Legvirágosabb kert – társasház
– Legvirágosabb kert – családi ház
– Környezettudatos kert
– Legvirágosabb utca
– Legvirágosabb intézmény
Pályázni a kertrõl készült 5 darab fotóval és a www.nyirvv.hu

honlapról letöltött pályázati adatlap kitöltésével lehet, az elõ-
válogatást követõen a zsûri a helyszíneken értékeli a nevezett
kerteket.
Az elbírálás szempontjai:

– területek ápoltsága, rendezettsége,
– növények összhangja (szín, forma, termõhelyi igények

stb.),
– növények fejlettségi és egészségi állapota,
– esztétikus összkép,
– saját tervezés és kivitelezés (ötletes kertészeti megol-

dások),
– zöldfelületekre vonatkozó helyi rendeletek, elõírások

betartása.

KERTSZÉPSÉGVERSENY 2014.

A jelentkezéseket 2014. július 11-éig a marketing-
@nyirvv.hu e-mail címre,  illetve a 4400 Nyíregyháza,
Tüzér utca 2–4. sz. levelezési címre várjuk!

Díjak (kategóriánként):
I. helyezett: 70 000 Ft-os vásárlási utalvány, emléktábla

és emléklap.
II. helyezett: 50 000 Ft-os vásárlási utalvány és emléklap.
III. helyezett: 35 000 Ft-os vásárlási utalvány és emlék-

lap.
Különdíj: 60 000 Ft-os vásárlási utalvány, emléklap.
A díjazottak térítésmentesen, kiszállítással 1-1 m3 termõ-
föld és komposzt keveréket is kapnak.
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Bekerült a Kowalsky meg a Vega legújabb klipjébe „A
mi családunk”. Terus, Kálmány és Kálmányka Budapes-
ten forgatott.

Egy epizódra a fõvárosba keveredett Terus, Kálmány és
Kálmányka. A Hõsök terén felvett jelenetben Kálmányka,
miután hazatért Brüsszelbõl, a szüleivel tesz egy sétát Bu-
dapesten, s ha már ott járnak, megnézik a Hõsök terén
õsük, Könyves Kálmán szobrát. „A mi családunk” a város
több helyszínén kamera elé állt, sõt, úgy alakult, hogy nem
csak a saját stábjuk kamerája elé. Összefutottak egy má-
sik stábbal: a Kowalsky meg a Vega szintén a Hõsök terén
forgatta videoklipjét. Az együttes felfigyelt a fura figurák-
ra, és a nyíregyházi szappanopera hõsei bekerültek a klip-
be: Terus, Kálmány és Kálmányka táblákon tartották az
együttes legújabb slágerének szövegét. (Vetítés a Nyíregy-
házi Televízióban: szombat 19.30 és vasárnap 21.30.)

       VIDEOKLIPBEN „A MI CSALÁDUNK”

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium négy tanuló-
ja sikeresen szerepelt az országos „Tedd O:DA” – Online
Demokrácia Activity elnevezésû versenyen, amely több
fordulóból álló komplex megmérettetés volt. A csapat tag-
jai: Csabai Gergely, Hubert Bianka, Molnár Csaba és Mozga
Tímea. Felkészítõ tanáruk dr. Buczkóné Rangoni Claudia.

Az elsõ forduló feladatai között szerepelt – többek kö-
zött – egy virtuális videó-megosztó, egy közösségi oldal,
egy weboldal készítése is. Ezek után egy – a környezetük-
ben élõ – kisebbségi csoport érdekeit kellett felvállalniuk
az online közösség elõtt. A megszerzett információkból
egy képregény készült, majd ennek kockáiból egy pre-
zentáció. A második és harmadik fordulóban már ennél
nehezebb feladatokkal is szembe kellett nézniük a ver-
senyzõknek.  A négy hónapig tartó munka, forgatások, vá-
gások, késõ esti egyeztetések, stábgyûlések, e-mailek, te-

KÖLCSEYSEK ONLINE DEMOKRÁCIÁJA

IDÉN IS GYERMEKKÖNYVHÓNAP
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1972-

ben hívta életre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyermekkönyvhónapot.

Az idei, 41. alkalommal megszervezett gazdag prog-
ramcsokorban lesz író-olvasó találkozó, könyvbemutató,
színjátszó elõadás, útibeszámoló, rendhagyó irodalomóra,
barkácsolás, könyvtárbemutató, hangos olvasás, cigány
versmondó verseny, klubfoglalkozás, irodalmi séta és idõ-
futár közönségtalálkozó is.

Váci Mihály születésének 90. évfordulója alkalmából a
a szervezõk megyei versíró pályázatot hirdettek, melyre
40 pályamunka érkezett.

Az 5-6. osztályos kategória nyertese: Bahor Máté „Tük-
röm lehetnél” (Nyíregyháza, Apáczai Csere János Gya-
korló Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény 5. osztály).

Tükröm lehetnél

Hangos belvárosod,
mint fejemben a gondolatok.
Csendes tópartjaid, 
szívemben szép pillanatok.

Utak hálózzák testedet,
míg enyémet az erek.
Élettel tölt ember, állat, növény,
engem meg a szeretet s a remény.

Tükröm lehetnél, látom benned magamat, 
ám a képünk mégsem ugyanaz.
Fölöttünk azonban egy az ég, 
Nyíregyháza s én...

A 7-8. osztályos kategória gyõztese: Szovinszki Szófia
„Szõke Nyíregyháza” (Nyíregyháza, Gárdonyi Géza Tag-
intézmény, 8. osztály).

(További információk: www.nyiregyhaza.hu.)
lefonálások, viták és nevetések után, az országos hatodik
helyezéssel zárult.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A közgyûlés 49/2014. (III. 20.) számú határozata alapján döntött:
1. Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2014. évben történô mûködésérôl.
Az önkormányzat az alap mûködéséhez 12 millió Ft keretösszeget biztosít vissza nem
térítendô támogatás fedezetére.
A program keretében Nyíregyháza város a területén területi ellátási kötelezettséggel mû-
ködô háziorvosi praxisoknak max. 400 000 forint vissza nem térítendô támogatást nyújt a
korszerû és hatékony feltételrendszer kialakítása és a minôségi ellátás biztosítása, javítása
érdekében (a támogatás mértéke max. 50 százalék).
2. 5 millió forint összeg kamattámogatásként történô felhasználásáról azzal, hogy azt
kizárólag az ETAP keretében támogatható praxisok vehetik igénybe.
A kamattámogatást a PRIMOM Alapítvány által közvetített alábbi hitelekhez lehet
igényelni:

– Új Széchenyi Hitel (max. 10 M Ft, 4,9% kamat)
– Országos Mikrohitel (max. 10 M Ft, 3,9% kamat)
– Helyi Mikrohitel (max. 10 M Ft, 3,9% kamat)
– Szabadfelhasználású Hitel (max. 7 M Ft, 8,9% kamat)

Az ETAP és kamattámogatási program ügyintézését a PRIMOM Alapítvány végzi.
Érdeklôdni:
személyesen ügyfélfogadási idôben: Nyíregyháza, Váci M. u. 41. „F” épület, fszt. 1.
Telefon: 42/502-165, 42/502-138, 42/502-109
E-mail:  mikrohitel@nyirinku.hu
A pályázati felhívás és a nyomtatványok a www.primomvk.hu oldalon érhetôek el.

Az alábbi visszajelzô lapon is igényelhetik a kamattámogatott
hitelekkel kapcsolatos tanácsadást.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: igazgatási ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (6 hónap
próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása,
– az Igazgatási Osztály tevékenységi körébe tartozó jogi feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
Elônyt jelent:
– közigazgatási vagy igazságügyi területen szerzett jogi gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: az elbírálást követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzs-
ment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma,
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja,
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu,
– Kelet-Magyarország napilap 2014. május 16-ai száma.

– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,

– jogász szakképzettség.
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EZT KELL TUDNI AZ EP VÁLASZTÁSRÓL
Május 25-én reggel hat óra és este hét óra között

szavaz az ország. A választópolgárok ekkor adhatják
le voksukat azon nyolc jelölõ szervezet valamelyiké-
re, akik országos listát tudtak állítani, azaz összegyûj-
tötték az április 22-ei határidõre a 20 000 érvényes
ajánlást. Meddig lehet igényelni mozgóurnát? Mi az
átjelentkezés határideje? Mikorra várhatóak a hivata-
los eredmények? Kérdések, amelyekre Nyíregyháza
címzetes fõjegyzõje, a helyi választási iroda vezetõje,
dr. Szemán Sándor válaszolt a Nyíregyházi Televízió
Rá-Adás címû mûsorában.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az Európai Unió illetékes szervének kiírása szerint,
május 22., csütörtök és május 25., vasárnap között kell
mind a 28 európai tagállam képviselõit megválasztani. Ma-
gyarországon a választást hagyományosan vasárnap tart-
ják, reggel hat órától este hét óráig várják az urnákhoz a
szavazásra jogosult állampolgárokat. Dr. Szemán Sándor,

a helyi választási iroda vezetõje azzal kezdte, hogy noha
Magyarországon este hét órakor zárulnak a szavazókö-
rök, Olaszországban ez majd csak 11 órakor történik meg.
Ebbõl pedig az következik, hogy a választási irodának hi-
vatalosan május 25-én este 11 óra után lehet majd csak
bármilyen adatot is nyilvánosságra hozni az unióban, de
már lényegesen korábban is lehetnek kiszivárogtatott ered-
mények a delegáltak által.

Egyszerûbb lesz az európai uniós választás, mint ami-
lyen az országgyûlési volt. Április 6-án, az országgyûlési
választáson két szavazólapot kaptak a szavazásra jogo-
sult állampolgárok, az EP választásnál egyet fognak, amin
a nyolc jelölõ szervezet (abc-sorrendben: A Haza Nem
Eladó Mozgalom párt, Demokratikus Koalíció, Együtt PM,
Fidesz-KDNP, Jobbik, LMP, MSZP, Seres Mária Szövetsé-
gesei) neve szerepel majd, így csak pártra kell szavazni,
egyéni jelöltre nem.

– Három fontosabb határidõre szeretném felhívni a vá-
roslakók figyelmét – hangsúlyozta dr. Szemán Sándor, cím-
zetes fõjegyzõ. – Május 17-én, szombaton jár le a külkép-
viseleti névjegyzékbe történõ jelentkezés határideje azok-
nak, akik a szavazás napján külföldön fognak tartózkod-

ni. A bejelentést az állandó lakóhely szerinti jegyzõnél
tehetik meg, szavazni pedig a tartózkodási helyük szerinti
fõkonzulátuson vagy nagykövetségen tudnak majd. Aki
nem az állandó lakóhelyén, hanem az ország egy másik
településén tartózkodik május 25-én, az május 23., azaz
jövõ hét péntek délután négy óráig kérheti, hogy egy má-
sik településen szavazhasson. Ugyanez a határidõ azok-
nak is, akik mozgóurnát szeretnének kérni. A bejelentést
május 23., péntek 16 óráig kell megtenniük az állandó
lakóhely szerinti jegyzõnél, a választási irodában. Május
24-én, szombaton nem kérhetnek mozgóurnát, viszont a
választás napján még biztosítunk erre lehetõséget. Viszont
mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyenkor már kor-
látozottak az igények kielégítésének lehetõségei – hang-
súlyozta.

Magyarországról 21 képviselõ kerül majd be az Euró-
pai Parlamentbe, ami kevesebb, mint az elõzõ választá-
sok során volt, hiszen újabb országok lettek tagjai az uni-
ónak, ennek következtében pedig csökkent a delegálható
tagok száma. A 28 tagállamnak összesen 751 képviselõje
kerül be az Európai Parlamentbe.

PÁRTOK AZ EP KAMPÁNYBAN
SMS: NYELVTUDÁST KELL ADNI A ROMÁK-

NAK!
Külföldi munkavállalási lehetõséggel kívánja helyzetbe hoz-

ni a magyarországi romákat az SMS párt. Seres Mária egy nyír-
egyházi tájékoztatóján azt mondta, a romák problémáira nem
megoldás a közmunkaprogram és az a miskolci terv sem, hogy
1,6 millió forintot fizetnének azoknak a roma családoknak,
amelyek vállalják, hogy falvakba, kistelepülésekre költöznek.
Seres Mária szerint ezzel a kistelepülésekre hárítják azokat a
problémákat, amelyeket évtizedek óta nem sikerült megoldani.
Az SMS párt vezetõje kiemelte, ha képviselõjelöltjeik bejutnak
az Európai Parlamentbe, azért fognak küzdeni, hogy a romák
számára ingyenes nyelvtanfolyamokat finanszírozzon az unió.
Szerintük ez az egyetlen akadálya annak, hogy a romák Nyu-
gat-Európában vállalhassanak munkát.

MSZP: TELJES FOGLALKOZTATOTTSÁGOT
25 ÉV ALATT!

A 25 éven aluliak teljes foglalkoztatottsága a cél – ezt mondta
Veres János, a Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti kép-
viselõjelöltje Nyíregyházán. Ennek biztosítására Andor László
kezdeményezésére fogadta el az Európai Unió Bizottsága az
Ifjúsági garanciaprogramot. A cél az, hogy a fiatalokat az okta-
tásból kilépve közvetlenül alkalmazzák leendõ munkahelyei-
ken, amennyiben az üzleti szférában, önállóan nem tudják el-
indítani karrierjüket. Az MSZP megyei elnöke emellett azt
mondta: a strukturális alapból való kifizetéseket a kormány in-
tézkedéseinek köszönhetõen felfüggesztették, így a foglalkoz-
tatás bõvítésére elkülönített 15 milliárd forintot is. A sajtótájé-
koztatón Veres János bemutatta a Mesterházy Attila és Szanyi
Tibor által írt, választási ígéreteket tartalmazó levelet.

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

FIDESZ-KDNP: MAGYARORSZÁG MINTA
LEHET!

A Fidesz-KDNP által megszerezhetõ európai parlamenti
mandátumoknak nagy a jelentõsége a hazai politikában is –
jelentette ki Kövér László egy lakossági fórumon Mátészalkán.
Az országgyûlés fideszes elnöke szerint a május 25-ei válasz-
tás tétje az, hogy továbbra is úgy fogják-e támadni Magyaror-
szágot, mint az elmúlt négy évben, vagy sikerül elérni, hogy
sok tekintetben mintaként használják a Fidesz-kormány által
bevezetett intézkedéseket. Hozzátette, ha a magyar EP man-
dátumoknak több mint a felét megszerzik a kormánypártok, és
ehhez hozzájönnek az Erdélybõl és a Felvidékrõl várható kül-
honi képviselõi helyek, akkor ez a magyar nemzet súlyát erõ-
síti Európában, s ha Magyarország nagy súllyal tud jelen lenni
az Európai Néppárt soraiban, ez felértékeli az országot az uni-
ós politikában.
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EREDMÉNYEK SPORT

HÁROM VERZIÓ A LÉTSZÁMRA
Miközben a Marso-NYKK és a ZTE osztályozót

játszik a férfi kosárlabda-bajnokság „A” csoport-
jában maradásért, könnyen elképzelhetõ, hogy
mindkét klub maradhat az élvonalban. A jelenlegi
12 helyett ugyanis elképzelhetõ, hogy 13 vagy 14
együttes alkotja majd az „A” csoportot. A szövet-
ség több verziót dolgozott ki. Többek között errõl
is beszélt Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségének fõtitkára nyíregyházi lá-
togatásán.

Bodnár Péter korábban játékvezetõként rendszeresen
megfordult a Bujtosi Szabadidõ Csarnok küzdõterén. Most

megyei szövetség, a Marso-NYKK és a Nyírsuli vezetõivel
is, és utóbbinak a meghívására látogatott a megyeszék-
helyre. A Marso-NYKK együttese a hétvégén már osztá-
lyozót játszott a ZTE ellen, melynek második találkozója
pénteken lesz Nyíregyházán. A párharc két nyert mérkõ-
zésig tart, és az elsõt a zalaiak nyerték. Mindez azért ér-
dekes, mert a bajnokság csapatlétszámának módosítása a
nyíregyházi klubot is érinti.

A fõtitkár elmondta, a jövõ évi versenykiírásban több
alternatíva is szerepel a csapatlétszámot illetõen. – A szö-
vetség egy 12, egy 13 és egy 14 csapatos verziót is elké-
szített a férfi NB I „A” csoportjára. Mi az utóbbit támogat-
juk, de készült egy olyan változat is, ha a „B” csoportból
feljutó együttes valamilyen okból nem tudná vállalni a
legmagasabb osztályt – mondta Bodnár Péter.

A fõtitkár kitért a létesítmények helyzetére is. A TAO-s
támogatásnak köszönhetõen több mûhelycsarnok is épült,
illetve épül az országban, ami jót tesz a kosárlabdának is.
– A gondot az jelenti, hogy kevés a multifunkciós sport-
csarnok. A jövõ évi nõi EB kapcsán rájöttünk, mennyire
behatárolt, hogy mely városokban rendezhetünk mérkõ-
zéseket. Én bízom abban, hogy a megfelelõ számú mû-
helycsarnok és tornaterem után a következõ lépés az lesz,
hogy legalább három-három olyan csarnok épül a keleti
és a nyugati régióban, mely legalább háromezer nézõ be-
fogadására alkalmas – mondta a fõtitkár. Bodnár Péter sze-
rint a magyar férfi válogatott is sokat fejlõdött, és van esély
arra, hogy ott legyen a következõ Európa-bajnoki döntõn,
melyre utóljára 1999-ben volt példa.

Bodnár Péter, az MKOSZ fõtitkára

a szövetség fõtitkáraként érkezett Nyíregyházára és meg-
tekintette a megyei szervezet irodáját, valamint tárgyalt a

A KIHÍVÁS NAPJA
A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Szabadidõsport

Szövetség felhívására Nyíregyháza idén is csatlakozik
a 2014. május 21-én megrendezendõ Kihívás Napja or-
szágos rendezvényhez. A  szervezõk – Nyíregyháza MJV
Önkormányzata és a Nyírsuli Kft. – számos helyszínen,
színes programokkal várják a mozogni vágyókat. A leg-
fontosabb, hogy a nap folyamán minél többen végez-
zenek legalább 15 perces sporttevékenységet. A tava-
lyi évhez hasonlóan a létszámarányosan a legtöbb sport-
aktivitást végzõ iskolák díjazásban részesülnek, a leg-
több sporttevékenységet megvalósító intézmény elnyeri
a „Nyíregyháza város legsportosabb iskolája 2014.”
címet. A Kihívás Napjához kapcsolódó részletes prog-
ramok, illetve sportolási lehetõségek a www.nyiregy-
haza.hu oldalon olvashatók.

JÓ TÁJFUTÓ RAJT
Az NYVSC tájfutói a tavaszi versenysze-

zonban folyamatosan az élmezõnyben vé-
geztek.

A márciusi helyi és debreceni versenyek
után áprilisban Nyíregyházán, a Nyírség-
Szabolcs Kupán vettek részt a csapat tag-
jai. A sóstói erdõben és a fõiskolán rende-
zett futamokon hat kategóriában tizenegy
dobogós helyezést szereztek.

Az áprilisi Postás Kupán – Magyarország
legnagyobb kétnapos kupaversenyén –
nyolc gyerek vett részt. A fizikailag és tájé-
kozódásilag nehéz hegyi terepen a kétnapi
összesített eredmények alapján Szulics
Máté megnyerte a versenyt. A megyei di-

Az NYVSC tájfutói jól kezdték a szezont

ákolimpián a fõ cél az országos diákolim-
piára való kijutás volt. Az itt elért eredmé-
nyeket és az egyéni felkészültségeket figye-
lembe véve tíz gyerek indul a május végi
pécsi országos diákolimpián.

A múlt hét vége is versennyel telt, mivel
a Nagyvárad környékén rendezett Bihar
Kupán indultak a klub tájfutói. A nyolc el-
indult utánpótlás korú versenyzõ közül
négyen dobogós helyezést szereztek,
Sztojka Milán és Bagoly Luca 1., Tóth Nóra
2., Tóth László 3. helyezést ért el. Balku
Levente, Szulics Máté, Nagy Bettina és
Nagy Dóra is az elsõ tízben végzett, ami
biztató a következõ versenyek elõtt.

Tavaly nagyon népszerû volt Nyíregyházán
a Challenge Day

SPORTPROGRAM
Május 16., péntek 18.30 BUSZACSA,

Marso-NYKK–ZTE férfi kosárlabda-mér-
kõzés

Május 18., vasárnap 18.00 BUSZA-
CSA, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–
Mizse KC férfi kézilabda-mérkõzés

Május 18., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Kisvárda–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-
mérkõzés közvetítése
Május 19., hétfõ 19.20 Nyír-Flop Holding
Nyíregyháza–Mizse KC férfi kézilabda-mér-
kõzés közvetítése

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

SCARLATTIK ÉS GABRIELIK
A Nyíregyházi Cantemus Kórus „Párok” kórusbér-

letének ötödik, egyben az évad utolsó elõadását hall-
gathatják meg az érdeklõdõk 2014. május 17-én 18.00
órakor a Kodály Zoltán Általános Iskola hangverseny-
termében.

A koncert érdekessége, hogy a mûsorban ezúttal nem
két zeneszerzõnek a mûveit állítják párba a szervezõk,
hanem a barokk korszak legendás komponistáinak, a
Scarlatti és Gabrieli család két-két tagjának kompozíci-
óit. Apa és fia, Alessandro és Domenico Scarlatti, vala-
mint nagybácsi és unokaöccse, Andrea és Giovanni
Gabrieli mûvei csendülnek fel a koncerten. Az elõadá-
son közremûködik az AcapellArt és Banchieri Énekegyüt-
tes, a Cantemus Fiúkórus és Vegyeskar, egy kiváló rézfú-
vós együttes, a miskolci Theater Brass, a Kodály iskolá-
ból indult ifjú zongorista tehetség, Sógor Tamás, vala-
mint a historikus zene szakavatott elõadója, Dinyés Soma
orgonista és karmester. Az elõadást Szabó Soma vezényli.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Május 17., szombat 19.00 Valaki kopog, Mikszáth bér-
let
Május 19., hétfõ 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Jonatán és a többiek, Manócska bérlet
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Bozóky bérlet,
Krúdy Kamara
Május 20., kedd 10.00 Tessék engem megmenteni!, Óz
bérlet, MÛvész Stúdió
13.15 Jonatán és a többiek, Morgó bérlet
15.00 Jonatán és a többiek, Szende bérlet
Május 21., szerda 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet
Május 22., csütörtök 10.00 Tessék engem megmente-
ni!, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Valaki kopog, Benczúr bérlet
Május 23., péntek 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Valaki kopog, Déryné bérlet
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Latinovits bérlet,
Krúdy Kamara

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
A Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatalában

2014. május 20. (kedd) napján az ügyfélfogadás szü-
netel. Halotti anyakönyvezési ügyekben az ügyfélfo-
gadás változatlan.

41. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap
május 12–június 13. között a Móricz Zsigmond könyvtárban.
17-én 9.00–13.00 óráig: Madarak és Fák Napja – kreatív foglal-
kozás. 20-án 14.00 óra: Akár hiszed, akár nem – csoportos fog-
lalkozás. 21-én 9.30-tól: „Én szõke városom” – irodalmi séta;
16.30-tól: Cseperedõ meseklub. 22-én 9.30-tól: Madarak és Fák
Napja – kézmûves foglalkozások óvodásoknak. 23-án 10.00 óra:
Idõfutár – közönségtalálkozó. 24-én 9.00–13.00 óráig: Kreatív
állatok – kreatív foglalkozás. Bõvebben: www.mzsk.hu.

A Bencs Villa a következõ programokkal várja az érdeklõdõket:
május 20-án 18.00 óra: Francia sanzonest. Az elõadók: Roboklex
Gerome – francia énekes, Suhanyecz Viktória (hegedû) és Takács
Julianna (zongora), a Vikár Sándor AMI tanárai. 23-án 18.30-tól:
Nyárváró melódiák (a Mentha Projekt koncertje). A Benczúr Gyula
Képzõmûvészeti Kör 11 tagjának több mint 40 alkotásából nyílt
kiállítás június elejéig tekinthetõ meg, hétköznapokon 9.00–17.00
óra között. Részletek: 30/252-0666, 42/402-004.

A Nefelejcs Egyesület mûhelyfoglalkozására várja az érdek-
lõdõket május 21-én 10.00 órától a DE Egészségügyi Fõiskolai
Karra (Sóstói út 2–4.). A foglalkozást vezeti: Vitkai Éva zenete-
rapeuta, szociálpolitikus. Téma: Nem mindegy „Zaj vagy Zene”!

MÁSODSZOR IS CSEH SÖRNAPOK
A csapadékos idõjárás miatt egy héttel késõbb, má-

jus 22–25. között rendezik a II. Cseh Sörnapokat a Kor-
zó melletti szabad területen, ahol a 100 éve született
Hrabalra emlékeznek. A 20 fajta cseh sör mellett csül-
kök, pecsenyék és sztrapacska adja a gasztronómiai
ínyencségeket, de lesznek 5 perces sörszilánkok, Hrabal
mûveibõl olvasnak fel szemelvényeket. Nem marad el
a május 23-24-ére tervezett nagyszabású sörivó verseny
sem, amelyre a helyszínen lehet jelentkezni. A rendez-
vény naponta 16.00–24.00 óra között lesz nyitva.

„Nagyon örülünk neki, nagyon vártuk, hogy ez meg-
történjen, mert, bár korábban is elkezdték, de akkor
félbe maradt. Szép lesz nagyon.”  Csorba Ferenc

„A fákat sajnálom nagyon... de minden elismerésem
a munkagépek vezetõinek, a dolgozóknak. Nagyon
nagy munkát végeznek. Összességében örülök, de már
várjuk a végét. Még nem tudjuk elképzelni, hogy mi-
lyen lesz. Reméljük, hogy jó és szép.”   Snekszer
Gyuláné

„Nagyon örülünk neki. Mi itt lakunk '80 óta és azóta
tulajdonképpen nem volt itt felújítás. A lakóházak szi-
getelése különösen nagy dolog, hiszen lehet majd ta-
karékoskodni a fûtéssel, kevesebbet kell majd fizetni,
mint eddig.  Nagyon ráfért már a megújulás a terekre és
a lakóházakra is.”   Takács Lászlóné

A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témá-
ban is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.

MIT GONDOL AZ ÉRKERTI
LAKÓTELEP MEGÚJULÁSÁRÓL?

ÉPÜL, SZÉPÜL AZ ÉRKERT
Zajlik az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnye-

zetének minõségi megújítása elnevezésû, több mint
másfél milliárd forintos, közel 80 százalékos támoga-
tottságú projekt. Több intézmény felújítását követõen
játszóterek, sportpályák épülnek. Szebb külsõt és hõ-
szigetelést kap tíz iparosított technikával épült, tízeme-
letes társasház is. A napokban is dolgozik a kivitelezõ
az Érpatak közelében. 107 méteren lefedik az Érpata-
kot, új hidat is kap, és közel 100 új parkolót is létesíte-
nek. A projekt részeként a városrészben új zöldfelüle-
tek létesülnek és megújulnak a régi parkok is. Jelenleg
a Damjanich sétány rekonstrukciója zajlik.

Súlyos közlekedési baleset, ismeretlen sérült fekszik a jár-
dán, vérzõ kerékpárost ápolnak – ehhez hasonló helyzetek-
be csöppenhetnek a gyanútlan járókelõk Nyíregyháza utcá-
in, szombaton. A „sérülteket” a 43. Országos Elsõsegély-
nyújtó Versenyen részt vevõ csapatok látják el. A Magyar
Vöröskereszt célja, hogy a verseny keretében ismét az em-
berek közé vigye az elsõsegélynyújtás fontosságának üze-
netét. Idõpont: május 17-én 8.00 óra. Helyszín: Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.

Vészhelyzet a Csodavárban (Szent István u. 21.) május 17-én
10.00–13.00 óráig. A fogyatékkal élõ és ép gyerekek a helyszí-
nen találkozhatnak speciális mentõkutyával, motoros rendõrrel
és sebességmérõvel, valamint felülhetnek egy igazi tûzoltóau-
tóra! A Kelet-Magyarországi Speciális Mentõ Egyesülettõl, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõzési Bizott-
ságtól érkezõ vendégek játékos akadálypálya és ügyességi ve-
télkedõk segítségével ismertetik meg a kicsiket e különleges fog-
lalkozások titkaival.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 17-én 16.00 óra:
Három kismalac; 18-án 10.00 óra: Aranykulcsocska. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

Múzeumi Világnap a Sóstói Múzeumfaluban május 18-án
10.00–16.00 óra között. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség rendezvénye: or-
gonazenés áhítat az evangélikus nagytemplomban. Idõpont:
május 18-án 18.00 óra. Mûsoron: J. S. Bach: F-dúr orgonaszo-
náta és fúga; F. Mendelssohn: B-dúr orgonaszonáta; G. B. Sam-
martini: F-dúr concerto furulyára. Közremûködik: Kiss Zoltán
(orgona), Kiss Benedek Máté (furulya).

A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete következõ foglal-
kozása május 20-án 17.00 órától lesz. Helye: Városmajor utcai
Mûvelõdési Ház. Meghívott vendég: dr. Gaál Zsolt diabetológus
fõorvos. Az elõadás témája: A genetika és a cukorbetegség össze-
függése.

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium szer-
vezésében folyik már több éve a német nyelvû Goethe Mozi
elõadássorozat. Az elõadások a német anyanyelvi nyelvhasz-
nálat elõsegítésében és értése érdekében szervezõdnek és épül-
nek be az oktatásba. A filmek megtekintése ingyenes, elsõsor-
ban a város középiskolásait és német nyelvtanárait várják rá.
Érdeklõdni: dr. Oroszné Herczeg Anna, 42/410-031. A követ-
kezõ Goethe Mozi elõadás május 21-én 15.00 órától lesz a Krúdy
Moziban. A film címe: Fuss, ha bírsz!

Az Orosért Közéleti Egyesület várja az érdeklõdõket a Hõ-
sök Napja alkalmából rendezendõ ünnepségre a katolikus te-
metõben lévõ Hõsi Emlékmû átadásának 5. jubileumi évfordu-
lóján. Idõpont: május 25-én 17.00 óra. Helyszín: Oros, katoli-
kus temetõben lévõ Hõsi Emlékmû. Egy szál virággal és mécses-
sel emlékezzünk hõseinkre.

KÖZLEKEDIK A CSALÁD
A Balesetmegelõzési Bizottság 2014. május 24-25-

én Nyíregyházán, a Nyír Plaza parkolójában Közleke-
dik a család címmel vetélkedõt szervez.

A versenyre nevezhet minden olyan Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei lakcímmel rendelkezõ család,
ahol az egyik szülõ rendelkezik érvényes „B” kategóri-
ás vezetõi engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyere-
ket (gyerekeket) nevelnek.

Valamennyi résztvevõ ajándékcsomagban részesül,
az elsõ három helyezett további értékes nyereménye-
ket kap. A legeredményesebben szereplõ család tovább-
jut az országos döntõre, ahol a fõdíj egy Skoda Rapid
Spaceback személygépkocsi.

Részletes versenykiírás, szabályzat és további infor-
mációk: www.kozlekedikacsalad.hu. A nevezést köz-
vetlenül megküldhetik a szikszait@szabolcs.police.hu
címre, de a verseny napjain a helyszínen is lehet re-
gisztrálni.

A rendezvényen további színes programok várnak
gyerekeket és felnõtteket egyaránt.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. május 19., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszõlõ, Részönkormányzati iroda
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

A ZSIDÓ MÁRTÍROK EMLÉKÉT ÕRZÕ TÉR
Szabolcs vármegye és Nyíregyháza zsidó lakosait 1944

áprilisában gyûjtötték össze. A nyíregyházi gettót a Kótaji
(ma Vasvári), Dohány, Sarkantyú, Nyírfa, Jókai, Rákóczi
és Síp utcák, illetve a Bessenyei tér és a Kis tér által hatá-
rolt területen alakították ki. A deportálás elõkészítéseként
a zsidókat április vége felé és május elsõ felében a közeli
Sima, Nyírjes és Harangod puszták három gazdasági te-
rületére szállították. A deportálásuk május 27-én kezdõ-
dött, amikor a Nyírjes pusztáról jövõ elsõ csoportot Nyír-
egyházán bevagonírozták. A gettó lakóit két menetben de-
portálták május 29-én, illetve május 31-én. A szabolcsiakat
az Auschwitz-Birkenau-i táborba szállították. A városból
elhurcolt zsidó mártírok emlékére a Kis tér nevét 1946-
ban Mártírok terére változtatták, nevük pedig ott olvasha-
tó azokon a márványlapokon, amelyeket az elpusztított
Szarvas utcai zsinagóga megmaradt alapján 1949-ben ál-
lítottak. Az emlékmûvet 1953-ban lebontották és átszállí-
tották a Kótaji úti izraelita temetõbe.

2004-ben az egykori nyíregyházi gettó területén, a Dob
és a Holló utca által határolt téren, a holokauszt áldozata-
inak emlékmûvet állítottak. Zagyva László alkotásán a
vörös, fekete és szürke gránittömbbe faragott negatív em-
berforma arra az ürességre utal, amelyet a több ezer em-
ber értelmetlen halála okozott.

A Mártírok terén látható zsinagóga épületét Baumhorn
Lipót tervei alapján 1924-ben kezdte el építtetni az orto-
dox zsidó hitközség. Már ebben az évben használatba is
vették, de a zsinagóga csak 1932-ben lett teljesen készen,

amikor a belsõ munkálatokkal is végeztek. A mennyeze-
ten és a falakon található festményeket Z. Szalay Pál, a
Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskola mûvész rajztanára
készítette. Az északi homlokzaton Izrael 12 törzsének a
jelképei láthatók, míg a déli homlokzaton a 12 hónap. A
keleti oldalon látható a Tóra-szekrény, a közepén lévõ
emelvény pedig a Tóra olvasására használatos. Az isten-
tiszteleti alkalmakon a zsinagóga alsó szintjén a férfiak, a
karzaton pedig a nõk imádkoznak.
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