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KÖZGYÛLÉS.
Soron következõ testületi
ülését március 26-án
tartotta Nyíregyháza
közgyûlése. A képviselõk
beszámolót hallgattak
meg többek között a
városi rendõrkapitányság
és tûzoltóság munkájáról.

ÚJ FÕIGAZGATÓ.
Márciustól dr. Adorján
Gusztáv megbízott
fõigazgatóként vezeti a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak
egységeit.

FOLYTATÓDIK A PROGRAM

65

MÉG MELEGEDHETÜNK

4

HÉTVÉGI FORGALMI REND
A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztálya
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy húsvétkor Sóstó-
gyógyfürdõn a megnövekedett gépjármûforgalom irányítá-
sát a rendõrség és a Közterület-felügyelet munkatársai vég-
zik. Ha a helyzet indokolttá teszi, a helyszínen lévõ rendõri
vezetõ elrendelheti az egyirányú forgalmi rend bevezetését
a Kemecsei úti felüljárótól a Fürdõ utcáig, a Sóstói úton és a
Berenát utcán. A parkolásnál kérik, hogy a jármûvezetõk
kövessék a közterület-felügyelõk és a NYÍRVV Kft. parkoló-
ellenõreinek az utasításait és annak megfelelõen parkolja-
nak. A hosszú hétvégén a Kemecsei úti felüljárótól a Nyír-
egyházi Állatpark bejáratáig a Sóstói út két oldalán a par-
kolás a kerékpársávon engedélyezett, de kizárólag szoro-
san az úttest széléhez, illetve az útpadkára lehúzódva.

VÁLOGATOTT RÖPLABDÁS

8-9
VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS.
Április elsejétõl a kor-
mányhivatalok hatásköré-
be kerültek a családtámo-
gatási és lakáscélú állami
támogatásokkal összefüg-
gõ feladatok.

A képen szereplõ gyermekek
is a húsvétra készültek a múze-
umfaluban, hímes tojással. De ez
vajon minek a jelképe? Errõl és az
egyházi méltóságok üzenetérõl a 10.
oldalon olvashatnak, a skanzen prog-
ramjairól a 15. oldalon, az ünnepi, sós-
tói közlekedési rendrõl pedig a címlap-
kép felett.

ÁLDOTT HÚSVÉTOT!

Fényvisszaverõ festékkel lekent, használaton kívüli bi-
cikliket helyezett ki a rendõrség a megye forgalmas út-
jai mellé. Így akarják felhívni az autósok figyelmét, vi-
gyázzanak jobban a kerékpárosokra. Tavaly többek kö-
zött 900 személyi sérüléssel járó baleset történt a me-
gyében, ebbõl 270 esetben biciklis volt a részese. A To-
kaji úton például két kerékpáros életét is veszítette – ez
derül ki a megyei rendõr-fõkapitányság adataiból.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Tarcsa Csaba dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje hétfõn el-
mondta, a kihelyezett kerékpár fényvisszaverõ anyaggal
van bevonva, így napközben jól látható, éjszaka pedig
messzirõl is világít. A bringa és a mellette lévõ figyelmez-
tetõ tábla hívja fel a kerékpárosok és autósok figyelmét:
vigyázzanak egymásra – fõleg azokon az útszakaszokon,

ahol már ilyen baleset bekövetkezett, vagy ez potenciáli-
san lehetséges. A rendõrfõkapitány arról is beszélt, hogy a
megyei kerékpáros balesetek több mint felénél maguk a
biciklisek is felelõsek voltak az ütközésekért. Ezért a brin-
gák nekik is szólnak; óvatosabban, körültekintõbben köz-
lekedjenek. Hozzáfûzte, a különleges figyelmeztetõ esz-
közökbõl a Tokaji mellett a Tiszavasvári úton, valamint
Mátészalkán, a Jármi úton is kihelyeznek egyet-egyet. Ha
a fényvisszaverõs biciklik beváltják a hozzájuk fûzött re-
ményeket és csökkenni fog az érintett utakon a balesetek
száma, további figyelmeztetõ bringákat is ki fog helyezni
a rendõrség a megye útjai mellett. Tarcsa Csaba dandártá-
bornok, megyei fõkapitány is jelen volt a legutóbbi köz-
gyûlésen, amikor a rendõrség elmúlt évi munkájáról szá-
moltak be, és egyben le is köszönt. Helyét április 1-jei
hatállyal Farkas József dandártábornok vette át, aki a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság korábbi
vezetõje volt. (Közgyûlési tudósításunk a 8-9. oldalon ta-
lálható.)

FÉNYVISSZAVERÕS BICIKLIK FIGYELMEZTETNEK
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MÁRCIUS 30., HÉTFÕ

RÉGI IDÕK ÜNNEPEI
Húsvét elõtt tojásfestéssel várták az

óvodásokat és az iskolásokat a Sóstói Mú-
zeumfaluban. A hagyományos festési
módszerekkel a Skanzen múzeumpeda-
gógusai ismertetik meg az érdeklõdõket.
A gyerekek úgy készíthették el a tojáso-
kat, mint azt 100 évvel ezelõtt tették.

MÁRCIUS 27., PÉNTEK

AZ ÚR ÉRKEZÉSE
22. alkalommal tartották meg Az Úr

érkezése elnevezésû ökumenikus sza-
valóversenyt a Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnáziumban. Az idei
kétnapos versünnepre az ország 9 egy-
házi fenntartású középiskolájából érkez-
tek versenyzõk.

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

TAVASZKÖSZÖNTÕ TÁNCEST
A 38. tavaszköszöntõ gálaestjét tar-

totta szombaton a kétszeres Nívó-díjas
és Kiváló Együttes címmel kitüntetett
Primavera Balettegyüttes a Váci Mihály
Kulturális Központban. Az együttes tag-
jai telt ház elõtt mutatták be Feketéné
Kun Ildikó balettmester koreográfiáit.

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

BÖJTI FUTÁS
Böjti futást rendezett a Hajdúdorogi

Egyházmegye a sóstógyógyfürdõi tópar-
ton. Az összejövetel célja az volt, hogy
a nagyböjti idõszakot egy közös együtt-
léttel zárják le, mely által mindannyian
megerõsödhetünk és ráhangolódhatunk
a nagyhétre.

MÁRCIUS 29., VASÁRNAP

RE-FLEX GÁLA
A RE-Flex Táncstúdió vasárnap tartot-

ta színes, mûvészi koreográfiákban gaz-
dag rendezvényét a Móricz Zsigmond
Színházban, melyen 27 koreográfiát lát-
hatott a közönség. A hatalmas közön-
ségsiker ezúttal sem maradt el. A csa-
pat már készül a nyári bemutatóra is.

MÁRCIUS 30., HÉTFÕ

ÚJRA EGYÜTT A PRÉMVADÁSZOK
Április 10-én újból hazai terepen lép

fel Császár Zoltán vezetésével a Prémva-
dászok zenekar, a Chloé New Yorkban
étteremben. A szólógitáros, zenei vezetõ
az elmúlt három hónapban részt vett egy
igencsak emlékezetes európai koncertkör-
úton, melyet Ennio Morricone vezetett.

AZ ADÓZÓK TÖBBSÉGE
HATÁRIDÕRE TELJESÍTETT

NYÍREGYHÁZA IDÉN IS NÉPSZERÛ

A helyi adóztatás jogintézménye ne-
gyedszázada mûködik, amely gazdasági
alapot szolgáltat a helyi önkormányza-
tok számára. Az adók egy részének be-
fizetési határideje lejárt, a bevételek az
elõzõ év hasonló idõszakához viszo-
nyítva, bizakodásra adnak okot.

2014. I. negyedévhez képest 436 mil-
lió forinttal nagyobb összeg folyt be a
város költségvetésébe, olyan adókból,
amely az önkormányzat büdzséjét gya-
rapítják.
Dr. Polgári András, az Adóosztály osz-

tályvezetõje tájékoztatása szerint Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Adóosztálya már-
cius 31-éig 3 milliárd 973 millió forint adó-
bevételt utalt át az önkormányzat költség-
vetési számlájára. A növekedés százalé-
kos mértékben kifejezve 12,3 százalék. A
helyi adók közül az iparûzési adóban és a
vagyoni adóban a legjelentõsebb a
bevételnövekedés. Az adóév elsõ negye-
dében a tervezett adóbevételek 41,8 szá-

zaléka folyt be az önkormányzat számlá-
ira. A teljesülés aránya annak ellenére
magasabb, hogy az elõirányzott bevéte-
lek jelentõsen, 9 százalékkal emelkedtek.
A tavalyi év hasonló idõszakának telje-
sülési mutatója 40,7 százalék volt.

NÖVEKVÕ TENDENCIA

A gépjármûadóból származó bevétel is
növekvõ tendenciát mutat, az adózók
többsége határidõre eleget tett a fizetési
kötelezettségének. A gépjármûadóra be-
szedett adó 40 százaléka illeti meg az
önkormányzatot, ez az összeg 2015.
március 31-éig 185 millió forint volt. Ez
az elõzõ év hasonló idõszakához képest
több mint 7 millió forint növekedést je-
lent. A bevételek növekedése a dinami-
kusan fejlõdõ vállalkozások eredményes-
ségét igazolja, köszönhetõ ez a gazdaság
lendületes mûködésének. Ezt az is alátá-
masztja, hogy a város iparûzési adó erõ-
képessége az elõzõ évi adatokkal össze-
vetve növekedést mutat.

Szinte megszokott, hogy minden év-
ben tavasszal, az igazi, forró nyár elõt-
ti hónapok az utazási kiállításokról szól-
nak. Nyíregyháza is igyekszik minél
több helyen bemutatni turisztikai kíná-
latát, legutóbb például Kassán és Kato-
wicében is.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az elmúlt héten tért haza a nyíregyházi
TDM és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. a szlo-
vákiai Kassáról, a Tour Kosice turisztikai
kiállításról, amelyen a Magyar Turizmus
Zrt. önálló nemzeti standján a megyeszék-
hely is bemutatkozott. Az utazási kiállítás-
sal egy idõben a szlovák külképviselet Tu-
rizmus Napot szervezett „Kelet-Magyar-
ország Kelet-Szlovákiában, az élmények
meglepõen közel” címmel, ahol alkalom
nyílt a magyar turisztikai kínálat és üzleti
lehetõségek bemutatására és új kapcsola-
tok kialakítására is.

NAGY ÉRDEKLÕDÉS

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyhá-
zi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje ér-
deklõdésünkre elmondta, hogy a Turizmus
Napon, a prezentációkat követõen work-
shopon nyílt lehetõség arra, hogy a szlo-
vák utazási irodák, tour operátorok és tu-
risztikai szakemberek közvetlenül érdek-
lõdjenek a nyíregyházi ajánlatok iránt.

– Konkrét érdeklõdés érkezett gyerek-
táborokkal kapcsolatban, melyre a Kis Va-
kond Gyermektábort ajánlottuk ki, vala-
mint többen fordultak hozzánk egészség-
turisztikai témában is. A kiállításon a hús-
véti ünnepekre is kerestek még ajánlato-
kat, õket a TDM tagszálláshelyeinkhez irá-
nyítottuk.

Az elmúlt héten Nyíregyházát nemcsak
Szlovákiában, hanem Lengyelországban is
képviselték a két szervezet munkatársai,
ahol a Katowicében megrendezett Glob tu-
risztikai kiállításon vettek részt. Az érdek-
lõdés ott sem maradt el: a résztvevõk elsõ-
sorban nyíregyházi kerékpáros ajánlatokat

kerestek, de népszerûek voltak a gyógy-
fürdõ szolgáltatásai is. A kiállításokra a
TDM iroda új kiadványokkal készült, ked-
veltek voltak a tavaszi Csomagajánlatok és
az aktualizált Szálláshelykatalógus is.

TEMPLOMNÉZÉS

Templomnézõ programsorozat indult
Nyíregyházán a Nyírség Turizmusáért
Egyesület jóvoltából. A program nyitá-
saként kedden a görög katolikus temp-
lom érdekességeit ismerhették meg az ér-
deklõdõk. A szervezõk május végéig
minden nyíregyházi templom történetét
szeretnék bemutatni az érdeklõdõknek.

MÁRCIUS 27., PÉNTEK

JUBILÁLÓ NYUGDÍJASKLUB
A Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdíja-

sok Szervezete fennállásának 15. évfor-
dulóját ünnepelte. A szervezet célja az
itt élõ idõs emberek magányának felol-
dása, és mosolyt csalni az arcukra. Klub-
életük tartalmas, számos programot és
rendezvényt kínálnak tagjaiknak.

MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK

SÉTA AZ AUTIZMUSSAL ÉLÕKÉRT
Az Autizmus Világnapja alkalmából

sétát szervezett az Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó
Egyesület. A szervezõk célja az volt, fel-
hívják a figyelmet az autizmussal élõ em-
berekre, akik abban különböznek ember-
társaiktól, hogy másképpen dolgozzák fel
a külvilágból érkezõ hatásokat.

Dr. Kovács Ferenc polgármester is részt
vett a kassai kiállításon, aki Sesztay Ádám

(balról) és Csoltkó Jenõ, a CSEMADOK
Kassa környéke területi választmányának

elnöke társaságában megkoszorúzta a
fejedelem szobrát a Rákóczi évfordulón
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Márciustól dr. Adorján Gusztáv megbízott fõigaz-
gatóként vezeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak egységeit. Az új vezetõ a feladatokról, a beteg-
ellátás jövõjérõl is beszélt a Nyíregyházi Televízió Hír-
egyháza címû mûsorában. Valamennyi fejlesztéssel
kapcsolatban a tervszerûséget és az átgondoltságot
hangsúlyozta.

Szerzõ: Sipos Marianna

Mint ismert, a megye kórházaiban – párhuzamosan –
több infrastrukturális fejlesztés is zajlik. Lassan végéhez
közeledik a Tömbkórház Projekt, zajlik a Sürgõsségi Cent-
rum építése és ezzel egy idõben a Rehabilitációs Központ
munkálatai is jól haladnak.

ZAVARTALAN A MUNKA

Dr. Adorján Gusztáv megbízott fõigazgató fontosnak
tartotta kiemelni, hogy a hihetetlen mértékû beruházások
eddig nem jelentettek komoly gondot a betegellátásban.
Sõt, ilyen körülmények között is sikerült csökkenteni a
várólistát egyes területeken a kórházban dolgozóknak
köszönhetõen. A nyíregyházi intézményben éves szinten
közel 80 ezer fekvõbeteget láttak el, és a járóbetegek szá-
ma is meghaladja a kétmilliót, s a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak többi intézménye is nagy betegforga-
lommal dolgozott. Mátészalkán, Fehérgyarmaton, valamint
Vásárosnaményban 31 ezer fekvõbeteget és egymillió
járóbeteget láttak el.

ÁTGONDOLT FEJLESZTÉS

Dr. Adorján Gusztáv szerint, a most zajló beruházások
fontossága nemcsak abban rejlik, hogy komoly értékkel
gazdagodik a kórház, hanem abban is, hogy mindez jól
megtervezett keretek között zajlik. Korábban ez nem így
volt, hiszen a fejlesztések nagy része nem volt kellõkép-
pen átgondolva. Napjainkban már egy intézményvezetõ-
nek oda kell figyelnie a költséghatékonyságra, a megfele-
lõ üzemméretre, vagy éppen gazdasági szempontok alap-
ján is a megfelelõ szakember-utánpótlásra, akiket egy-egy
szakterületen belül, bármikor át lehet ésszerûen csopor-
tosítani.

HIGH-TECH: ÉLVONALBAN VAGYUNK

A kórházak körül zajló beruházások látványos elemei
az új, modern épületek, a fejlõdés azonban mûszerezett-
ségben is megfigyelhetõ. Dr. Adorján Gusztáv a kulisszák
mögé is bepillantást engedve elmondta: ma már olyan
high-tech berendezések és módszerek állnak rendelkezés-
re a betegellátásban, melyeket két évtizeddel ezelõtt el
sem tudtunk volna képzelni. Ezen a területen Nyíregyhá-
zán különösen jó folyamatok indultak el, s noha már az
élvonalban vagyunk, még komoly lehetõségek elõtt állunk,

fõként az informatikai rendszerek egészségügyben törté-
nõ alkalmazása terén. Érzékletes példával: ma már meg-
van a technikai lehetõsége annak, hogy egy Fehérgyar-
maton elvégzett CT-vizsgálatot egy, a világban bárhol tar-
tózkodó szakorvosunk ki tudjon értékelni, néhány perc-

gyei kórházak a Debreceni Orvostudományi Egyetem ok-
tatókórházaként is mûködnek. Ez nagy lehetõséget jelent
az itt dolgozó szakemberek számára, hiszen az egyetemi
orvostanhallgató-képzésnek jól felszerelt, modern gyakor-
lóhelyekre és kiváló orvosokra van szükségük, akik meg-
felelõ gyakorlati képzést tudnak biztosítani számukra. Itt
nemcsak a magyar anyanyelvû diákokra kell gondolni,
hanem a külföldi hallgatókra is. Tehát a fiatal, nyelvet tudó
orvosokat is be lehet vonni – természetesen anyagi ellen-
szolgáltatás fejében – az oktató-nevelõ és szakmai mun-
kába. De mindez az ápolók körében is lehetõséget bizto-
sít, hiszen a DOTE Nyíregyházán lévõ Egészségügyi Fõis-
kolai Karáról érkezõ tanulók, az õ szakértelmükre támasz-
kodnak majd.

Dr. Adorján Gusztáv végezetül azt mondta: vezetõként
az is feladata, hogy mindezek mellett olyan lehetõségeket
biztosítsanak a rezidensek számára – akár európai uniós
forrásokból is –, melyek a munkaerõ megtartását célozzák.
Itt említette az esetleges orvosi lakás programot, vagy olyan
rendezvények létrehozását, melyek a folyamatos szakmai
fejlõdést biztosítják az itt dolgozó orvosok számára.

ZAJLÓ PROJEKTEK A KÖZBESZERZÉSTÕL
 A BEKÖLTÖZÉSIG

A Jósa András Oktatókórházban megvalósuló fejlesz-
tések jelenlegi állása: A Tömbkórház Projekt Onkoló-
giai tömbjénél a használatba vételi engedély napokon
belül megérkezik, s részben már a beköltözés is meg-
történt. A nagy értékû eszközök átadás-átvétele folya-
matban van, május elején a betegek kezelése megkez-
dõdhet. A Gyermektömb esetében a használatba vételi
engedély szintén napokon belül meglesz, április köze-
pétõl költözik be az orvos szakma. Ezt követõen má-
jusban, a jelenlegi gyermekosztályt lebontják és a ter-
vek szerint júliusban elkezdõdik a kétszintes
parkolólemez építése a helyén. Hamarosan elkészül a
tömbkórházat és a sebészeti tömböt összekötõ fedett
folyosó is. A jelenlegi tervezet szerint október elején
mindhárom tömbben zavartalanul, teljes eszközpark-
kal folyik majd az ellátás.

A Sürgõsségi Központ Projekt keretében az építés elsõ
üteme júniusban befejezõdik, mára a közmûkiváltások
megtörténtek, a régi mentõrámpát lebontották, az újat
átadták. A második ütem részeként március 31-én a köz-
beszerzési eljárás megindult, leghamarabb júniusban
kezdõdhet meg a kivitelezés, mely tartalmazza az új
központ építését, a gyermektömb tetején a helikopter-
leszálló létrehozását és a betegút kialakítását.

A Rehabilitációs Központot illetõen a régi tömbbõl
már kiköltözött az ellátás, így ennek az épületnek a fel-
újítása már folyik. Az új épület kivitelezése és a felújí-
tás õszre befejezõdik. A projektekhez tartozó eszköz-
beszerzések folyamatban vannak – tájékoztatott Kun
József projektvezetõ.

cel késõbb pedig már az itthon rendelõ kollégája ellátás-
ban részesítheti a beteget.

A KÖTÕDÉS NEM RÖGHÖZ KÖTÉS

Az egyik leglényegesebb feladatként említette a fõigaz-
gató a jó szakemberek megyébe csábítását és itt tartását,
például egy jól megtervezett ösztöndíjrendszerrel. Mint
emlékezett, 35 évvel ezelõtt, az orvosi egyetem finanszí-
rozásához nagy segítséget jelentett számára is az akkori
úgynevezett Megye Szerzõdés. Ennek értelmében diplo-
mázás után hat évet kellett Szabolcs-Szatmárban dolgoz-
nia szülész-nõgyógyász fõorvosként. Így került Nyíregy-
házára, amiért hálás, s a betegeitõl kapott nagyon sok sze-
retet is hozzájárult ahhoz, hogy kötõdjön a városhoz, ott-
honának tekintve azt.

FONTOS A MEGBECSÜLÉS

Természetesen a szakemberek szakmai és anyagi meg-
becsülése is kell ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók
itt maradjanak. A fõigazgató úgy véli: a megyei kórházak
tudnak olyan életpályamodellt biztosítani, melyek szak-
mai kihívást és többletbevételt jelenthetnek a kórházaik-
ban dolgozó szakembereknek. Egyik ilyen, hogy a me-

FEJLESZTÉSEK ÉS ODAFIGYELÉS A BETEGEKRE, MUNKATÁRSAKRA

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben sza-
bályozta az Életmû-díj adományozásának rendjét.
Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán szü-
letett, vagy hosszabb ideje városunkban élô, dolgozó, illetve
nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely te-
rületén maradandót alkotott, kiemelkedô szakmai tevékenysé-
gével jelentôsen hozzájárult városunk fejlôdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten.
A cím évente öt személynek adományozható.
Az Életmû-díj adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét,
személyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismer-
tetését.
A javaslatokat 2015. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabá-
lyozta a díszpolgári cím adományozásának rendjét.
A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar ál-
lampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élô, vagy már
elhunyt személynek adományozható, aki
a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetôleg egyéb területen a

város és lakossága érdekében hosszabb idôn keresztül kima-
gaslóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedô és maradandó alkotásával jelentôsen segítette Nyír-
egyháza fejlôdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult
a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.
A díszpolgári cím adományozására javaslatot bármely természe-
tes vagy jogi személy tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét, sze-
mélyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
A javaslatokat 2015. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez.
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VIGYÁZNAK RÁJUK
Jelzõrendszeri konferenciát és tanácskozást tartott

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ a gyermekvé-
delemmel foglalkozó szakembereknek a városházán.
A minden évben megrendezett ülés célja, hogy a szak-
emberek megosszák egymással tapasztalataikat, és fel-
készüljenek arra, hogy egy esetleges probléma esetén
mit kell tenniük a kiskorúak biztonsága érdekében.

A városban minden bölcsõdében, egyházi és állami
fenntartású óvodában, iskolában dolgoznak olyan szak-
emberek, akiknek feladatuk a gyermekvédelem. Az idei
jelzõrendszeri konferencia – melyen részt vett Jászai
Menyhért alpolgármester is – kiemelt témája a gyermek-
bántalmazás volt. Bár a nyíregyházi adatok 2013-ban ja-
vuló tendenciát mutattak, a korai felismerésre mégis nagy
hangsúlyt fektetnek a szakemberek. Az elmúlt évben kö-
zel kétezer gyermekkel állt kapcsolatban a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Központ. A legtöbb esetben iskolai gon-
dokkal, anyagi és egyéb problémából adódó szülõi elha-
nyagolással, valamint a figyelem elmulasztásából adódó
eset miatt fordultak a jelzõrendszeri tagok a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Központhoz. A jelzõrendszerben részt vevõ
szakemberek alapvetõ feladata, hogy a gyermeket érintõ,
veszélyeztetõ probléma észlelésekor saját szakmai esz-
köztárukat mozgósítva avatkozzanak be. Amennyiben a
probléma hatáskörükben nem orvosolható, úgy jelzési kö-
telezettségüknek eleget téve értesítik a Nyíregyházi Gyer-
mekjóléti Központot, akik felveszik a kapcsolatot az érin-
tett családdal és megpróbálják megoldani a bajt.

MÁJUSIG MELEGEDHETÜNK
Noha még szeszélyes az idõjárás, ilyenkor már a

szekrény mélyére kerülnek a nagykabátok, eltûnnek a
fogasokról a sapkák, sálak és egyre többekben merül
fel a kérdés: vajon meddig tart a fûtési szezon és mi a
teendõ akkor, ha beköszönt az igazi jó idõ és a lakókö-
zösségek már nem szeretnék tovább igénybe venni a
szolgáltatást?

Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy a 157/2005. (VIII. 15.) Kormány-
rendelet határozza meg a fûtési idõszakot, ami hivatalosan
szeptember 15-étõl május 15-éig tart. A jogszabálynak meg-
felelõen, ezen idõszak alatt a távhõszolgáltatónak fûtési kö-
telezettsége van, még akkor is, ha beköszönt a jó idõ. Ettõl
eltérni abban az esetben lehet, ha a lakóközösség közös kép-
viselõje jelzi a „Fûtés megrendelése/lemondása” nyom-
tatvány kitöltésével a Nyírtávhõ Kft. felé, hogy szeretnék
a fûtési szolgáltatás leállítását – ezt a szakemberek 48
órán belül elvégzik. Joó László hangsúlyozta, a fûtési szol-
gáltatás leállítása után kért ismételt szolgáltatásigénylés
meghibásodást, levegõsödést okozhat a rendszerben,
mely erõsen befolyásolja a fûtés minõségét, ezért cél-
szerû csak akkor jelezni a leállítást, ha már ténylegesen
nem igénylik szolgáltatásukat.

MIT GONDOL A KÉSZÜLÕ
KÖRFORGALOMRÓL?

Már javában tartanak az Arany János utca felújítási mun-
kálatai. Tóth Gábor, a kivitelezõ építésvezetõje érdeklõ-
désünkre elmondta, az érintett szakaszon a járda és a sze-
gély már elkészült, de többek között a körforgalomnak a
szegélyei és a csapadékcsatorna is megépült. Lapzártánk-
kor a közvilágítási hálózat kandeláberoszlopait állították
be, a jövõ héten pedig várhatóan, a Szarvas utcán kezdik
el a kerékpárút építését.

Kanócz Rita ezúttal az új körforgalomról kérdezte a
városlakókat. A mûsor mindennap megtekinthetõ 19.25-
kor és 21.25-kor.

– Nagyon jó ötletnek tartom, mert legalább a Kígyó ut-
cáról megszûnik a torlódás, mindenki egyformán fog tud-
ni haladni. Az építkezés pedig nem akadályozza a közle-
kedést – Balla Ferenc buszsofõr.

– Jó ötletnek tartom, bízom benne, hogy nem fognak
annyit téveszteni az autósok, mert sok gond abból szár-
mazott, hogy nem tudták, kinek van elsõbbsége. A körfor-
galom viszont egyértelmûvé teszi a közlekedést. Remél-
jük, nem lesz annyi ütközés, mint korábban volt – Czira
Györgyné.

– Szerintem egyszerûbb lesz a közlekedés. Mivel sok
ember nem látja be a teret, ezért is volt ennyi baleset
eddig – Móré Péter.

– Nagyon jó, hogy megépül, mert korábban ennek hiá-
nyában sok baleset történt itt.  Örülök, hogy ilyen polgár-
mesterünk van, aki törõdik a várossal – Plujzákva Klára.

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 ÉR-
TÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlano-
kat:

A licit induló ár az áfá-t tartalmazza.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 10.
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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô
személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.
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Április elsejétõl a kormányhivatalok hatáskörébe ke-
rültek a családtámogatási és lakáscélú állami támoga-
tásokkal összefüggõ feladatok a Magyar Államkincstár
megyei igazgatóságaitól. A szervezeti átalakulás azon-
ban az ellátások szempontjából nem jelent változást,
a juttatások határidõben és változatlan összeggel meg-
érkeznek az állampolgárokhoz.

Most már a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Családtámogatási Osztálya intézi a csalá-
di pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekneve-
lési támogatás, az anyasági támogatás, a fogyatékossá-
gi támogatás, és a nagycsaládos földgázár kedvezmény
kérelmének elbírálását, valamint az említett ellátások
folyósítását. Eddig például, akinek gyermeke született,
az a születési anyakönyvi kivonattal felkereste a Ma-
gyar Államkincstárat és megigényelte a családi pótlé-
kot. Április 1-jétõl azonban ezt már a Kormányabla-
koknál, vagy a Járási Hivatalokban kérhetik.

ALANYI JOGON JÁR

Az elbírálás azonban a Kormányhivatal hatásköre.
Egy gyermek után 12 200 forintot kap az államtól a
szülõ. Az egy gyermekét egyedül nevelõ szülõ 13 700
forintban részesül, a tartósan beteg gyermek (házior-
vosnál kérhetõ az ezt igazoló dokumentum) után pedig
25 900 forintot kap havonta az egyedülálló szülõ. Aki
pedig három gyermekét neveli egyedül, az 17 000 fo-
rint támogatásban részesül. A családi pótlék alanyi jo-
gon jár, amely továbbra sem változik, az viszont igen,
hogy a pótlék utalása felfüggeszthetõ lesz 2016. január
1-jét követõen, amennyiben az óvodaköteles gyermek,
a szeptemberben életbe lépõ kötelezõ óvodába járás
ellenére 20 napnál többet hiányzik igazolatlanul. Ez a
korlátozás a tanköteles gyermekek esetében már most
is létezik, náluk 50 óra igazolatlan hiányzás után von-
ható meg a támogatás.

A CSALÁDI PÓTLÉKRÓLHÚSVÉTI MEGLEPETÉSEK A CSALÁDOKNAK

Belsõ dekorációval színesítették a Családok Átme-
neti Otthonának falait az intézmény lakói és munka-
társai. A 2014-ben korszerûsített és felújított épületet
így kívánták otthonosabbá tenni az ideiglenes lakók
számára.

Szerzõ: Mikita Eszter

Az utolsó ecsetvonásokat Nyíregyháza polgármestere
vitte fel a Családok Átmeneti Otthonának falára, amellyel
teljessé vált az épület felújítása. 2014-ben európai uniós
forrásokból, közel 100 millió forintból újult meg a Tokaji
úti szálló, ahol uniós elõírásoknak megfelelõen történt meg
a teljes külsõ, belsõ és energetikai felújítás, valamint az
akadálymentesítés. Az intézményben 40-en veszik igény-
be az ellátást, közülük 21 lakó még kiskorú. Dr. Nagy
Erzsébet, a  Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ igazga-
tója azt mondta, mivel minden családban van gyermek,

Sokan elhatározzák, hogy egészsége-
sebb, teljesebb életet fognak élni. Talán
nem is gondolnánk, hogy hallásunk
egészsége milyen óriási hatással van éle-
tünkre. Miért érdemes megfogadnunk,
hogy sokkal inkább odafigyelünk hallá-
sunk épségére?

Hallásunk csökkenése komoly akadá-
lyát jelentheti annak, hogy teljes életet
éljünk.

„ Tapasztalatom szerint azok a hallás-
veszteséggel élõ emberek, akik nem ke-
zeltetik problémájukat, idõvel befelé for-
dulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem ér-
tik meg pontosan, hogy mit mondanak
nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy
gyakran vissza kell kérdezniük” – me-
séli el nekünk Szilágyi Viktória hallás-
specialista, a nyíregyházi Amplifon Hal-
lásközpont vezetõje. Az érintettek szá-
mára a halláscsökkenés az elszigetelt-
ség érzését hozza magával, amely sú-
lyosabb esetben akár depresszióhoz is
vezethet.

A halláscsökkenés okozta következmé-
nyek hallókészülék segítségével a legtöbb
esetben orvosolhatóak. A szakember nem
gyõzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy
idõben eljussunk egy hallásspecialistához.
„ Az agyunk hallásközpontja hosszantartó
halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különbözõ hangok. Ha
túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késõ lesz, és a legmodernebb hallókészü-
lékkel sem tudunk segíteni. A hangok va-

FONTOS: A HALLÁS NEM JÁTÉK

„Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késõ lesz”

lóban hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a beszé-
det” – világított rá a probléma lényegére a
szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?

Az Amplifon tavaszi megelõzõ kampá-
nyának köszönhetõen most lehetõsége van
arra, hogy részt vegyen egy ingyenes, tel-
jes körû hallásvizsgálaton. Kérjen idõpon-
tot most! Bejelentkezés: 06-42/404-957

ezért döntöttek úgy az intézmény munkatársai, szebbé
teszik környezetüket.

Dr. Kovács Ferenc a faldekorálásra nem érkezett üres
kézzel, a közelgõ húsvét alkalmából építõkockákkal lepte
meg az otthon kis lakóit. A város vezetõje reményét fe-
jezte ki, hogy a tavalyi felújítással jó körülményeket tud-
tak teremteni a lakóknak. Hozzátette, arra is figyelnek,
hogy játékok is legyenek az intézményben, amelyekkel
otthonossá tehetik az intézményt.

MEGÉRKEZIK AZ ELLÁTÁS
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere

tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy az önkormány-
zat hatáskörébe tartozó valamennyi rendszeres pénz-
beli ellátás (pl.: méltányossági ápolási díj, lakásfenntar-
tási támogatás) kiutalásáról 2015. április 1-én gondos-
kodott, így a jogosultak postai úton a húsvéti ünnepek
elõtt kézhez kapják az õket megilletõ március havi tá-
mogatásokat.
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MILLIÓKKAL SEGÍTETTEK
Lezárult a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Vállalkozásélénkítõ Alapítvány vállalkozásfejlesztési
programja. Megyénkben 87 vállalkozás összesen 166
millió forinthoz jutott maximum 50 százalékos támoga-
tási intenzitás mellett.

Szerzõ: Mikita Eszter

2011 és 2014 között konzorciumi formában valósította
meg a PRIMOM Alapítvány a Hajdú-Bihar Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvánnyal és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Iparszövetséggel közösen azt a vállalkozásfejlesztési
programot, amelynek részeként helyi vállalkozásoknak mi-
nõsített tanácsadói csapat segített abban, hogy cégeiket mi-
nél magasabb szintre tudják emelni. A vissza nem térítendõ
támogatással lehetõségük volt a mikro- és középvállalkozá-
soknak üzleti, jogi és számítástechnikai tanácsadás igénybe-
vételére.

TANÁCSADÁS A FEJLÕDÉSÉRT

Czomba Csaba, a PRIMOM Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke a projektzáró rendezvényen azt mondta, az
akkreditált tanácsadók sok területen tudtak a vállalkozók-
nak segíteni, akik ezt a segítséget szívesen fogadták, hi-
szen sokszor nehéz eligazodniuk a szabályzatok rendsze-
rében. A projekt 3 éves idõtartama alatt a régióban 415
millió forint állt a vállalkozások rendelkezésére, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében ebbõl 166 milliót tudtak a cé-
gek felhasználni, amit 12 szaktanácsadási területen igé-
nyelhettek. Ezek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által,
szakterületenként akkreditált tanácsadókon keresztül va-
lósulhattak meg. A pályázat nagyban hozzájárult a helyi
vállalkozások fejlõdéséhez.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza  alpolgármestere a
zárórendezvényen kifejtette, nagy elõny, ha a vállalkozá-
sokat szakemberek segítik munkájukban annak érdeké-
ben, hogyan építsék fel cégüket, a meglévõeket pedig
hogyan fejlesszék.

A napokban dr. Kovács Ferenc polgármester a kö-
zösségi oldalán jelentette be, senkinek sem kell leáll-
nia a mozgással: a nyári szünetig változatlan tartalom-
mal és helyszínen folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza!

2013. november elején indult el elõször városunkban a
kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idõsebbeket összefogó,
illetve megmozgató szabadidõs és sportprogram, a Moz-
dulj Nyíregyháza! Az ingyenes programsorozatot Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményez-
te. A programsorozat népszerûsége már több mint egy év

TOVÁBBRA IS: MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
múlt napok egyeztetéseinek pedig meglett az eredménye:
Nincs megállás! Tavasszal is – Mozdulj, Nyíregyháza. Egy-
egy mozgásformával továbbra is a hét azonos napján vár-
ják az érdeklõdõket.

DÉLELÕTTI PROGRAMOK:

„Aktív kor”
Hétfõ 8.00–9.00: Csontritkulás mozgásprogram a

BUSZACSA-ban.
Szerda 8.00–9.00: Esésmegelõzés mozgásprogram a

BUSZACSA-ban.

DÉLUTÁNI ÉS HÉTVÉGI PROGRAMOK:

Hétfõ 17.00–18.00 és szerda 17.00–18.00: Gerinctor-
na felnõtteknek hétfõnként a BUSZACSA-ban, szerdánként
a Kodály Zoltán Általános Iskolában.

Hétfõ 18.00–19.00: Apa-fia judo a Kodályban.
Kedd 18.00–19.00: MediBall minden korosztálynak a

Kodályban.
Szerda 18.00–19.00: Lakossági zumba a BUSZACSA-ban.
Csütörtök 17.00–18.00: Jóga Móka kicsiknek a Kodály-

ban – MOZDULJKA program. Mesés jógafoglalkozás 4
éves kortól 8 éves korig.

Csütörtök 17.00–18.00: Gerinc-fitnesz nagyoknak a
BUSZACSA-ban.

Csütörtök 18.00–19.00: Önvédelem a Kodályban.
Péntek 17.00–18.00: Gyerekzumba a Kodályban –

MOZDULJKA program.
Péntek 18.00–19.00: Táncház a Kodályban. Naptári hét

szerinti páros héten latin táncok, páratlan héten néptánc
várja a táncolni vágyókat.

Szombat 9.00–10.30: FITT JÓGA a Zrínyi Ilona Gimná-
ziumban.

Vasárnap 8.00–9.00: Nordic-walking az Erdei Tornapá-
lyánál.

távlatából is töretlen, hiszen egy-egy foglalkozáson több
tucat nyíregyházi vesz részt. Dr. Kovács Ferenc azt mondta,
a szervezõk és a résztvevõk azzal keresték meg, hogy le-
hetõség szerint továbbra is folytatódjon az eredetileg áp-
rilis 5-éig tervezett programsorozat, mely oly sokaknak
rendszeres, ingyenes sportolási lehetõséget jelent. Az el-

KIFELÉ A BÓVLIBÓL
Az ország gazdaságának szempontjából az elmúlt

idõszak legjobb évkezdése az idei. Ezt mondta dr. Ko-
vács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a megyei
közgazdasági társaság meghívására, Nyíregyházi Fõ-
iskolán tartott elõadásán. Úgy látja, ha a gazdaság sta-
bilan tudja tartani a 3 százalékos növekedést, Magyar-
ország kikerül a nemzetközi hitelminõsítõ intézetek
úgynevezett bóvli kategóriájából.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Dr. Kovács Árpád hangsúlyozta, a 2014-es kiemelke-
dõ, 3,6 százalékos növekedést követõen az idei év elején,
3 százalékon stabilizálódott a magyar gazdaság. Ez a tény
sikeresen megoldotta az államháztartási hiány tarthatósá-

házások, de az elemzõk szerint ez nem lesz jelentõs ha-
tással a gazdasági növekedés fenntarthatóságára. A költ-
ségvetési tanács elnöke most úgy látja, a magyar gazda-
ság jó úton halad, hogy kikerüljön a nemzetközi hitelmi-
nõsítõ intézetek úgynevezett bóvli kategóriájából. Ez azért
is fontos, mert ezek a mutatók visszahatnak az ország fi-
nanszírozására, ugyanakkor eltúlozni sem szabad a jelen-
tõségüket.

A STABILITÁSNAK LESZ EREDMÉNYE

A Költségvetési Tanács elnöke hozzáfûzte, a külföldi
befektetõk befektetési kedve nem tört meg Magyarország
irányában, mint ahogyan azt sokan gondolták. Az elmúlt
idõszakban nagyon komoly fejlesztések történtek, ame-
lyeknek egy része kormányzati ciklusokon is átívelõ volt.
Amennyiben az ország tudja tartani a 3 százalékos növe-
kedést, a gazdaság stabilitásának meglesznek az eredmé-
nyei a mindennapi életünkben is.

Az MKT elnöke a költségvetéssel kapcsolatban megje-
gyezte: nem elérhetetlen, hogy 2018-ra nullás legyen az
államháztartási hiány.

gának kérdését és az államadósság ügyét is. A növekedés
megmutatkozott a költségvetés bevételi oldalán, 2015 elsõ
hónapjai ezt a tendenciát tükrözik. Jól alakulnak az építõ-
ipar és a gépipar számai, és a fogyasztás sem esett vissza.

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

Az európai uniós költségvetési ciklusváltás hatására per-
sze a második negyedévben megtorpannak majd a beru-

A Költségvetési Tanács elnöke részt vett a Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület ülésén is

Dr. Kovács Árpád elemzése szerint jól kezdõdött az év
gazdasági szempontból

MEGÚJULÓ IDÕSOTTHON
Felújítják és bõvítik az idõsek bentlakásos otthonát

Nyírturán. A beruházás a Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás sikere, uniós és hazai források felhasználásá-
val, több mint 82 millió forintból valósul meg. Az intéz-
ménynek a napokban rakták le az alapkövét, melyen
részt vett Seszták Miklós és Jászai Menyhért is.

Seszták Miklós,  nemzeti fejlesztési miniszter elmond-
ta, egy település akkor mûködhet hatékonyan és minden-
ki számára élhetõen, ha gondoskodik a csecsemõktõl kezd-
ve egészen a szépkorúakig, mindenkirõl. Szerinte, Nyír-
tura ennek mintapéldája.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében
Jászai Menyhért méltatta a beruházást.  A NYITÖT elnö-
ke, Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a beruhá-
zás és más szociális intézmények felújításánál is sikere-
sen felhasználják a megyeszékhely önkormányzatának ta-
pasztalatait, hiszen Nyíregyháza szakértelme, munkája és
integrációs tevékenysége nem áll meg a város határain
belül.

– Rengeteg olyan idõs van a településen, aki szeretne
ebbe az intézménybe bekerülni, hiszen ez egy családias
környezet – mondta Mikó Gábor, Nyírtura polgármeste-
re. – Nagy területtel rendelkezünk az intézmény mögött.
Tehát a bentlakók nemcsak csendesen élik meg a min-
dennapjaikat, hanem itt kertészkedhetnek, fát metszhet-
nek, gyümölcsöt szedhetnek, akárcsak otthon.

Balról: Mikó Gábor polgármester, Seszták Miklós
miniszter és Jászai Menyhért elnök
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

VÁRANDÓSGONDOZÁS AZ ELSÕK KÖZÖTT
Nyíregyházán tartotta idei tudományos ülését a Ma-

gyar Nõorvos Társaság Északkelet-Magyarországi Szek-
ciója, ahol az is kiderült: a szülészet-nõgyógyászat vi-
déken jelenleg hiányszakma.

Dr. Pap Károly, a Jósa András Oktatókórház osztály-
vezetõ fõorvosa érdeklõdésünkre elmondta, az idei tu-
dományos ülésen három témakörrel foglalkoztak. Az
egyik a nõgyógyászati mûtétekkel kapcsolatos újdonsá-
gok, az új eljárások, a másik az akut, veszélyes szülé-
szeti kórkép korszerû ellátása, a harmadik pedig az el-
múlt idõszakban tapasztalt különleges, orvosi szempont-
ból érdekes esetek.

ORSZÁGOSAN IS KIMAGASLÓ

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-fõ-
orvosa hozzátette, büszkék arra, hogy az országban elsõ-
ként vezették be a várandósgondozást, valamint arra, hogy
a méhnyakrák elleni védõoltás kapcsán részt vesznek a
védõnõi szûrõprogramban, és a társszakmákkal karöltve

olyan mûtéti lehetõségek birtokában vannak, amire orszá-
gosan is büszkék lehetünk.

– Pillanatnyilag a 21 vidéki kórház szülészet-nõgyó-
gyászati osztályain 21 üres állás van, amelyre az elmúlt
két évben nem volt jelentkezõ – mondta prof. dr. Tóth
Zoltán, a Debreceni Egyetem Szak- és Továbbképzõ Köz-
pont szülész-nõgyógyász grémiumának elnöke. – Buda-
pesten túlkínálat, vidéken szakorvoshiány van. Ezért tart-
juk fontosnak, hogy felmérjük az igényeket, és biztassuk a
fiatalokat, hogy jelentkezzenek a szakorvosképzésre.

„TUDJ NEM-ET MONDANI!”
Ezzel a címmel drogprevenciós vetélkedõt rendez-

tek a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában a 7-
8. osztályos tanulók részére az Egészséghét keretében.
A Nyíregyházi Rendõrkapitányságot Gurbán Csaba
rendõr fõhadnagy képviselte, aki elõadást tartott a ká-
bítószer-fogyasztás káros következményeirõl, majd ezt
követõen a tanulók fogalmazást készítettek arról, hogy
milyen értékes tevékenységeket lehet választani a gyil-
kos szer helyett. A programot jó hangulatú játékos ve-
télkedõvel zárták, különösen az alkoholos befolyásolt-
ságot imitáló szemüveg nyerte el a diákok tetszését.
Külön köszönet az iskola részérõl a kitûnõ szervezésért
Bodánszky Ágota tanárnõnek.



Döntés született a 2015-ös, idegenforgalmi és város-
marketing szempontból jelentõs nagyrendezvények tá-
mogatására. Tíz jelentõs esemény lesz idén, köztük a
Helló Nyíregyháza, a városnapi programok, a Tirpák
Fesztivál vagy a Krúdy Napok.
DR. ADORJÁN GUSZTÁV, FRAKCIÓVEZETÕ

(FIDESZ-KDNP):
VAN ÜZENETÜK A RENDEZVÉNYEKNEK
– Közel 30 millió forint jut az úgynevezett nagyren-

dezvények lebonyolítására. Megnézve a programok
összetételét, látható, hogy a fiatalokról, a gyerekekrõl,
az ifjúságról, Nyíregyházáról és a hagyományainkról szól-
nak ezek az események, s összekapcsolódnak azokkal a
turisztikai elképzelésekkel, amiben a város az utóbbi
években már nagyon komoly eredményeket ért el. Ne-
künk, akik elõretekintenek Nyíregyháza életében, fon-
tos, hogy ezeknek a rendezvényeknek feltétlenül legyen
üzenete, s ezekben a jövõ mellett természetesen a múlt
is jelen van, ha Krúdy Gyulára vagy a tirpák hagyomá-
nyainkra gondolok.

NAGY LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETÕ
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Soron következõ testületi ülését március 26-án tartot-
ta Nyíregyháza közgyûlése. A képviselõk beszámolót
hallgattak meg a városi rendõrkapitányság és tûzoltó-
ság munkájáról, valamint döntöttek az önkormányzat
2019-ig tartó gazdasági programjáról is. Elfogadták az
idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelen-
tõs nagyrendezvények támogatását, valamint arról is
határoztak, hogy át kell nevezni azokat a közterülete-
ket, amelyeket a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerekhez kapcsolódó személyekrõl neveztek el.

NEM VÁLTOZIK AZ ÁR
Az elsõ napirendi pontok között módosították az E.ON

Csoport, az önkormányzat, illetve a Nyírtávhõ közötti
hosszú távú keretszerzõdést. Erre azért volt szükség, mert
július elsejével a nyíregyházi hõerõmûvet már nem az
E.ON, hanem a Veolia Energia Magyarország Zrt. üzemel-
teti. A megállapodás a távhõt használókra nincs kihatás-
sal, és az árak sem változnak.

AZ UTÁNPÓTLÁSÉRT
Aktualizálni kellett a már létezõ megállapodást a város

felnõttcsapataival. A Nyíregyházi Sportcentrum, valamint
a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. önálló gazda-
sági társaságként mûködik ezután is, viszont a jövõben
szorosabb lesz a szakmai együttmûködés. Ennek értelmé-
ben a Bozsik József Labdarúgó Akadémia vezetõjének sze-
mélyét a jövõben a Nyíregyháza Spartacus FC javasolja. A
cél, hogy a gyerekek már kezdetektõl fogva olyan szemlé-
lettel találkozzanak, ami megteremti a zökkenõmentes át-
járhatóság feltételét az utánpótlás- és a felnõttcsapat között.
A mostani változtatás segít abban is, hogy a TAO program-
ban részt vehessen az újonnan megalapított, közösen birto-
kolt gazdasági társaság, ami segíti az utánpótlás-fejlesztést
és Nyíregyháza sportinfrastruktúrájának fejlesztését.

TÖBB A MÛSZAKI MENTÉS, MINT A TÛZ
A közgyûlésen beszámolt elmúlt évi tevékenységérõl a

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti ele-
meként mûködõ Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltóparancs-
nokság. Toldi András, tû. százados, tûzoltóparancsnok el-
mondta: Nyíregyháza város közigazgatási területérõl össze-
sen 559 riasztást kaptak, melybõl közel háromszáz mûsza-
ki mentés, 260 tûzeset volt. Sajnos még ma is sok a téves
jelzés, de a szándékos megtévesztés is elõfordul. Az is el-
hangzott, hogy kiváló az együttmûködés a város és a város-
üzemeltetést végzõ gazdasági társaság vezetésével, minden

GAZDASÁGI PROGRAM, VÁLTOZÓ UTCANEVEK, BÕVÜLÕ ÓVODÁK
közös tevékenységet igénylõ eseményben gyorsan és haté-
konyan tudnak beavatkozni, illetve érdemi, megnyugtató
döntést hozni, és nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. A
katasztrófavédelmi megbízottak tavaly 58 alkalommal haj-
tottak végre olyan ellenõrzést, illetve folytattak le olyan el-
járást, mely a lakosság élet- és vagyonbiztonságának javítá-
sára, a közbiztonság fenntartására irányult. Mindennapi te-
vékenységük során folyamatos munkakapcsolatot tartanak
az önkormányzatokkal, az önkéntes tûzoltó egyesületekkel,
illetve az önkormányzati tûzoltóságokkal, a vízügyi igazga-
tósággal, a rendvédelmi társszervekkel, a települési polgár-
õr egyesületekkel, a mentõszolgálattal, a karitatív szerveze-
tekkel, az illetékességi területükön lévõ veszélyes anyagok-
kal foglalkozó üzemek vezetõivel is.

GAZDASÁGI PROGRAM: MUNKAHELY-
TEREMTÉSTÕL A VONZÓ VÁROSKÉPIG

Elfogadták az önkormányzat 2015–2019. közötti gaz-
dasági programját, amelyben célként jelölik meg további
tõkeerõs befektetõi kör idevonzását, a város lakosságmeg-
tartó erejének megerõsítését, valamint kiemelt területként
a turizmus fejlesztését. Dr. Kovács Ferenc polgármester az
elõterjesztéshez elmondta: a tervezett idõszakra szóló kon-
cepció pénzügyi alapja az európai uniós terület- és tele-
pülésfejlesztési operatív program 24,63 milliárd forint
összegû címzett kerete, valamint a város számít az ágazati
programok majdani pályázati támogatásaira is. Az elkép-
zelések megvalósítását segíti egy korábban elfogadott, fej-
lesztési irányelveket tartalmazó koncepció, mely konkrét
beruházási terveket tartalmaz.

TISZTÁBBAN TERVEZHETÜNK
Dr. Kovács Ferenc kifejtette: – Az elõzõ négy évre szóló

gazdasági program megalkotásakor alapelvként határoz-
tuk meg, hogy a ciklusra szóló gazdasági program valós
kiindulási pontokra stabilan épüljön, a benne megfogal-
mazott prioritások összhangban legyenek a város gazda-
sági teljesítõképességével, a fejlesztési elképzelések pedig
az itt élõk valós igényeivel. Az önkormányzat akkori sú-
lyos pénzügyi helyzete, a tetemes adósságállomány a prog-
ramalkotáskor szerénységre intett bennünket. Most elmond-
hatjuk, hogy egyrészt saját racionalizálási döntéseink kö-
vetkezetes végrehajtásának, valamint az állam adósság-
konszolidációjának eredményeként stabil pénzügyi hely-
zetben kezdhetjük el az új önkormányzati ciklust, alkot-
hatjuk meg közös programunkat.

A további munkahelyteremtés, a foglalkoztatás javítá-
sa, a gyógyhellyé nyilvánított sóstógyógyfürdõi városrész

idegenforgalmi fejlesztése, a vonzó települési környezet
kialakítása és a közszolgáltatások színvonalának emelése
a legfontosabb sarokpontjai a programnak.

IPARI PARK(OK)
Ebben szerepel egy új ipari park kialakítása a LEGO gyár

környezetében, a 36-os és a 38-as utat az M3-as autópályá-
hoz csatlakoztató, már épülõ nyugati elkerülõ út mentén. A
meglévõ ipari parkot is bõvítik, és a projektlista tervei kö-
zött szerepel egy innovációs kutatóközpont létrehozása is.

FEJLESZTENDÕ TURISZTIKA, SZÁLLODÁVAL
Sóstógyógyfürdõn gyógy- és rekreációs szállodát tervez-

nek építeni 100–120 szobával, a hotel négycsillagos len-
ne és lehetõleg egy nemzetközi szállodalánc professzio-
nális üzemeltetésében mûködne. A szálloda kapcsolódna
a gyógyászati feladatokat is ellátó élményfürdõhöz, ame-
lyet éppen most fejlesztenek tovább 380 millió forintos
költséggel. Négycsillagos kemping létesítését is tervezik
az üdülõhelyen. Épülne továbbá egy komplex szolgálta-
tást nyújtó turisztikai fogadócentrum, és szó van arról is,
hogy a Nyíregyházi Állatparkban egy újabb, Európában is
egyedülálló turisztikai attrakciót hozzanak létre.

BÕVÍTENÉK AZ ÓVODÁK SZÁMÁT IS
Óvodai kapacitásbõvítésrõl is szó esett a közgyûlésen.

Az önkormányzat két új óvoda létesítésére adott be pályá-
zatot, amelybõl az egyik a Jósa András Oktatókórház terü-
letén, a másik pedig a Bánki Donát Szakközépiskola Tör-
pe utca felõli részén épülne. Ezeket egyenként három 25
férõhelyes csoportszobával és a szükséges kiszolgáló-lé-
tesítményekkel tervezik. A pályázat összköltsége megha-
ladja a 480 millió forintot, pozitív elbírálás esetén ebbõl a
támogatás 300 millió. A projekt terhére két, már meglévõ
óvoda környezetrendezési munkálatait is elvégeznék.

EGYMILLIÁRD FELÚJÍTÁSRA, FEJLESZTÉSRE
A napirend tárgyalásakor dr. Kovács Ferenc polgármes-

ter arról is tájékoztatta a testület tagjait, hogy az óvodai
férõhelyek további bõvítésére is szükség lesz, hiszen a
nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 2015. szeptember 1.
napjától hatályossá váló rendelkezése szerint, hároméves
kortól kötelezõ az óvodai nevelésben való részvétel. Hoz-
zátette: az idén, az óvodai kapacitás további bõvítésére,
az önkormányzati nevelési intézmények fejlesztésére és
felújítására egymilliárd forintot fordít majd a helyhatóság.

Szerzõk: Erdõs József, Sipos Marianna

TÍZ NAGYRENDEZVÉNY EBBEN AZ ÉVBEN
(MSZP-DK-EGYÜTT-PM):

KENYÉR ÉS CIRKUSZ
– A problémánk alapvetõen az, hogy a nagyrendezvények

nem a kulturális értékeket és nem Nyíregyháza kulturális örök-
ségét akarják megõrizni, hanem kenyeret és cirkuszt adnak.
Az is egy komoly hibája ennek az elõterjesztésnek, hogy az
egyik, valóban városmarketing és idegenforgalmi szempontjá-
ból nagyon fontos rendezvényt, a VIDOR Fesztivált meg sem
említik. Még akkor is, hogy ha a városvezetés más forrásból
támogatja a lebonyolítását, érdemes lett volna megjegyezni
legalább egy mondattal, hogy a VIDOR továbbra is fontos a
városnak.

BÉRES CSABA (JOBBIK):
BÍZUNK A  NÍVÓBAN

Természetesen támogatjuk a színvonalas, elsõsorban
Nyíregyháza város lakóinak kikapcsolódását szolgáló
rendezvényeket, de a kellemes szabadidõ-eltöltés biz-
tosításán túl, ezeknek a programoknak idegenforgalmi
és kulturális szempontból is jelentõs szerepet kell betöl-
teniük. Ezekre az eseményekre most sajnálatos módon,

a tavalyi költségvetéshez képest 8 millió forinttal ke-
vesebbet fordít a városvezetés. Reméljük, hogy ez a
Városnapi Programok és a Krúdy Napok színvonal-
beli romlását nem fogja eredményezni, hiszen ezek
nagymértékben hozzájárulnak hagyományaink átörö-
kítéséhez és a kultúránk ápolásához. Napirendre került az utcanevek átkeresztelése is. Erre

egy 2013-ban hatályba lépett törvény kötelezi az önkor-
mányzatokat, miszerint közterület, illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, ki-
építésében vagy fenntartásában részt vett.

A jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi közte-
rületek elnevezését változtatják meg a következõkre:
Alpári Gyula utcából Háromszék utca; Császy László
utcából Galánta utca; Darvas József utcából Geduly
Henrik utca; Károlyi Mihály utcából Vandlik Márton utca;
Mosolygó Antal utcából Meskó Pál utca; Pálfi Ernõ utcá-
ból Bencs László utca; Rajk László utcából Nyitra utca;
Ságvári Endre utcából Zágráb utca; Sziklai Sándor utcá-
ból Csáktornya utca; Úttörõ utcából Templom utca;
Vöröscsillagtanya – megszûnik az elnevezés, Csillagfény

KÖTELEZÕ UTCANÉV-VÁLTOZTATÁSOK

GÖRDÜLÉKENYEBB
TÖMEGKÖZLEKEDÉS

A közgyûlésen beszámolt elmúlt évi tevékenységérõl
a Szabolcs Volán Zrt. is. Ezt az is szükségessé tette, hogy
a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormány-
zati döntést követõen az Észak-magyarországi régióba
tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán
Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrá-
lásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt.-be, mely 2015. január 15-én megtör-
tént. 2014-ben a Szabolcs Volán Zrt. az autóbusszal vég-
zett menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregy-
házán az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szer-
zõdésben foglaltak szerint folyamatosan teljesítette, rend-
kívüli esemény ezt nem akadályozta. A napirendhez kap-
csolódva több képviselõi jelzés is érkezett. A polgármes-
terrel egyetértve azt kérték a városatyák az új társaság
vezetésétõl, hogy találjanak megoldást a régen húzódó
problémára, mely a helyi és a helyközi járatok átjárható-
ságát tenné lehetõvé a város határain belül. Az is felme-
rült, hogy a jövõben nem kell tartani attól, hogy nem lesz
elegendõ busz Nyíregyházán, hiszen a három társaság
összeolvadásával, bármikor tudnak megfelelõ méretû jár-
mûveket átcsoportosítani, költségnövekedés nélkül is.

Beszámolót hallgattak meg a képviselõk Nyíregyháza
közbiztonságának helyzetérõl is. A városi rendõrkapi-
tányság területén – a megyeihez hasonlóan – jelentõ-
sen, 9,17 százalékkal, 4864-rõl 4418-ra csökkent a re-
gisztrált bûncselekmények száma. A felderítési eredmé-
nyesség is jó, Nyíregyháza például olyan nagyvárosokat
is megelõz, mint Gyõr, Miskolc vagy Szeged. A pozitív
eredmények – Tarcsa Csaba megyei rendõrfõkapitány
szerint – annak is betudhatók, hogy a rendõrség nyitott a
lakosság, a civil szervezetek felé, valamint nagyon jó
kapcsolatot ápol Nyíregyháza önkormányzatával.

– A megyei rendõrfõkapitány elégedett a rendõrség mun-
kájával – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak. – A város-
ban is megfigyelhetõ az a tendencia, amely a megye egész
területén: a csökkenõ bûncselekményszám mellett nõtt az
eredményesség. Gyakorlatilag minden mutatóban javulás
figyelhetõ meg. Ez persze nemcsak a számokban tükrözõ-
dik, hanem ezáltal biztonságosabb lett Nyíregyháza, így az
itt élõk biztonságérzete is javult. Ez nem csupán a rendõrség
dicsõsége, e mögött nagyon komoly összefogás van. Jól
mûködõ polgárõr szervezet van a megyeszékhelyen, és az
önkormányzat részérõl is minden segítséget és támogatást
megkaptunk, így az együttmûködés gyümölcsözõ lett.

JAVULÓ BÛNÜGYI STATISZTIKÁK

ÚJABB KÖRFORGALOM ÉPÜL

ELISMERÉSRE MÉLTÓ MUNKA

Dr. Kovács Ferenc polgármester csakúgy, mint a hoz-
zászóló képviselõk többsége, elismerõen nyilatkozott
a rendõrség Nyíregyházán végzett munkájáról. Kérte a
parancsnokokat, hogy a dicséretet tolmácsolják kollé-
gáik felé. Bár megjegyezte, hogy van még teendõ bõ-
ven, hiszen a közterületi, az ifjúsági és a közlekedési
bûncselekmények számában is szeretnének további
javulást elérni, nem is beszélve a vandalizmus vissza-
szorításáról. A polgármester nyomatékosította, hogy
továbbra is minden segítséget megadnak a rendõrség
munkájához a közbiztonság javítása érdekében. Dr.
Kovács Ferenc külön köszönetét fejezte ki dr. Tarcsa
Csaba tábornok, leköszönõ megyei rendõrfõkapitány-
nak, hogy az önkormányzat javaslatára nyitott volt, él
és mûködik a helyhatósággal kötött megállapodásban
rögzített látható rendõrség, és a szórakozóhelyek kör-
nyékén a megerõsített hétvégi szolgálat is. A városve-
zetõ úgy véli, hogy ezek az eredmények a rendõrség
presztízsének is jót tettek, hiszen ezáltal pozitívabb és
jobb a kapcsolat a városlakókkal.

utcai lakcím kerül az itt élõk irataiba; Zalka Máté utcá-
ból Czuczor Gergely utca.

NEM JELENT TERHET
A MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Az önkormányzat több esetben kért állásfoglalást a Ma-
gyar Tudományos Akadémiától, de a szervezet minden
esetben a változtatás mellett döntött. A változtatással járó
adminisztratív terhek csak részben érintik az utca lakóit.
A lakcímkártyákat ingyen cserélik és a cégbíróságon is
illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül le-
het bejelenteni a változást, de az esetleges ügyvédi költ-
ségek – társasági szerzõdés módosítása esetén – a vállal-
kozásokat terhelik, és szintén az õ költségük az új bélyeg-
zõ készítése is. (Részletek a 13. oldalon.)

A közgyûlés áldását adta arra, hogy az önkormány-
zat tulajdonában lévõ területen a LEGO játékelem-
gyárhoz vezetõ bekötõút és a 36. számú fõút „T” cso-
mópontját, körforgalommá alakítsák át. A fejlesztés a
nyugati elkerülõ út második ütemének része, mely
nemrégiben kezdõdött el. A 4,5 kilométer hosszú el-
kerülõ elsõ, 2,2 kilométeres szakaszát tavaly októ-
berben adták át a forgalomnak, a most épülõ útrésszel
együtt az új 338-as fõút az M3 autópálya és a Nyír-
egyházát Tiszavasvárival összekötõ 36-os fõút között
teremt kapcsolatot.

A beruházás során a fõút polyákbokori csatlako-
zásánál csomópontot, a rókabokori csatlakozásá-
nál, valamint az elkerülõ végén körforgalmat ala-
kítanak ki.
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AKTUÁLIS ÜNNEP

Átalakulóban vannak a húsvéti szokások, sokan csak
kikapcsolódásként gondolnak az ünnepi hétvégére. A
történelmi egyházak képviselõi mégis úgy látják: ez az
ünnep mindenkinek szól, s a spirituális üzenet mellett
a családok összetartásában, a szeretet, jóság megélé-
sében is segít. Nem is beszélve arról, hogy sokan bár
méregtelenítésnek, vagy tavaszi diétának nevezik, de
betartják a böjti idõszakot – hangzott el a Híregyháza
címû mûsor különkiadásában.

Szerzõ: Sipos Marianna

Szõkéné Berecz Ilona, református lelkész úgy véli: bár
érzékelik ezeket a változásokat, de mégis sokan tisztelet-
ben tartják azokat a hagyományokat is, melyek az ünnep-
körhöz kapcsolódnak. – Életünk során vannak olyan hely-
zetek, kihívások, melyek során elengedhetetlenül szüksé-
günk van a hitre. Bár nagyon fontos a testi feltöltõdés is –
ha még csak egy hétvégérõl, vagy egy ünnepnapról is van
szó – elsõsorban a lelkünket kell felkészítenünk, hiszen a
húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ekkor min-
denkinek szembesülnie kell az élet és a halál kérdésével.
S megkapjuk a választ, a megoldást is: ez az örök élet és a
feltámadás.

TESTI ÉS LELKI MEGTISZTULÁS

A húsvétot megelõzõ idõszak jelentõségérõl Kicsák
György, görög katolikus parókus így nyilatkozott: – Ta-
vasszal sokan kezdenek diétába, méregtelenítésbe. Nem
baj az, ha tavasszal szó van errõl, én magam örülök is
neki. Mert ez azt mutatja, hogy a világ is rájött arra – a
maga módján –, hogy mennyire szükséges rendbe tenni a
dolgokat anyagi, testi szinten is. Egyre több helyrõl hall-
juk, hogy mennyire szükséges a böjt – nem vallási érte-
lemben, hanem – az egészséges életmód szempontjából.
Ez azt jelzi, mennyire fontos a test számára is a megtisztu-
lás. Láthatóan az emberek érzik, hogy meg kell tisztítani a
testet, megszabadítani a szervezetet a méreganyagoktól.
Erre építjük rá mi – vallásos emberek – a lelki megtisztu-
lást, mely az ember szempontjából nélkülözhetetlen, a
teljes megtisztulás érdekében. A lélek megtisztítása, az
erénygyakorlatok, az önmegtagadás, melynek az elsõ lé-
pése az önismeret, az önvizsgálat. Fontos, hogy lássuk
magunkat helyesen, hiszen teljesen fölösleges magamról
szebb képet beállítani, mint amilyen vagyok valójában. A
lelki tükörre nagy szükség van. Krisztus kegyelmének a
fényében kell néznünk magunkat, és ebbõl a helyzetbõl,
amelyben most vagyunk, a nagyböjt jelenti a kiutat.

NEM VESZETT KI A JÓSÁG

Laborczi Géza, evangélikus lelkész szerint a jóság még
nem veszett ki az emberekbõl. A nagyböjt ideje arra is jó,

LELKI TÜKÖRRE VAN SZÜKSÉGÜNK
hogy fogékonyabbá váljunk a jóra. – Nem szabad elvitat-
ni, hogy az ember képes a jócselekedetre. Bár a gondol-
kodásunk arra van kihegyezve, hogy a rosszat hamarabb
észrevesszük, mint a jót. Én magam böjt idején arra szok-
tam trenírozni, hogy vegyük észre azt a sok kicsi jót, amit
az ember kap. Legyen az a közlekedésben egy elõzékeny
sofõr, vagy egy kedves mosoly. Ez ugyan látszólag nem
sok, de azért jelzi: nem veszett ki az emberekbõl az a
készség, hogy egymásra odafigyeljenek. Az apróságokból
látszik, hogy nem szabad errõl lemondani. Nyilván a jé-
zusi szeretetre való képesség megtanulása, már egy más
kategória. Míg az elsõ egy szocializációs emberi gesztus,
addig a jézusi önfeláldozásig menõ szeretetnek a megta-
nulása, komoly lelki út, melyet mindannyian végigjárha-
tunk és egy életen keresztül gyakorolhatunk.

PASSIÓJÁTÉK

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ame-
lyen Krisztusnak az emberiség megváltásáért elszen-
vedett kereszthalálára és feltámadására emlékezünk.
A húsvét ünnepe hosszú története során állandóan
változott, sokféle hagyományt olvasztott magába.

A húsvét ünnepe: A húsvét héber neve a Pészach. A
szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztyén és
a zsidó ünnep egybeesett. A niceai zsinat 325-ben szabá-
lyozta a keresztény ünnep rendjét, ekkor vált el a két ün-
nep ideje. A húsvét neve arra utal, hogy régen, a 40 na-
pon át tartó nagyböjt után, ekkor ettek elõször húst az
emberek, „húst vettek magukhoz”. A húsvét napja az
1582-bõl származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi
napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni elsõ vasárnapra
esik: március 22. és április 25. közé. Ezért nevezik mozgó
ünnepnek.

Az elõkészületi idõ a nagyböjt, amely Jézus 40 napos
sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatásra késztet.
Ezt kisebb-nagyobb jeles napok követik, s a húsvéti ün-
nepkör a pünkösddel zárul. A húsvéti jelképek természeti
és vallási jellegûek, a népszokások jelrendszere így kap-
csolatban áll mindkettõvel.

ÜNNEPI JELKÉPEK – A TOJÁS A TERMÉKENYSÉG SZIMBÓLUMA
A húsvéti tojás: A húsvétnak Európa-szerte legáltaláno-

sabb jelképe a húsvéti tojás. A tojás a születés, az újjászü-
letés, a termékenység, a feltámadás szimbóluma minden
kultúrában. A hasonlat szerint Krisztus úgy törte fel feltá-
madáskor a sziklasírt, miként a kifejlõdött madár az õt fog-
va tartó tojás héját. A húsvéti tojás színe piros, az élet színe,
de Krisztus kiömlött vérét is jelképezi. Nem hiányozhat a
tojás az ételek szentelésére vitt pászkakosárból sem.

A nyúl: Ma a legtöbb gyerek úgy tudja, hogy a nyuszi
hozza a húsvéti ajándékot. Eredeténél egyszerû tévedésre
gyanakszanak: eszerint a tojást hozó császármadár, a
Haselhuhn nevének rövidülése volna a nyúl jelentése
(Hase), mint a húsvéti nyuszi karrierjének elindítója.

A barka (pálma): A barka a tavasz hírnöke, a virágvasár-
napi ünnepi szokások részeként került a húsvéti szimbólu-
mok közé. A jeruzsálemi bevonuláskor Jézust köszöntõk
kezében lévõ pálmaágat helyettesíti azokban az országok-
ban, ahol a pálma nem honos. Begyûjtése a virágvasárna-
pot megelõzõ idõszakban történik. A barkaág fontos
szentelmény, szokások, hiedelmek kapcsolódnak hozzá.

A kereszt: A kereszt a legismertebb keresztény jelkép,
eleinte magának a kereszténységnek a szimbóluma. A fe-
születek, keresztek a corpusszal, a megfeszített Krisztus
alakjával, a templomi liturgikus eseményekben, körme-
netekben kap helyet, a mindennapi vallásos gyakorlatban
pedig az otthonok falán, a falusi útszéli keresztekben. De
életünk során mi is nagyon sokszor érezzük, hogy cipel-
jük ezt a keresztet.

A húsvét, sok elembõl összeépülõ jellege miatt rendkí-
vül gazdag szimbólumokban. Megjelenik az ünnep alap-
vetõ kettõssége, a gyász és a megilletõdöttség, valamint
az öröm és az újjászületés.

Dr. Bodnár Zsuzsanna, néprajzkutató

Passiójátékot mutattak be a Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola és Gimnázium tanulói a Bencs Villában. A
húsvéti készülõdés idõszakában a közönség megismerhet-
te a Jézus keresztre feszítését megelõzõ 12 óra történetét.

VONZÓDÁS ÉS ÁLDOZATOK

Rákóczi Jenõ, római katolikus káplán szerint – így vagy
úgy – még ma is a családok ünnepe a húsvét. Úgy véli:
bár a világ arra bátorít bennünket, hogy egyénileg éljük
meg a húsvétot, de mégis ott van az emberben az igény,
hogy a családdal együtt legyen ilyenkor. Ma is szeretjük,
ha ilyenkor találkozunk a rokonokkal és nagy áldozatok-
ra is képesek vagyunk ezért. Nem tántorít el bennünket az
sem, ha több száz kilométert kell megtennünk az együtt-
létért. Érdekes módon, ami a húsvétban vonzó az embe-
rek számára, az nem feltétlenül maga az egyházi vonat-
kozás vagy a feltámadás gondolata, hanem az az emlék a
gyermekkorából, amely ehhez az ünnephez kötõdik. És
ezek az élmények vonzanak mindenkit „haza”. Ez az
emberi tényezõ pedig segít bennünket abban, hogy meg-
értsük a húsvét valódi üzenetét.

A felekezetek ünnepi szertartás rendjét megtalálhatják
a nyiregyhaza.hu oldalon. A húsvéti programok lapunk
15. oldalán találhatók, az ünnepi forgalmi rendet az elsõ
oldalunkon olvashatják.

(A teljes adást pénteken 21.30-tól és hétfõn 18.30-tól
láthatják a Nyíregyházi Televízióban.)

SÁRGATÚRÓ HÚSVÉTRA
A lexikonok a sárgatúrót egy erõsen valláshoz kap-

csolódó, húsvéti ételként aposztrofálják, mely fõként
a görög katolikus vidékeken ismert, többek között a
Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Szerzõ: Sipos Marianna

Hozzávalók: 1 liter tej, 10 darab tojás, kristálycukor ízlés
szerint (kb. 3-4 ek.), 1 csomag vaníliás cukor, 1 csipet só.
Aki szereti, mazsolát is tehet bele!

Ha nagy a család, akkor a hozzávalók mennyiségét is
lehet növelni. A legegyszerûbb úgy megjegyezni a recep-
tet, hogy számoljunk a minden felhasznált deciliter tejre
egy tojást.

Elkészítés: Egy nagyobb fazékba töltsük bele a tejet. For-
raljuk fel, majd tegyük bele a cukrot és a sót. Aki mazsolá-
val szeretné elkészíteni, az a tejbe tegye bele azt.

A tojásokat beleütjük egy tálba és villával összekavar-
juk. A tojásokat adjuk hozzá a felforrt tejhez és takarék-
lángon – folyamatos kevergetés mellett – fõzzük addig,
amíg a tej vízszerûvé válik és a tojások túrószerûvé állnak
össze.

Én egy tésztaszûrõbe szoktam tölteni, és hagyom csö-
pögni, majd hûtõbe teszem fogyasztásig.

A sárgatúrót a mi családunk egy évben csak egyszer,
húsvétkor fogyasztja. Mi az édes változatát preferáljuk,
de azt sem túl cukrosan. Kóstoltam már a sós és a sós-
zöldfûszeres változatát is, mely szintén egy különleges
ízvilággal örvendeztet meg bennünket. Bõvebben a
nyiregyhaza.hu oldalon.

Balról: Rendes Sándor mûsorvezetõ, Kicsák György,
Szõkéné Berecz Ilona, Laborczi Géza, Rákóczi Jenõ

A bárány: Az egyik legõsibb húsvéti szimbólum. Áldo-
zati állat, ünnepi étel a régi zsidó szokásokban. A húsvéti
bárány, mint jelkép, kapcsolatba hozható azzal, hogy a
bárányok tavasszal jönnek a világra, valamint azzal a val-
lási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként
halt kereszthalált az emberiség megváltásáért.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény

intézményvezetô (magasabb vezetô) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogvi-
szony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A vezetôi megbízás idôtartama: a vezetôi megbízás határozott idôre, 2015. július 1-jétôl
2020. június 30-áig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság
tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek kialakításában való közremûködés. Az in-
tézmény alapdokumentumainak, szabályzatainak elkészítése. A költségvetési szervhez
tartozó kulturális intézmények és egészségügyi alapellátási igazgatóság tekintetében el-
végzendô gazdasági és munkamegosztási megállapodás szerinti feladatok koordinálása,
irányítása. Együttmûködés az érintett intézmények vezetôivel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott a felsôoktatásban szerzett végzettséggel
és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel – és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelôi szakképesí-
téssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetôi, belsô ellenôri, érvényesítôi, pénzügyi ellenjegyzôi – 2012. január
1. elôtt az Áht. szerinti ellenjegyzôi, vagy a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény
150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél leg-
alább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelôi szakképesí-
téssel vagy a felsôoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

– A munkáltatóval (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával) közalkalma-
zotti jogviszonyban állás, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakör-
be történô kinevezés.

– Sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
– Cselekvôképesség, büntetlen elôélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzô által hitelesített másolata.
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl szóló

igazolás másolata.
– A pályázó szakmai életrajza.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt

vevôk a pályázat tartalmát megismerhetik.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyûlés a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen

tárgyalja meg.

A beosztás betölthetôségének idôpontja: a beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától
tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzs-
ment munkatársai nyújtanak, a 06-42/524-524/103 melléken és a 06-42/524-567-es tele-
fonszámon.
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 pályázati adatbázisban szereplô azonosítószámot: JKAB/207-1/2015., va-
lamint a beosztás megnevezését: intézményvezetô.

– Személyesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôfor-
rás Menedzsment, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28.

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.) az adatlapot (letölthetô: www.nyirhalo.hu vagy www.nyiregyhaza.hu, személyesen

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

2.) az 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 beérkezésének határideje: 2015. április 30.

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 láto-
gatás során ellenôrizze. A Kuratórium döntését követôen írásban értesítjük a pályá-
zókat az eredményrôl.

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

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531

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

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a
húsvéti ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán tájékoztatja a tisztelt

lakosságot, hogy az április 6-ai (hétfôi) körzetbôl április 4-én
(szombaton) szállítja el a hulladékot.

A Hulladékudvarok, valamint a Regionális
Hulladékkezelô Üzem április 6-án zárva tartanak.

Minden kedves ügyfelének
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN

a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Megyei Jogú Város Közgyûlése
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DR. ALI TAREK
Lapunk hasábjain megismerhették már az olasz cég-

vezetõt, a szlovák fodrászt és többek között a mozam-
biki intézményvezetõ-helyettest is, de a sor velük még
korántsem ér véget: dr. Ali Tarek Palesztinából érke-
zett és 28 éve él Nyíregyházán.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Dr. Ali Tareknek szinte már csak a neve utal külföldi
gyökereire, hiszen ahogy õ mondja: Magyarországon töl-
tötte élete eddigi jelentõs részét. 35 évvel ezelõtt, 1980-
ban érkezett Magyarországra a közel-keleti Palesztinából.
Az elsõ egy évet Budapesten töltötte, ahol a nemzetközi
elõkészítõ intézetben elsajátította a magyar nyelvet. Ezt
követõen felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi
Egyetemre, ahol 1987-ben lediplomázott. Még fiatal or-
vosként Nyíregyházára került, 1991-ben letette az uroló-
giai szakvizsgáját és immáron 28 éve a Jósa András Okta-
tókórházban dolgozik gyermek- és urológus fõorvosként.

– 1987-ben eljöttem Nyíregyházára és azóta itt élek. Ez
az ország, de maga a város is teljesen különbözik az elõ-
zõ hazámtól. Az elsõ három hónap nagyon nehéz volt, de
aztán sikerült megszoknom az új környezetet. Nagyon
kevés szabadidõm van, sokat vagyok a kórházban. Ne-
kem már Magyarország, pontosabban Nyíregyháza az ott-
honom. Itt vannak a gyerekeim, így itt van a kötõdésem is.
Minden évben legalább egyszer, de ha tehetem, többször
is hazalátogatok Palesztinába, ott vannak a testvéreim és
az apukám is. Magyarország nemcsak a második hazám,
nekem már itt van az otthonom, hiszen 19 éves voltam,
amikor ide kerültem. Itt dolgozom, ide születtek a gyer-
mekeim, jól érzem magam Magyarországon, szeretem
Nyíregyházát – hangsúlyozta.

KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

Tavaszi koncertre készül a Szabolcsi Koncert Fúvós-
zenekar. Április 10-én este 7 órától a megújult Váci
Mihály Kulturális Központban várják a zeneszeretõ
közönséget. Az est során népzenei átdolgozásokból és
operettrészletekbõl kap ízelítõt a közönség, akiket tán-
cukkal örvendeztetnek meg a Mûvészeti Szakközépis-
kola tánctagozatos növendékei, valamint a Szabolcs
Néptáncegyüttes táncosai.

Szerzõ: Mikita Eszter

Már hatodik éve, hogy a hagyományos Újévi koncertet
követõen, minden tavasszal klasszikusok zenemûveivel
örvendezteti meg az érdeklõdõket a Szabolcsi Koncert
Fúvószenekar.

NÉPZENEI ÁTIRATOK...

Az együttes minden hangversenyét egy-egy téma köré
csoportosítja, így a filmzenék, a musicalek és a szólista
parádé után, idén néptáncgálára várják az érdeklõdõket,

NÉPZENE ÉS OPERETT A TAVASZI KONCERTEN

ahol híres magyar operettrészleteket és népzenei átdolgo-
zásokat is megszólaltatnak a zenekar tagjai.

Bakó Levente, Liszt-díjas karnagy érdeklõdésünkre el-
mondta, a népzene korhatártól független, ezért mindenki-
nek ajánlható. A karnagy hozzátette, az est tervezésekor
szándékuk volt az is, hogy ne mindig populáris, könnyen
emészthetõ muzsikával lepjék meg a közönséget, hanem
szeretnének népies hangzásokat is felvonultatni.

...ÉS HÍRES MAGYAR OPERETTEK 

A mûsorban felcsendül Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójá-
ból a Palotás, Gulyás László Széki muzsikája, A Kállai
Kettõs  Kodály Zoltántól, majd a Csárdáskirálynõbõl és a
Marica grófnõbõl is kap ízelítõt a közönség. Mint az Új-
évi koncert, a Tavaszi Hangverseny is jelentõs a zenekar
életében. Az est során a Mûvészeti Szakközépiskola Tánc-
tagozata és a Szabolcs Néptáncegyüttes tagjai is a szín-
padra lépnek és elõadásukkal színesítik a fúvósok kon-
certjét. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar a Tavaszi kon-
cert után sem pihen, nyáron ugyanis meglepetéssel várják
a zeneszeretõ közönséget.

A Moiseyev Táncegyüttes legnagyobb
ellenfele ismét Magyarországon! Ez-
úttal NYÍREGYHÁZÁN is!

Míg a Moiseyev Európában, a VIRSKY az
Egyesült Államokban hódít. Ez mindössze
annak köszönhetõ, hogy a VIRSKY éves szin-
ten csupán 2 hónapot tölt el Európában.
Az idén 75 éves VIRSKY Ukrán Állami
Népi Együttes a világ bármelyik pontján
megtalálja az utat az emberek szívéhez:
produkciójuk szenvedélyes és látványos,
csodálatos és izgalmas. A kimagasló mû-
vészi színvonal, a szakmai tudás, a tán-
cosok profizmusa, a lebilincselõen krea-
tív koreográfia, a lenyûgözõ látvány, a
színpompás kosztümök az egész világon
elkápráztatják a közönséget. A táncos szó-
listák akrobatikus tudása, a nõi és férfika-
rok sokoldalú virtualitása, a tudatosan ér-
tékmegõrzõ szellemiség, a bölcs és opti-
mista tartalom együttesen adják a társulat
szinte mágikus, a lelket felemelõ erejét.

V I R S K Y
A teljesség igénye nélkül a világsajtóban
az együttesrõl megjelent vélemények:
„ Kétségek nélkül a világ legjobb együtte-
se.” (The Washington Post)
„Hihetetlen, a gravitációt meghazudtoló
mûvészet. Bravó, tökéletes!” (The New
York Times)
„Káprázatos, páratlan produkció.” (Le Fi-
garo)
A 84 fõbõl álló világhírû társulat, a VIRSKY
Ukrán Állami Népi Együttes 2015 tava-
szán egy lélegzetelállító, a fizika törvé-
nyeit meghazudtoló és minden nemében
egyedülálló produkcióval érkezik Ma-
gyarországra. A mottó: VIRSKY – A név,
amely átírta a tánctörténelmet!
A mai napig emlékezetes és elsöprõ ere-
jû 2012-es nyíregyházi bemutatkozás után
egy újabb telt házas elõadásra készülhe-
tünk 2015. április 18-án este 7 órakor a
Nyíregyházi Fõiskola Kodály-termében.
Jegyek a Kelet ügyfélszolgálatán és a
www.jegy.hu oldalon kaphatók.  (x)

– A NÉV, AMELY ÁTÍRTA A TÁNCTÖRTÉNELMET!
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TÁJÉKOZTATÁS
– közterületek átnevezésérôl –

Tájékoztatom a nyíregyházi városlakókat, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése 2015. március 26-ai ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint köz-
terület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi ön-
kényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt
vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását
figyelembe véve az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:

Közterület régi neve: Közterület új neve:
Alpári Gyula utca Háromszék utca
Császy László utca Galánta utca
Darvas József utca Geduly Henrik utca
Károlyi Mihály utca Vandlik Márton utca
Mosolygó Antal utca Meskó Pál utca
Pálfi Ernô utca Bencs László utca
Rajk László utca Nyitra utca
Ságvári Endre utca Zágráb utca
Sziklai Sándor utca Csáktornya utca
Úttörô utca Templom utca
Zalka Máté utca Czuczor Gergely utca

Egyidejûleg a közgyûlés döntött a Vöröscsillagtanya elnevezés törlésérôl is, azzal, hogy
a Vöröscsillagtanya elnevezéssel érintett ingatlanok Csillagfény utcára szóló házszámo-
zást fognak kapni.

Az utcanevek vonatkozásában egyeztettünk a Nyíregyházi Városvédô Egyesülettel és fi-
gyelembe vettük, illetve felhasználtuk javaslataikat az új utcák elnevezésénél. Arra töre-
kedtünk, hogy lehetôség szerint a környéken már meglévô utcanevekhez, illetve az adott
városrészhez illeszkedô elnevezéseket válasszunk.

A postai irányítószámok mindegyik utca esetében változatlanok maradtak.

A közterületek átnevezése kapcsán az érintett utcák lakóinak semmilyen külön teen-
dôje nincs.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 13/A. §-a szerint ugyanis közterület-elnevezés miatt költözéssel nem járó lak-
címváltozás esetén a címváltozásnak megfelelô személyi azonosítóról és lakcímrôl szóló
hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illeté-
kes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

A Nyíregyházi Járási Hivatal Okmányirodája a fenti jogszabályi rendelkezésbôl adó-
dóan tehát hivatalból és díjmentesen állítja ki az új cím szerinti lakcímigazolványt,
amelyet postai úton fognak megkapni az érintettek.

A közszolgáltatást végzô gazdasági társaságok (pl. Nyírtávhô Kft., Tigáz Zrt., E.ON
Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft.) az önkormányzat megkeresése alapján szintén hivatalból és díjmentesen fogják
átvezetni nyilvántartásaikon a lakcímváltozást.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 53. § (1) bekezdése alapján illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nél-
kül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés
alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi terü-
letéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve
házszám változására vonatkozik.

Így e jogszabályi rendelkezés alapján az átnevezéssel érintett közterületeken székhellyel
rendelkezô gazdasági társaságok cégbírósági bejegyzésének módosítása is díjtalan.

A Magyar Posta Zrt. illetékes szerveit hivatalból értesítjük az érintett közterületek átneve-
zésérôl, így a postai küldemények kézbesítése a továbbiakban is zökkenômentesen
fog történni.

Az önkormányzat az egyéb érintett hivatalos szerveket (pl. Földhivatal, mentôszolgálat,
rendôrség, tûzoltóság) szintén értesíti a változásokról.

A Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô Nonprofit Kft. a közgyûlési döntést
követôen megkezdi az új utcanévtáblák elkészítését és kihelyezését.

A közgyûlési döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves együttmûködését és megér-
tését.
Nyíregyháza, 2015. április 1.

Dr. Szemán Sándor
címzetes fôjegyzô

Megyei Jogú Város Közgyûlése

VESZÉLY: TÁMADNAK A KULLANCSOK!

A viszonylag enyhe tél miatt nagyon
sok kullancs van a természetben. Nem-
csak az erdõkben, hanem a városok
parkjaiban, sõt, saját házunk udvarán is
találkozhatunk ezekkel az alattomos
vérszívókkal.

Szerzõ: Mikita Eszter

A kullancsok fõleg a kutyákra jelentenek
óriási veszélyt, hiszen egy egysejtû parazi-
tát, a Babesiosis nevezetû betegség kóroko-
zóját terjesztik az ízeltlábúak törzsébe tar-
tozó állatok. Ez egy nagyon veszélyes be-
tegség, amely étvágytalansággal, bágyadt-
sággal és gyakran szövõdménnyel is jár.
Ilyenkor vese- és májelégtelenség is kiala-
kulhat az ebeknél. A Nyíregyházi Oktató
Állatkórház klinikus állatorvosa, dr.
Hauberger Péter érdeklõdésünkre elmond-
ta, míg korábban õsztõl tavaszig nem volt
jellemzõ, hogy kullancs-csípte állatot gyó-
gyítanak, most meglepõ módon még de-
cemberben és januárban is találkoztak
olyan kutyákkal, akikben volt élõsködõ és
az állatkórházba vittek gazdáik, kullancs-
fertõzés miatt is állatot.

MIT TEHET A GAZDI?

Dr. Hauberger Péter felhívta az állattar-
tók figyelmét arra, ha valaki kullancsot ta-
lál a kutyájában, és biztonságosan el tudja

távolítani, csipesszel, kézzel vagy speciá-
lis kullancskiszedõvel, tekerõ és húzó moz-
dulatokkal vegye ki, de ne alkalmazzon
népi praktikákat! Ha valaki nem tudja ki-
húzni a parazitát, az állat biztonsága érde-
kében keressen fel egy állatorvost. Ha olyan
tünetet lát a gazda a kutyán, amely kullancs
által okozott betegségre adhat gyanút, mi-
nél hamarabb kezeltesse, ne várjon, amíg
a tünetek erõsödnek, hiszen agresszív és
gyorsan lezajlódó betegségrõl van szó. A
szakember azt mondta, egy megfertõzõdött
kutyánál nagy jelentõsége van a gyorsaság-
nak, hiszen ha rövid idõn belül megkapja
az eb a megfelelõ kezelést, kevesebb esély
van szövõdmény kialakulására.

NINCS VÉDÕOLTÁS

Míg az embereknek van, addig a kutyák-
nak kullancs ellen nincs védõoltás, a fele-
lõs gazdik azonban így is tehetnek kedven-
cükért. Különbözõ, jó minõségû kullancs
elleni rácseppentõ folyadékok, nyakörvek
és tabletták állnak az emberek rendelke-
zésére azért, hogy távol tartsák kedvencük-
tõl a vérszívókat.

Vérszívók szempontjából könnyebb
helyzetben vannak a macskatulajdonosok.
Bár nyávogó kedvenceinket is megtalálják
az élõsködõk, bennük a Babesia betegség
nem alakul ki. Azonban a cicáknak is java-
solja a szakember a nyakörves megoldású,
bolha és kullancs elleni védelmet.
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EREDMÉNYEK SPORT

ANYJA LÁNYA – RÖPLABDÁS A VÁLOGATOTTBAN

TEHETSÉGEKET TÁMOGATÓ TAKARÉK

Nyíregyházi röplabdás is meghívást kapott a nõi vá-
logatott keretébe. Erdõs Zsófia is részt vehet a nemze-
ti csapat edzõtáborában, és ha meggyõzõ teljesítményt
nyújt, utazhat az Európa-bajnokságra is. Édesanyja
éveken keresztül szintén a legjobbak tagja volt.

Szerzõ: Dankó László

Hosszú idõ után ismét van válogatott játékosa a nyír-
egyházi nõi röplabdacsapatnak. A feladó örömmel fogad-
ta a szövetségi kapitány megkeresését.

– Nagyon meglepõdtem, amikor megérkezett a meghí-
vó. Elõször a klub vezetõje kapta meg, majd én is, és ter-
mészetesen nagyon boldog voltam. Most közel 30-an ve-
szünk majd részt az edzõtáborban, ezt a létszámot két hét
múlva csökkentik, és végül egy 14 fõs keret utazhat az
EB-re. Igyekszem úgy teljesíteni, hogy én is köztük legyek.
Rengeteget tanultam az elmúlt hónapokban Natalia
Akimovától, javult is a teljesítményem, és talán ennek
köszönhetõ a meghívás is – mondta Erdõs Zsófia.

A nyíregyházi röplabdáson kívül további négy feladó
tagja még a bõ keretnek, közülük ketten utazhatnak majd

nyíregyházi röplabdások esetében ez az elsõ alkalom, hogy
anya és lánya is válogatott lett.

– Nagyon büszke vagyok rá. A meghívó Nyíregyházá-
nak is szól, és azt mutatja, megfelelõ szakmai munka fo-
lyik. Számunkra még fontos mérkõzések következnek,
szeretnénk megszerezni az ötödik helyet – mondta Erdõsné
Balogh Erika.

CÉLOK ÉS KÉPERNYÕ

A válogatott edzõtábor május végén kezdõdik Buda-
pesten, addig azonban még bajnoki meccsek várnak a nyír-
egyházi csapat játékosaira. Legközelebb a jövõ hét végén
a Jászberényt fogadják.

– Szeretnénk együtt tartani a játékoskeretet, mert úgy
értékeljük, ez a csapat még sokat fejlõdhet, és eredmé-
nyes lehet. A célunk az, hogy kiharcoljuk a nemzetközi
kupában való indulás jogát – nyilatkozta Kósa Árpád, a
klub vezetõje.

Az is eldõlt, hogy a következõ esztendõben a Magyar
Röplabda Szövetség és az MTVA szerzõdésének köszön-
hetõen harminc mérkõzést közvetít az országos televízió-
csatorna, többek között Nyíregyházáról is.

az Európa-bajnokságra, melyre 28 év után jutott ki a ma-
gyar válogatott. A röplabdás édesanyja, Erdõsné Balogh
Erika is több alkalommal szerepelt a legjobbak között,

Erdõs Zsófia képviseli a röplabda-válogatottban
Nyíregyházát

Továbbra is támogatja fiatal nyíregyházi sportolók
felkészülését a Szabolcs Takarék. Az errõl szóló meg-
állapodást kedden írták alá.

Öt éve támogat tehetséges nyíregyházi sportolókat az
egyik helyi pénzintézet. Korábban Fucsovics Márton teni-
szezõ, most Margitai Sándor fogathajtó, Bakosi Péter ma-
gasugró és Závaczki Bálint golfozó részesült ösztöndíjban.

– Mi magunk sem gondoltuk volna 2011-ben, hogy ilyen
sikeres és eredményes lesz az együttmûködés. A sporto-
lók meghálálták a bizalmat, rendre jó eredményeket értek
el, és rászolgáltak a támogatásra. Szeretnénk a jövõben is
segíteni a helyi fiatalokat, ez cégünk filozófiájához is kap-
csolódik – mondta Bede József elnök-igazgató.

A támogatott sportolók közül Bakosi Péter atléta legutóbb
a felnõtt Európa-bajnokságon vehetett részt, most pedig a
korosztályos EB-re készül, ahol szeretne dobogóra állni.
Amennyiben teljesíti a 228 centiméteres magasságot, kijut-
hat a jövõ évi olimpiára is. Margitai Sándor fogathajtó a
világbajnokságra készül. Ehhez kvalifikációs versenyeken
kell részt vennie, és kiharcolnia a válogatottba kerülést.

 – A magyar válogatott nagyon erõs, elég csak a Lázár
testvéreket említeni. Az õ helyük biztos az induló keret-
ben, nekem a fennmaradó három helyért kell küzdenem
– mondta a versenyzõ.

Závaczki Bálint fiatal kora ellenére több országban is

bajnoki címet szerzett. Hetven versenyen indult, a portu-
gáliai VB-n pedig ötödik lett.

– Ezekben a hetekben a tanulásé a fõszerep, mivel magán-
tanulóként a vizsgákra készülök. Eddig minden évben kitûnõ

voltam, szeretnék most is az lenni. Ami a versenyeket illeti,
idén is több mint hatvan viadal vár rám, összesen 12 ország-
ban – mondta a tizennyolcszoros junior válogatott golfozó. A
sportolókkal kötött támogatói szerzõdés egy évre szól.

Április 17-én kezdõdik Franciaországban az V-VI. kor-
csoportos fiú középiskolai kosárlabda világbajnokság. A
Krúdy Gyula Gimnázium diákjait érte az a megtisztelte-
tés, hogy képviseljék Magyarországot az eseményen. A
csoportmérkõzések során örmény, cseh és lett ellenfél vár
a nyíregyháziakra a VB-n, melyen összesen 32 csapat in-
dul. Kovács Tibor együttesére azért esett a Magyar Diák-
sport Szövetség választása, mert az elmúlt években rend-
re eredményesek voltak a diákolimpiákon. A nyíregyhá-
ziak Limoges-ban játszhatnak, és ha továbbjutnak csoport-
jukból, akkor a belga, ciprusi, chilei vagy dán együttes
ellen játszhatnak. Az utazás költségeihez a Magyar Diák-
sport Szövetség mellett a nyíregyházi önkormányzat és az
MKOSZ is hozzájárult, de a szülõknek is komoly anyagi
terhet jelent. Középiskolás együttesek számára más sport-
ágakban is rendeznek VB-t, néhány éve a Vasvári Pál Gim-
názium nõi röplabdaegyüttese is indulhatott Olaszország-
ban világbajnokságon.

A támogatott sportolók és a Szabolcs Takarék vezetése

VB-RE UTAZHAT A KRÚDY

SPORTPROGRAM
Április 4., 10.00 Városi Stadion, Nyuszi futás

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.huA Krúdy gimnázium 12 fõs kerete Kovács Tibor edzõvel
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 4., szombat 11.00 Pöttyös Panni, Babszem Jan-
kó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
15.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Április 8., szerda 14.00 Jonatán és a többiek, Bérlet-
szünet, Nagyszínpad
19.00 Párnaember, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Április 9., csütörtök 10.00 Sicc, Zsebibaba bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Gárdonyi bérlet, Váci Mihály Kultu-
rális Központ
19.00 Pillangó, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
Április 10., péntek 10.00 Sicc, Szimba bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Pillangó, Déryné bérlet, Nagyszínpad

SZEMEZGETHETÕ
AZ ÚJ SZEMLE

Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, a me-
gyei önkormányzat folyóiratának 2015. évi elsõ száma,
amelyet most bõvített terjedelemben vehetnek kezükbe
az olvasók. A folyóirat közli többek között a Móricz Zsig-
mond Színház által szervezett „Villám”-drámaíró ver-
seny szerzõinek, egy éjszaka leforgása alatt megírt
egyfelvonásait, de szó van benne 1514 emlékezetérõl, a
Magyar Kultúra Napjáról, múltidézésrõl, mûemlékvéde-
lemrõl, médiavilágról, jazztörténetrõl és szépirodalom-
ról is. Mindezek mellett pedig Gaál Ferenc, a Magyar
Pénzverõ Zrt. vezérigazgatója a magyar pénzverés ezer-
éves múltjáról és jelenérõl oszt meg érdekességeket, de
szemlézhetnek az érdeklõdõk Kékcsérõl szóló könyvtri-
lógiából, Krúdy Gyuláról írt tanulmányokból és egy mú-
zeumalapítóról szóló emlékkönyvbõl is. A Szemle elõfi-
zethetõ közvetlenül a postai kézbesítõknél, az ország
bármely postáján, Budapesten a Hírlap ügyfélszolgálati
irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál, de szemé-
lyesen is megvásárolható a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtárban.

NYTV 30 HÚSVÉTKOR
Különleges összeállítással jelentkezik húsvétkor (va-

sárnap 18.00-kor, valamint hétfõn 6.30-kor és 19.30-
kor) a Nyíregyházi Televízió. A jubileumi, múltidézõ
mûsor keretében ezúttal olyan korábbi adásrészleteket
válogattunk össze, amelyek javarésze az ünnephez
köthetõ, és tartalmas kikapcsolódást, feltöltõdést jelen-
tenek. A kínálatból: Húsvéti feltámadási liturgia 1996-
ból, Esztergomi mise balett produkció a Római Katoli-
kus Társszékesegyházból, nem mindennapi felvételek-
kel. A Nyírség Táncegyüttes két, 1987-es (!) koreográfi-
ája a múzeumfaluból, melyek közül az egyik a megyei
kötõdésû, világhírû Balázs Gusztáv nevéhez fûzõdik. S
a korábbi lakberendezési mûsor, az Otthon húsvéti ki-
adása mellett egy-egy rövid etûd segítségével ellátoga-
tunk a nagyszekeresi templomba és egy egyháztörté-
neti kiállításra is.

Emellett a Híregyháza is a húsvétról szól pénteken
20.30-kor és hétfõn 19.30-kor, valamint a Rita kérdez
mûsorokban is az ünnep a téma. Aki pedig a karosszé-
ket választja a hétfõi kirándulás helyett, egy 19.00 óra-
kor kezdõdõ magazinmûsor segítségével elkalauzoljuk
az állatpark egyik legújabb látványosságába, a Viktó-
ria-házba.

FÉRFIMESÉS KÖNYVBEMUTATÓ
Egy (majd)nem tökéletes férfi meséi címmel jelent

meg a világcsavargó, Teply Tamás rövid idõn belül két
kiadást megért könyve. A 102 országban járt, 20 or-
szágban sikeres vállalkozásokat létesítõ, Nyíregyházá-
hoz ezer szállal kötõdõ, a magyarországi fogászati tu-
rizmust megteremtõ szerzõ országos sorozatának itteni
állomásán is kisorsolásra váró dedikált példányokkal
várja a leendõ olvasókat. A könyvbemutatót a színes
terefere mellett könyvrészletek elhangzása és zenei alá-
festés is segíti, melyben közremûködnek: Pregitzer Fru-
zsina színmûvésznõ és Török Kristóf gitáros-énekes.
Helyszín és idõpont: Centrál Hotel és Étterem különter-
me (Nyár u. 2–4.), április 10. (péntek) 17.45.

A Bencs Villa programjai: Sipos László fotográfus Tibet c.
tárlata. Megtekinthetõ: április 7-éig, hétköznapokon 9.00 és
17.00 óra között. Április 9-én 18.00 óra: Kettõs kiállí-
tásmegnyitó: Szememmel látlak (Kiállítás Kokas Karolina
mélyszegénységben élõkrõl készült fotóiból), valamint Szu-
nyogh Beáta gobelintárlata. 18.30 óra: Kabaréest a Dezsavü
Színtársulattal (Tiszavasvári). Információ: 42/402-004, 30/
252-0666.

Húsvéti zenés áhítat az evangélikus Nagytemplomban
április 5-én 18.00 órakor. Kórus- és orgonamûvek hangza-
nak el, többek között H. Schutz, J. S. Bach, J. Haydn, Halmos
László, Kovács László Attila szerzõktõl. Közremûködik a gyü-
lekezet énekkara, valamint Kiss Zoltán és dr. Kovács László
Attila orgonamûvészek.

Bringázunk a nyuszival! Közös húsvéti program a kerék-
pározás szerelmeseinek április 6-án 9.00 órától. Az idei év

elsõ bringás programja egy kellemes tavaszi túra. Az úti cél
Harangod lesz, ahol gyönyörû környezetben, vízpart mellet-
ti kikapcsolódást ígér a táj. Találkozó: Nyíregyháza, Kossuth
tér. Táv:  30 km. Elõzetes jelentkezés: zoldkeroprog-
ram@gmail.com; 70/220-3885.

A Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 14. törté-
nelmi elõadássorozata, amelynek témája „A 20. század meg-
határozó európai politikusai”. Április 10-én 17.00 óra: Konrad
Adenauer. Elõadó: dr. Németh István egyetemi tanár, Esz-
terházy Károly Fõiskola Történelemtudományi Intézet Új és
Jelenkori Történeti Tanszék.

MÚZEUMFALU-HÚSVÉT
Húsvéthétfõn (április 6.) nagyrendezvénnyel folytat-

ják a korábban kezdett programsorozatukat: 11 órától a
Margaréta Táncegyüttes húsvéti népszokás-bemutatójá-
val indítják a napot. Lányaik viseletben el nem hervad-
hatnak, errõl legényeik örömest gondoskodnak... Rend-
hagyó tárlatvezetéseken elõször 12 órától a református,
majd 14 órától a katolikus felekezetek húsvéti ünnep-
körhöz kapcsolódó sajátosságait ismertetik meg. Ha ba-
bonákról, jelesnap-kísérõ szokásokról hallanának, akkor
a temetõcsõsz házba 12.30-tól és 14.30-tól lesz érde-
mes betérniük. Vásári komédián 13 órától a Kuckó Mû-
vésztanya elõadásában szórakozhatnak, míg 14 órától
Kósa László lelkész hagyományos református istentisz-
teletet a falu templomában tart. 15 órától Kindrusz Eme-
se Tavaszköszöntõ koncertjével remélhetõleg nem na-
gyon kell majd a napsugarakat elõcsalogatni... Kézmû-
ves- és gasztroudvar, nagyvásár, bemutatóházak (ken-
derfeldolgozás és mosókonyha) és életképek az Árpád-
kori faluban egész nap várják majd az érdeklõdõket.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

KOSSUTH EMLÉKE VÁROSUNKBAN 2.
Kossuth születésének 100. évfordulóján, 1902. szeptem-

ber 19-én, „lobogódíszt öltött a város s ünnepi hangulat-
tal áramlott a közönség a templomokba”. Istentiszteletek-
kel vette kezdetét e ragyogó nap, amely a vármegyehá-
zán, majd a város fõterén tartott megyei és városi díszköz-
gyûlésekkel folytatódott. Mindkét közgyûlés jegyzõkönyv-
ben örökítette meg „a nagy szabadsághõs és államférfiú-
nak” emlékét. A közgyûlések elfogadták azt a javaslatot
is, hogy Kossuth „világtörténeti alakját” az „utódok haza-
fias érzületének ápolása végett” emlékszoborral örökítsék
meg a város fõterén. Az ünnepség a dalárda énekével ért
véget, de este még a közönség gyönyörködhetett a város
kivilágításában, „különösen sok nézõje volt a vármegye-
házának és a városházának, mely épületek pazar fényben
ragyogtak”. A napot 9 órakor a Károlyi téren tartott tûzijá-
ték zárta.

Az emlékszobor felállítását 1912-re határozták el, mely-
re a megye évenként 500-500, míg a város 1000 koroná-
nyi összeget különített el költségvetésébõl e célra. A szo-
bor elkészítésére a pályázatot 1910 õszén írták ki. A 33
pályamûbõl a zsûri Betlen Gyula tervét értékelte megva-
lósításra méltónak. Kossuth ércbe öntött alakját 1912. szep-
tember 29-én leplezték le a nevét már 1910 óta viselõ
téren. Mikecz Dezsõ alispán megnyitóját követõen a vá-
ros országgyûlési képviselõje, Meskó László mondott ün-
nepi beszédet, majd dr. Vietórisz József szavalta el alkal-
mi költeményét. A szoborbizottság nevében az alispán e
szavakkal adta át a városnak az alkotást: „Itt áll elõttünk
az emlékszobor, a legújabb oltár, melyet a hazafiság szent
lángjának emeltünk.” A város nevében Májerszky Béla

polgármester ígéretet tett arra, hogy „firól-fira adja át ezt
a kötelességet, hogy az idõk végéig Nyíregyháza lakossá-
gának a maradékai is mindig szent kötelességüknek is-
merjék, hogy ezt a szobrot örökké, idõtlen idõkig meg-
õrizzék!” (Az intelmet nem feledve, az utódok 100 évvel
késõbb egy emléktáblát helyeztek el a szobor talapzatán.)
A leleplezési ünnepséget Kossuth Ferenc szavai és a ko-
szorúzások zárták. Az eseményrõl a Vasárnapi Újság kép-
riporttal tudósított.
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