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MEGYEI MATRICÁKKAL, KEDVEZMÉNYESEN
Mint arról több helyen tájékozódhattak, 2015. január elsejétõl a korábbi, továbbra is meglévõ idõalapú autópálya-matricák
mellett megjelentek megyei (területi) úthasználati lehetõségek
is. Eszerint egyszeri, 5000 forintos beruházással korlátlanul használható például az M3-as Vásárosnamény és Nyíregyháza közötti szakasza, így minimális költséggel kényelmesen, biztonságosan, gyorsabban érhetõ el Beregbõl és Szatmárból is a megyeszékhely egész esztendõben. Aki pedig – a példa kedvéért –
rendszeresen autózott Szabolcsból Budapestre, az éves matrica
helyett elég, ha a fõvárosig vezetõ szakasz által érintett megyék útdíjait fizeti meg (megyénként ötezer forintjával, egész
2015-re), ami még így is jóval kedvezõbb, mint a jelenleg is
vásárolható éves biléta. Részletek, térképek és aktuális információk a www.nemzetiutdij.hu honlapon.
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SÓSTÓN JÁRT A TÉL...
Fotó: Máté János

...igaz, rövid ideig. A viszonylag kevés
fehér égi áldás – mely a közlekedésben
nem okozott különösebb fennakadást az
elmúlt hétvégén – egy hócsatára azért
lehetõséget adott a fagyosan is szép Sóstón. Ha hó nem is érkezett sok, az átmeneti kemény mínuszok miatt a jég annál
jellemzõbb, mely a házunk elõtt nekünk ad
feladatot. Amennyiben pedig nem csúszkálni, hanem korcsolyázni szeretnénk, szerdai
lapzártánk idején még csak a mûjégpálya
volt ajánlható, s nem a Bujtosi-tó. (Részletek a 2. oldalon.)

A FEJLESZTÉSEK 2015-BEN IS FOLYTATÓDNAK
Folytatódnak idén is a megkezdett fejlesztések – errõl Nyíregyháza polgármestere számolt be a Nyíregyházi Televíziónak a városházán.
Egymilliárd forintot kapott Nyíregyháza a kormánytól, errõl még év végén tájékoztatta a polgármester a sajtót. Akkor
azt mondta, ezt az összeget arra az adósságrendezésre fordítják, aminek az esedékessége most, 2015. január 4-én járt
le. Mint arról már korábban hírt adtunk, az elõzõ városvezetés ideje alatt kötvényeket adott ki a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
tízéves lejárattal 2005-ben. A tíz év most telt el, az önkormányzatnak 2,5 milliárd forintot kell visszafizetnie egy összegben. Mivel a kötvény devizaalapú, így az árfolyamváltozással mintegy 700 milliós pluszt jelent ez a büdzsének. Dr.
Kovács Ferenc polgármester azt mondta, hogy ha erre a célra
nem kapott volna egymilliárd forint kormányzati támogatást
a város, és ha nem takarított volna meg 2014-ben 850 millió

forintot az önkormányzat, akkor nem lenne lehetõség folytatni a két éve megkezdett munkát.
A városvezetõ a jövõrõl szólva elmondta, hogy az idei
„köztes év” azt szolgálja majd, hogy a város felkészüljön a
következõ európai uniós fejlesztési ciklusra. Még most jelennek meg a 2014–2020-as pályázati kiírások, melyek nyárig
eltartanak, így a remélt, új pályázati forrásokból leghamarabb jövõre lehetnek kivitelezési munkálatok. Hozzátette: ez
viszont nem jelenti azt, hogy nem lesznek látványos fejlesztések az idén.
Ugyanis a korábban elnyert pályázatok egy része most ér
kivitelezési szakaszba. Így például tavasszal indulhat a
BUSZACSA belsõ, teljes körû felújítása. Állami forrásból folytatódik a Nyugati elkerülõ útnak az építése, a Tiszavasvári
útig. Ez egy fontos szakasz – tette hozzá dr. Kovács Ferenc –,
mely a város közlekedését nagymértékben javítja majd. Szintén egy balesetveszélyes csomópont kiváltását teszi lehetõvé
az a fejlesztés, melynek kivitelezõi szerzõdését karácsony elõtt

írták alá. A víztorony elõtti útkeresztezõdésben új körforgalmat alakítanak ki. Ez a tervek szerint nyár végére elkészül
az Arany János utca teljes felújításával együtt. A Kereszt utcáig meglévõ kerékpárutat a Vécsey közig folytatják, ezzel
az érkerti városrészt is be tudják kapcsolni a kerékpárforgalomba. A nyári szünetben indul a stadionfejlesztési program is, erre a célra korábban egy kormánydöntéssel egymilliárd forintot kapott Nyíregyháza. Ebbõl az összegbõl megvalósulhat a sportlétesítmény kiszolgáló-infrastruktúrájának
a fejlesztése, és a szabadidõsporthoz kapcsolódva a külsõ,
futók által használt pályát is felújítják majd. Közel 50 millió
forintot kívánnak fordítani az aggregátorkérdés rendezésére, mely azt hivatott szolgálni, hogy a villanyfényes meccseknél a városban sehol ne legyen áramellátási probléma. Mint
utalt rá, befejezõdik a Sóstó-projekt is, és a kórházban folyó
monstre fejlesztés is zajlik tovább. (Folytatás a 2. oldalon, a
tavalyi év képes összefoglalójának elsõ fele pedig az 5–8.
oldalakon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

DECEMBER 19., PÉNTEK

DECEMBER 23., KEDD

VÁROSI KARÁCSONYI KONCERT

ÜNNEP A BOKORTANYÁKON

Idén is megtartották a hagyományos
karácsonyi koncertet a Római Katolikus
Társszékesegyházban, ahol a Cantemus
kóruscsalád és a Szabolcsi Szimfonikus
Zenekar varázsolt ünnepi hangulatot. Dr.
Kovács Ferenc polgármester is megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlévõkkel.

Az adventi idõszakban a Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális
Egyesülete Mandabokorban, Vajdabokorban és Felsõsimán is karácsonyi ünnepségre invitálta a lakosságot. A vendégeket színvonalas kulturális program
és vendéglátás is várta.

SAJÁT ERÕS FEJLESZTÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kovács Ferenc arról tájékoztatott,
hogy folytatódnak azok a saját erõs beruházások, melyek az elmúlt két évben
indultak el. Itt említette meg a külterületek infrastrukturális fejlesztését (közvilágítás, közterületek, utak, járdák építése),
valamint a szintén folyamatban lévõ
program folytatását, mely az önkormányzati intézmények rekonstrukcióját célozza meg. Már megszépült az oktatási intézmények, bölcsõdék, szociális intézmények nagy része, számos orvosi rendelõ

és az alapellátást érintõ létesítmény is új
köntöst kapott. Az idén folytatni kívánják
ezt a fejlesztéssorozatot is – mondta a városvezetõ. – Az a cél, hogy valamennyi
önkormányzati intézmény megfeleljen a
mai kor színvonalának. Az, hogy erre az
idén mennyi pénz jut, a februári közgyûlésen derül ki, amikor a képviselõk az idei
költségvetést tárgyalják majd – mondta végezetül a polgármester. (A dr. Kovács Ferenccel készült hosszabb interjút pénteken este 20.25-kor és csütörtökön 18.25kor láthatják a Nyíregyházi Televízióban.)

NÕTT A NÉPESSÉG
DECEMBER 30., KEDD

DECEMBER 31., SZERDA

NYÍREGYHÁZÁN A VIRTUÓZOK

SZILVESZTER A KOSSUTH TÉREN

Nagysikerû, telt házas koncertet adtak Nyíregyházán a közmédia tehetségkutatójának zenészei a Kodály Zoltán
Általános Iskola hangversenytermében.
A zenésztehetségek közel kilencvenperces hangversennyel kedveskedtek a
nyíregyházi közönségnek.

A hõmérséklet nem, de a hangulat
már késõ délután is a tetõfokára hágott
a Kossuth téren. Sokan készültek az új
esztendõ közös köszöntésére. Éjfél után
látványos tûzijáték gondoskodott a fergeteges hangulatról, majd a Szívtiproll
zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK

JANUÁR 4., VASÁRNAP

ÚJÉVI KONCERT

VÍZKERESZT A SZÍNHÁZBAN

Már 28. alkalommal tartották meg a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette
Csoport hagyományos újévi koncertjét.
Idén osztrák és német zeneszerzõk mûvei
csendültek fel a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. A koncertet az NYTV-ben szombaton 20.30, vasárnap 9.30 órától láthatják.

Vízkereszti gyerekjárás címmel második alkalommal várta az érdeklõdõket
családi napra a Móricz Zsigmond Színház. A Móricz-korabeli játszóházban
megelevenedtek a 20. század eleji gyermekjátékok és házi teendõk, melyben a
múzeumfalu munkatársai is segédkeztek.

JANUÁR 5., HÉTFÕ

JANUÁR 6., KEDD

JÓKÍVÁNSÁG A KÉMÉNYSEPRÕKTÕL

KUTYÁT MENTETTEK

Hagyományosan a kéményseprõk köszöntötték Nyíregyháza polgármesterét, a
megye és a kormányhivatal vezetõit. Az
év elsõ munkanapján kívántak szerencsét
a város lakóinak. Régi hagyomány ez, a
megyeszékhelyen 20 éve üdvözlik a városvezetést az év elsõ napján.

Nem lehet tudni, a kutya hogyan került a mély árokba. A város gondnok felhívására megmentõje az Állatbarát Alapítványhoz vitte. Az orvosi vizsgálat után
a chipje segítségével értesítették a gazdáját. A kutya valószínûleg a szilveszteri petárdázások miatt kóborolt el otthonról.
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Kevesebb temetés és több született
gyermek – ezt mutatják a 2014-es anyakönyvi adatok. A temetõi fõkönyv idei
zárásakor a városházán tartott sajtótájékoztatón elmondták, a házasságkötések száma évek óta stagnál.
Több gyerek született Nyíregyházán
2014-ben, mint egy évvel korábban. Tavalyelõtt 3485 születést anyakönyveztek,
ezzel szemben 3529-et az elõzõ évben.
Ebbõl 909 gyermek nyíregyházi, a többiek a térség lakói lettek.
Házasságkötés 515 volt ebben az évben,
ez a szám nagyjából megegyezik a tavalyi
adattal. Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza
címzetes fõjegyzõje elmondta, négy éve közel azonos a házasságkötések száma és a
félezer frigy fele helyi vonatkozású, míg a
másik fele azt mutatja, hogy sok nem nyíregyházi is szívesen köti itt össze életét.
Nyíregyháza azon kevés városok közé
tartozik, ahol nem csökkent, hanem ha minimálisan is, de nõtt a lakosság száma. A
két népszámlálási adatot tekintve 0,8 szá-

A temetõi fõkönyv lezárásánál Jászai
Menyhért, alpolgármester, és dr. Szemán
Sándor, címzetes fõjegyzõ látta el kézjegyével a dokumentumot

zalékos emelkedést mutat és így mintegy
120 ezerre tehetõ a lakosság száma.
2014-ben 1130 temetést végeztek Nyíregyházán, ez valamivel kevesebb, mint az
egy évvel korábbi. A legtöbbet az Északi
temetõben, ott 1026 temetést tartottak. Idén
553 nõt és 577 férfit helyeztek végsõ nyugalomra, 662 urnás és 468 koporsós temetés keretein belül – adott tájékoztatást Pénzes Tibor, a temetkezési vállalat vezetõje.

A JÉGGEL CSAK A BAJ VAN
A tél sok örömet, de ugyanakkor sok
veszélyt is rejt. A korcsolyázni vágyók
legyenek körültekintõek az élõvizeken,
az ingatlantulajdonosok pedig a csúszásmentesítésre fordítsanak figyelmet
– javasolja Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje.
Szerdán (lapzártánkkor) még a Bujtositónál táblával és feliratokkal figyelmeztették a korcsolyázni vágyókat a veszélyre.
A NYÍRVV munkatársai ekkor a horgásztóból szivattyúztak át vizet az úgynevezett
szikkasztó túlfolyóba. Ezt tavaly nyáron
alakították ki a csapadékvíz elvezetésére,
most pedig alkalmasnak találták arra, hogy
biztonságban lehessen majd rajta korcsolyázni. Természetesen ez a korcsolyapálya
is csak akkor használható, ha a hõmérséklet tartósan -6 fok alatt marad. A NYÍRVV

szakemberei táblákat is kihelyeznek majd,
mikor lehet jégre menni.

A JÁRDÁKON NE LEGYEN JÉG
Még napokkal a frissen leesett hó után is
lehetett találni olyan járdát, amit nem tisztítottak le. Pedig ez az ingatlan tulajdonosainak, vagy az azokat bérlõk feladata.
Az elõírás szerint ott, aki elõtt járda van,
az ingatlan elõtti teljes szakaszt meg kell
takarítani. Ahol pedig nincs, ott legalább egy
méter széles sávon biztosítani kell a
síkosításmentesítést. A Közterület-felügyelet munkatársai ellenõrzik azt, hogy mindenki betartja-e a kötelezettségét. Bodrogi
László, a Közterület-felügyelet vezetõje elmondta, a cél nem a büntetés, így elõször
csak figyelmeztetik az ingatlantulajdonosokat a hiány pótlására. Aki viszont ennek ellenére sem takarít, az bírságra számíthat,
mely akár 150 ezer forintig terjedhet.

LESZÁLLNAK A MAGAS LÓRÓL
A Nyíregyháza környéki, gépkocsival
sokszor csak nehezen megközelíthetõ tanyavilágban lóháton is járõröznek a rendõrök. Az egyenruhások a klasszikus rendõri feladatok mellett elbeszélgetnek a
gyakran nehéz körülmények között itt élõ
emberekkel, érdeklõdnek, hogy van-e
szükségük bármire. A hideg idõben a rendõrök azt is felmérik, hogy a rászorulók rendelkeznek-e elég tüzelõvel, szükség esetén pedig jelzéssel élnek az önkormányzat, illetve szociális intézmények felé.

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

TÁMOGATTÁK AZ EGÉSZSÉGESEBB KÖZÉTKEZTETÉST
Nyíregyháza képviselõ-testületének tavalyi utolsó
ülésén (utolsó lapzártánkat követõen) a közgyûlési tagok döntöttek a következõ évi munkatervrõl és elfogadták az Idõsügyi Tanács beszámolóját is.
Rövid ünnepi mûsorral köszöntötték a közgyûlés tagjait az önkormányzat utolsó ülésén, majd ezúttal is kellemes kötelességének tett eleget a testület. Nyíregyháza
Városáért Bencs Kálmán-díj emlékérmet vehetett át Kisari
Károly, a Csodavár Korai Fejlesztõ Központ létrehozója
és a Down Egyesület elnöke. Önfeláldozó tevékenységével, elkötelezettségével meghatározó szereplõje a város
civil életének.
Elfogadták a közgyûlés következõ évi munkatervét is.
2015-ben 11 rendes ülést tartanak, az elsõ közgyûlés január 29-én lesz, júliusban pedig nem üléseznek.

AZ IDÕSEKNEK SEGÍTETTEK
Elfogadták az Idõsügyi Tanács beszámolóját is. A szervezet kéthavonta, összesen hat ülést tartott 2014-ben – ezek
során az idõseket érintõ kérdésekben tájékozódtak, információkat nyújtottak, javaslatokat és véleményeket fogalmaztak meg. Õk kezdeményezték például azt, hogy a két
kórház közötti buszjárat a korábbinál gyakoribb legyen.
Január 1-jétõl a törvényi elõírások szerint a települési önkormányzatoknak kell gondoskodni a szelektív hulladékgyûjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezésérõl. A
rendszer Nyíregyházán már a korábbi években is mûködött, így itt újabb különösebb teendõje nincs a városnak.
Egy pályázat keretein belül a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés reformjára készülnek merev falú gyûjtõedények,
úgynevezett „ okoskukák” bevezetésével. Ez a jövõ év második felében valósulhat meg, az új gyûjtési rendszer kialakítása széles körû tájékoztatás mellett történik majd meg.

FÜRDÕHÁZ TÉR
A közgyûlésen egy közterület-elnevezést is jóváhagytak.
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület javaslatára úgy döntöttek, hogy Sóstón a Hotel Fürdõház, az Aquarius Élményfürdõ, a Svájci Lak, a Víztorony, valamint a La Terrazza pizzéria
közötti, eddig nem nevesített közterület a Fürdõház tér nevet kapja.

JOBB MINÕSÉGÛ ÉTELEK
Január elsejétõl négy százalékkal emelkednek az úgynevezett élelmezési nyersanyagnormák. Cserébe a korábbinál jobb minõségû ételeket ígérnek a közétkeztetésben.
A közgyûlési frakciók álláspontja ehhez kapcsolódva:

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (Fidesz-KDNP):
– Ez a rendeletmódosítás egy jogszabályi kötelezettség.
Legutóbb 2013 januárjában változott az étkezési nyersanyagnorma. A mostani módosítással az a kormányzat célja – mellyel egyetért a Fidesz-KDNP frakció –, hogy a gyerekeink már óvodás és általános iskolás kortól egészséges
ételeket fogyasszanak. Fontos, hogy például burgonyát tegyünk az asztalukra és ne burgonyaporból készült ételt.
Viszont ezek többletköltséggel is járnak, ez jelenik meg
ebben a 4 százalékos alapanyagnorma-emelésben.
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ (Jobbik):
– Meghatározó a családok életében ez a plusz 4 százalék teher, melyet nekik viselni kell. Meglátásom szerint
erre a 4 százalékra nincs ok, nem indokolt, hogy bekerüljön a következõ évek költségvetésébe.
Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-DK-EGYÜTT PM):
– Nem támogatjuk a nyersanyagnorma emelését. Miközben az infláció sem éri el a 4 százalékot jelenleg, és
az élelmiszerárak is csökkentek az elmúlt idõszakban, nem
tartjuk indokoltnak az emelést.
Dr. Kovács Ferenc, polgármester:
– Ez egy jogszabályi rendelkezés, melynek a végrehajtása történt meg a döntéssel. Ebben arról van szó, hogy a
gyerekeink étkeztetése az iskolákban, óvodákban, bölcsõdékben jobb minõségû legyen, de ennek van egy finanszírozási igénye, amit a város ezzel a döntéssel is vállal.

2015. JANUÁR 9.
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A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ ÉVBEN

RÉGI PARKOLÁSI DÍJAK
Nem változtak a parkolási árak Nyíregyházán. Így a
már megszokott parkolási zónákban ugyanolyan díjakért várakozhatunk.

Az új év több változást is hozott. Az egyik legfontosabb, hogy módosulnak a táppénz szabályai, illetve a
cafetériára vonatkozó elõírások is mások lesznek.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Az új évben emelkedik a minimálbér, ez 105 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 122 ezer forintra nõtt.
Január elsejétõl már más szabályok szerint számítják a
táppénzt. Míg eddig, ha valaki több mint egy éve dolgozott ugyanazon a munkahelyen, akkor betegség esetén az
elõzõ évi teljes jövedelme alapján határozták meg a táppénz összegét. Ez az idõ idén megfelezõdik. Emellett 2015ben már az adóbevallásban szereplõ jövedelem után számítják ki a táppénzt, és a csalások visszaszorítása érdekében, átmenetileg meg is vonhatják a juttatást. Változnak a
cafetériára vonatkozó szabályok is. A munkáltató ezentúl
csak évi 200 ezer forintig adhat kedvezményes adóval
béren kívüli juttatást. A SZÉP kártyákon azonban 450 ezer
forintig jár az alacsonyabb adóteher.
Eladósodni is nehezebb lesz, legalábbis devizában. A
törlesztõrészlet ezentúl nem lehet több, mint a jövedelem
legfeljebb 30 százaléka. Forinthiteleknél lehet csak magasabb az arány, ott legfeljebb 60 százalék.
Januártól indul a friss házasok adókedvezménye. Az új
házaspárok így havonta 5000 forinttal fizethetnek majd
kevesebb adót akár 2 évig. Ezzel 120 ezer forintot is megtakaríthatnak. Átalakul az autópálya-matricák rendszere is.
Az újév elsõ napján indult az elektronikus közúti áruforgalom-ellenõrzõ rendszer is. A fuvarozóknak minden, a
szállítmányozással kapcsolatos adatot rögzíteniük kell a
rendszerbe. Ezzel az áfacsalásokat akarják visszaszorítani.
A gazdaság fehérítését szolgálja a kedvezményes áfakulcs
kiterjesztése a sertés mellett más állatok értékesítésére is.

Januártól bõvül a termékdíj. Az egyéb vegyipari termékek, mint a szappan vagy a mosószer mellett, az irodai
papírok és például a mûvirágok is díjkötelessé válnak.
A közétkeztetés változik idén, az iskolai menzákon a
kollégiumokban és a kórházakban is szigorodnak a szabályok. Eltûnnek a só- és cukortartók, számûzik a bõ zsiradékban sült ételeket.
2015-tõl az autóbontókra is szigorúbb szabályok vonatkoznak. Eddig csak a bontott gépjármûvekrõl kellett
nyilvántartást vezetni, múlt csütörtöktõl azonban minden
alkatrészt külön kell dokumentálni.
Január elsejétõl viszont könnyebb lesz a szelektív hulladékgyûjtés: a szolgáltatóknak ugyanis már a háztól kell
elszállítania a különválogatott szemetet. A gyûjtõszigeteket mostantól csak olyan helyeken lehet majd használni,
ahol az elszállítás nem megoldható.

A parkolási zónákban sem történt változás, így az 1-es
zónában 61 ezer forint, a kettesben pedig 36 600 forintba
kerül az éves bérlet. A kiemelt övezetben továbbra is parkolójeggyel lehet várakozni. Lehetõség van havi bérlet váltására: az egyes zónában ez 7320, a kettesben 5300 forintba kerül. Továbbra is válthatnak kedvezményes, úgynevezett „intézmény közeli” bérletet azok a szülõk, akik
valamelyik oktatási-nevelési intézménybe járatják gyermeküket. Ebben az esetben egy óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. Parkolási
Ügyfélszolgálata kiállít a szülõ részére egy egész tan-, illetve nevelési évre szóló, kedvezményes bérletet. Az „intézmény közeli” bérlet ára 2100 forint, és családonként
legfeljebb 2 autóra igényelhetõ. Ezért az adott intézmény
környékén lévõ fizetõparkolóban reggel 8 és 9 óra, valamint délután 15 és 17 óra között állhatnak meg gépkocsival a szülõk – kaptuk a tájékoztatást Barca Balázsnétól, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási csoportvezetõjétõl.
A tavalyi bérleteket január 10-éig fogadják el, a 2014ben megvásárolt kitöltõs parkolójegyeket pedig január 15éig használhatják fel a sofõrök. A türelmi idõ lejárta után
pótdíjat kell fizetni azoknak, akik jogosulatlanul parkoltak. A korlátozott forgalmú belvárosba megvásárolt, 2014.
december 31-éig kiadott behajtási engedélyek január 31éig érvényesek. A bérletek a NYÍRVV Nonprofit Kft. Hõsök terén lévõ ügyfélszolgálatánál vásárolhatók meg. Bõvebb információ a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. január 23.
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 pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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EZ IS TÖRTÉNT 2014-BEN
I. RÉSZ: JANUÁR–JÚNIUS
JANUÁR
Bõvült a csapadékvízrendszer
Átadták a 410 millió forintos beruházással fejlesztett
csapadékvíz-elvezetõ rendszert Nyíregyházán. A város öt
pontján folytak a munkálatok, és megépítettek egy 200
köbméteres vasbeton, valamint egy 2 ezer köbméteres
földmedrû záportározót is. A nyertes pályázat projektjét
az Új Széchenyi Terv 90 százalékban támogatta.
Adósságkonszolidáció
Adósság nélkül kezdhette az új évet a nyíregyházi önkormányzat. Ezt dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
jelentette be a városházán. A kormány az önkormányzatok adósságkonszolidációja során Nyíregyháza 18 milliárd
670 milliós adósságából korábban 12,1 milliárdot vállalt
át, januárban pedig a fennmaradó 6 milliárd 530 milliót is.
Megújuló orvosi rendelõk
Bejelentették: hat felnõtt és három gyermek háziorvosi
rendelõt újíthatnak fel a nyár közepéig Nyíregyházán. Az
Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése
címû pályázaton 60 millió forintot nyert az önkormányzat, 100 százalékos támogatottság mellett. A Vay Ádám
körút 5. és 7. szám alatt 3 rendelõ, illetve az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt 6 rendelõ újul meg. A beruházás célja az orvosi rendelõk felújítása, átalakítása, korszerûsítése és akadálymentesítése. A fejlesztés közel 16 ezer
nyíregyházi lakos számára biztosítja, hogy megújult környezetben részesüljenek az egészségügyi alapellátásban.

FEBRUÁR
Megszépült az 50 éves iskola
73 millió forintból felújították a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményét. Az Érkerti Lakótelep rehabilitációjának részeként korszerûsítették az
oktatási intézmény épületét is.
Az év turisztikai városa
A szabolcsi megyeszékhely lett az év turisztikai városa.
Az elismerést Az Utazó turisztikai magazintól kapta a
megyeszékhely. Az errõl szóló oklevelet dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere Budapesten, a magazin
hagyományos évadnyitó konferenciáján vette át.

Fényesedõ város
Húsz nyíregyházi utcában fejezték be a közvilágítás
fejlesztését. Az ingatlanokat megközelítõ utak megvilágítását a lakosság kérelmezte, és elsõsorban külterületi városrészeket érintett a 34 millió forintos beruházás, melyet
saját forrásból finanszírozott az önkormányzat, például
Sóstóhegyen, Nyírszõlõsön, Nagyszálláson és Antalbokorban.
Okoskukák Nyíregyházán
Újabb egymilliárd forintot nyert Nyíregyháza.
Okoskukákkal, komputerrel és érzékelõvel ellátott szemétgyûjtõ autókkal, elektronikus dokumentációval, új szelektívhulladék-gyûjtõ edényekkel és házi komposztálókkal
korszerûsítik majd egy projekt keretében a város hulladékgazdálkodási rendszerét.
Bõvítik az élményfürdõt
Bejelentették, hogy 380 millió forintos beruházásból
átalakul a szaunavilág, bõvítik a termálmedencék számát
és új gyógyászati részleget építenek. Emellett lefedik az
50 méteres úszómedencét, és egy folyosóval összekötik a
fõépülettel, így egész évben lehet majd úszni az élményfürdõben.

MÁRCIUS
Kibõvített orvosi ügyelet
Egy esztendeje idõben folyamatos lett az alapellátási
szintû, sürgõsségi ellátás a felnõtt lakosság körében
Nyíregyházán. Ezentúl pedig nem egy, hanem két orvos
végzi a betegellátást, hiszen a Nyíregyházán mûködõ központi ügyeleti rendszerhez csatlakozott a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának települései mellett
Apagy és Nyírtét község is.

Megújult rendõrõrs és civilház
Átadták a Nyírségi Civilház és a rendõrõrs felújított épületét az Érkertben. A városrész rehabilitációja keretein belül
a fejlesztés több mint 78 millió forintból valósult meg,
amelynek 80 százaléka pályázati forrás volt. A fennmaradó összeget a város biztosította a munkálatokhoz.
Stratégiai együttmûködés a Dunapackkal
Stratégiai együttmûködési megállapodást kötött Magyarország Kormánya a Prinzhorn Csoporttal, amelynek egyik
tagvállalata a Nyíregyházán mûködõ Dunapack Kft. Az
aláírt dokumentum kifejezi a környezetipari vállalat hosszú
távú elkötelezettségét, a magyar gazdasági növekedés ösztönzéséért és a magyar vállalatok versenyképességének
erõsítéséért tett erõfeszítéseit (szeptemberben kiderült, 1,7
milliárdos, innovatív fejlesztést valósítanak meg).
A kommunizmus áldozatainak emlékmûve
Átadták a kommunista diktatúra Szabolcs-SzatmárBereg megyei áldozatai emléke elõtt tisztelgõ emlékmûvet Nyíregyházán. Az egykori pártház mellett egy gúzsba
kötözött emberalak látható, amely egy torzított csillag alakú talapzaton áll. A szoborra 2010 óta gyûjtött a Periférián Alapítvány. Az emlékmû átadásán részt vett Kövér László, az Országgyûlés elnöke is, aki mindvégig támogatta
az emlékmû létrehozását.
2015. JANUÁR 9.
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MÁRCIUS
Aszfaltozzák a körutat
Aszfaltozták a 4-es számú fõút nyíregyházi szakaszát.
A Magyar Közút országos szinten 34 milliárd forint összértékû útfelújítási munkálatainak keretében végezte el a körút Váci Mihály utca, Kert utca, Inczédy sor és László utcán
átmenõ 2,7 kilométeres útszakaszának felújítását.
Átadták a felújított Aventinus Hotel éttermét
2010-ben került a jelenlegi tulajdonoshoz a már négycsillagos Aventinus Hotel, a szálláshely kihasználtsága
azóta jelentõsen nõtt, a fejlesztés részeként 45-rõl 75 fõre
változott az étterem befogadóképessége. A tetõtér beépítésével 20 szoba helyett már 29 várja a vendégeket.
Európa legnagyobb gumiabroncs-újrafutózó üzeme
A MARSO Kft. a közel kétszázmillió forintos beruházásában akár évi 30 ezer darab újrafutózott gumit tud legyártani, 2400 tonna hulladék újrahasznosítása mellett. A
cég 2105 négyzetméter területen építette fel uniós támogatással az új csarnokot, és 14 új munkahelyet is teremtett.
Új LEGO gyár
A 60 milliárd forintból épült komplexumot a dán játékgyár saját erõbõl finanszírozta, és összesen mintegy 1500
embernek biztosít munkahelyet. Az új üzemben készül a
világ összes DUPLO terméke, de LEGO System késztermékeket is elõállítanak majd. 2013-ban 18 millió dobozt gyártott le a játékgyár Nyíregyházán, a tervezett kapacitás a
beruházást követõen 30 millió dobozra emelkedik. A nyíregyházi gyárat Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel.
Könyvtárbusz a bokortanyákra
A járat a bokortanyákon és a Felsõ-Tisza-menti kistelepüléseken lát el könyvtári és infokommunikációs szolgáltatásokat. A busz 20 bokortanyán, illetve 20 településen
áll meg és 3000 könyvet, audioanyagot, valamint folyóiratot szállít, de lehetõséget biztosít internethasználatra is.
Új gyártócsarnok
A KÓD Kft., az Electrolux kiemelt beszállítója eddig egy
kisebb területen, bérelt munkaerõvel végezte tevékenységét a megyeszékhelyen, a Tünde utcán, az új gyártócsarnokkal azonban már 2000 négyzetméteren 40 saját dolgozóval kezdte meg a termelõmunkát.
Felújított padok
Városszerte padokat újított fel a városüzemeltetõ cég, a
NYÍRVV, a könyvtár elõtti téren és a sétálóutcán is megújították az utcabútorokat.

ÁPRILIS
Kormánypárti képviselet a nyíregyháziaknak
Mindkét nyíregyházi választókerületben a Fidesz-KDNP
jelöltje nyerte az országgyûlési választásokat. Petneházy
Attila a szavazatok több mint 35, Vinnai Gyõzõ pedig a
voksok 43 százalékát kapta. A hat Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei körzetben is a kormánypárt jelöltjei szereztek mandátumot.
Kármentesítik a hulladéklerakót
Közel 1,6 milliárd forintos, 100 százalékos támogatást
nyert pályázaton a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálására, szennyezés csökkentésére az önkormányzat. A program során a 16,5 hektáros
területen 567 ezer köbméter hulladékot kezelnek és 120
ezer köbméter felszín alatti vizet tisztítanak meg, valamint több 100 ezer növényt telepítenek.
Parkolóhely-bõvítés Sóstón
A (most már Nemzeti Gyógyhely) városrészen régóta
probléma volt a sok autó parkoltatása, a fejlesztéssel az
állatparknál és a Parkfürdõnél is a korábbinál jóval több
autó állhat meg, a beruházás a Sóstó-fejlesztési projekt
részeként valósult meg.
Villanyos pálya
Újabb kispálya kapott világítást a Városi Stadionban. A
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beruházásnak köszönhetõen este is lehet labdarúgó-mérkõzéseket rendezni, az országosan kiemelkedõ népszerûségû bajnokságban.
Új fókalelátó
Az „Egyedi attrakciók fejlesztése a Nyíregyházi Állatparkban” projekt részeként 260 férõhelyes új lelátóval bõvült a fókamedence melletti rész az állatparkban, így a
korábbi közönségnek több mint a duplája nézheti egyszerre a különleges bemutatót. A beruházás megvalósításához az önerõt a város biztosította.
Új polgárõr irodát avattak
Új irodát kapott a Városközpont Polgárõr Egyesület a
Toldi utcán. A nyíregyházi önkormányzat fontosnak tartja
a város közbiztonságának erõsítését, ezért a helyiséget
térítésmentesen biztosítja a polgárõröknek. Az új iroda
három városi egyesület központja lesz, így közel 500 polgárõr munkáját koordinálhatják.
Tovább mozdult Nyíregyháza
A nagy népszerûségnek örvendõ „Mozdulj Nyíregyháza!” mozgásprogram áprilistól tovább folytatódott és az
önkormányzat támogatásával egész évben sportolási lehetõséget biztosított.
Bokrétaünnepség a kórházban
Megtartották a bokrétaünnepséget a Jósa András Oktatókórházban. A beruházás a berendezésekkel együtt 15
milliárd forintba kerül.
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ÁPRILIS
Bokrétaünnepség a kórházban
Megtartották a tömbkórház projekt bokrétaünnepséget
a Jósa András Oktatókórházban. A beruházás során három új tömböt építenek, amelyek az onkológiai, szív- és
érrendszeri, illetve gyermekgyógyászati osztályoknak adnak majd helyet. A projekt megvalósítása a berendezésekkel együtt 15 milliárd forintba kerül.
Megújul Sóstó
Új gyógyászati részleg az élményfürdõben, Pálinkaház,
Andok világa az állatparkban és új sétány a tó körül –
egyebek mellett. 2,1 milliárd forint pályázaton elnyert forrásból fejleszti Sóstógyógyfürdõt az önkormányzat – derült ki az alapkõletételnél.

Buszmegálló-felújítási program
A 133 buszvárót érintõ program négymillió forintból
valósult meg. A megállókba biztonsági üveget szereltek,
elvégezték a takarítást és új, a NYÍRVV közfoglalkoztatási
programjában készült padokat is elhelyeztek.
Prágában mutatkozott be Nyíregyháza
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (TDM), a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. és a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság összefogásának
eredményeként városunk egy nagyszabású marketingkampány részeként mutatkozott be a cseh fõvárosban.

Dupla rekord
Megdõlt az egy helyen, egy idõben egy (zumba) koreográfiát táncolók létszámának rekordja (is) Nyíregyházán.
De nem csak ettõl volt emlékezetes a már hagyományos,
harmadik „Helló Nyíregyháza!” turisztikai idénynyitó. A
Mosoly Napján közel 46 ezren köszöntek, s felpezsdült a
belváros az egész napos programra látogató sokaságtól.
Újéletfa-liget
Elültették az elsõ újéletfát az Alkotás utcai játszótér
mellett kialakított Újéletfa-ligetben. Az akció lényege, hogy
az adott évben született gyermekek szülei dönthetnek úgy,
hogy fát ültetnek gyermekük tiszteletére. Ennek ötletgazdája dr. Adorján Gusztáv, a közgyûlés frakcióvezetõje.

MÁJUS
Vizes élõhelyek felújítása
Több mint 130 millió forintból, pályázati forrásból újult
meg a Tuzson János Botanikus Kert. Felújították a vizes
élõhelyeket, s több mint 300 növényfajt is elültettek a szakemberek. A jövõben elkészül egy olyan szoftver is, amely
virtuálisan mutatja be a különleges növénygyûjteményt a
világhálón.
Még több táborozó
Nyíregyháza önkormányzatának köszönhetõen 2014ben is több mint ezer gyermek szerezhetett élményeket
az egyre bõvülõ, támogatott napközis táborokban, valamint a Szigligeti Gyermeküdülõben is – többen, mint tavaly.
Feljutott a Szpari
Megvalósult a másik nagy álom is: a Szigetszentmiklós
ellen aratott nagyarányú (6–1-es) gyõzelemmel megnyerte az NB II-es bajnokságot, az élvonalbeli tagságát már
elõtte egy héttel korábban, kisvárdai gyõzelmével biztosító Szpari. Így négy esztendõ után jutott újra elsõ osztályba
a csapat.
Egymilliárdból javul a betegrehabilitáció
Több mint egymilliárd forintból fejlesztik a betegrehabilitációt a Jósa András Oktatókórházban és a
nagykállói Sántha Kálmán Szakkórházban. A megyeszékhelyen a mozgásszervi betegségekbõl lábadozók számára készül korszerû szárny, míg Nagykállóban egy épületegyüttes jön létre.
Intézmények energetikai korszerûsítése
Bejelentették: újabb kilenc nyíregyházi közintézmény
energetikai korszerûsítése valósulhat meg az önkormányzat közel 600 millió forintos nyertes pályázata eredményeként – négy óvodában, két iskolában, valamint bölcsõdében és védõnõi szolgálaton. Az önkormányzat 2013ban és 2014-ben összesen kétmilliárd forintot fordíthat
intézmények felújítására.
Városnap
Kétnapos programsorozattal ünnepelte a város Nyíregyháza 261 évvel ezelõtti újratelepítését. A Városalapítók
szobránál tartottak megemlékezést és koszorúzást, majd
az Akusztikus zene ünnepe és civil kultúrpiac várta a városlakókat.
2015. JANUÁR 9.
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MÁJUS
Pénzügyi alapismereteket a fiataloknak
Az országban elsõ vidéki központként Nyíregyházán
kezdi meg mûködését az OTP Fáy András Alapítvány Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontjának intézménye. A megyeszékhelyen saját oktatói csapat dolgozik majd azon, hogy a város, a megye
és a régió fiataljai a hétköznapokban is hasznosítható
tudást szerezzenek a mindennapi pénzügyekkel kapcsolatban.
Európai városvezetõket fogadtunk
Nyíregyháza adott otthont az Európai Közepes Méretû
Városok Együttmûködési Hálózat tavaszi ülésének. A nemzetközi konferencia témája az Európai Unió 2014–2020as költségvetésének hatásai a közepes méretû városokra,
valamint az önkormányzatok mozgásterei és lehetõségei
volt.
Szabadtéri Nyár 2014
Három nagy koncert, öt színházi elõadás, hat bábelõadás és hat kertmozi vetítés. Ezzel a húsz programmal várta
a nyíregyháziakat 2014-ben a Szabadtéri Nyár rendezvénysorozata június 20-ától augusztus 20-áig a Szabadtéri Színpadon, a Móricz Zsigmond Színház szervezésében,
az önkormányzat segítségével.

zi kézilabdások. A Nyír-Flop Holding Nyíregyháza jó tavaszi szereplésének köszönhetõen a harmadik helyen végzett, a bronzérmeket pedig a válogatott mérkõzés szünetében vehették át a csapat tagjai.
Támogatott étkezés nyáron is
Nyíregyháza önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – 2014-ben is biztosított napi egyszeri ingyenes
étkezést a rászoruló gyermekeknek. Tavaly 1500 iskolás
juthatott meleg ételhez térítésmentesen a helyhatóság jóvoltából.
Strandröplabda a Kossuth téren
A Kossuth téren rendezték meg a III. Hübner Amatõr
Strandröplabda Tornát. 35 csapat jelentkezett a négynapos
sportprogramra, ahol számos gálamérkõzést is tartottak.
Elkészült a játszótér a Szántó Kovács János utcán
A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai lemosták, csiszolták, kijavították és lefestették a játszótéri eszközöket, a
tönkrement játékelemeket pedig kicserélték.

JÚNIUS
Bõvült a kerékpárút-hálózat
Több mint 50 kilométernyire bõvült a nyíregyházi kerékpárút-hálózat. A „Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” címû projekt zárásaként bringás túrát szerveztek az új szakaszokon. A közel 600 millió forintos beruházást az Európai Unió több mint 98 százalékban támogatta. Ennek eredményeként a város eddigi
43 kilométeres kerékpárútja 7 kilométerrel bõvült és hálózattá fejlõdött. Emellett a Tiszavasvári úton megépült
egy 1,2 kilométeres kijelölt kerékpárforgalmi szakasz is.
2013 szeptemberében kezdõdött az építkezés, amellyel
a város eddigi 43 kilométeres kerékpárútja 14 új szakaszon 7 kilométerrel bõvült és hálózattá fejlõdött. A Korányi Frigyes utcai kerékpárút megépítésével Sóstóhegy is
bekapcsolódott a biztonságos kerékpáros közlekedés
hálózatába.
Megújult a Búza téri parkoló
A piacra járók számára közel 150 gépkocsihelyet jelöltek ki az új rendszerben. Arra törekedtek, hogy áttekinthetõ és biztonságos legyen a parkolás. Ezért megváltozott
a közlekedési és parkolási rend is, az eligazodást új KRESZtáblák segítik.
Elkészült a térburkolat Sóstón
Elkészült a sóstói központi park és a tó körüli sétány
térburkolata, valamint a rekortán futópálya is a 2,1 milliárdos Sóstó-fejlesztési projekt keretében. Helyükre kerültek az új utcabútorok, a kandeláberek és a szemetesek,
150 elõnevelt fát és több ezer cserjét ültettek ki.
Szennyvízelvezetés európai átlag felett
Megkezdõdött a próbaüzem a II. számú szennyvíztisztító telepen Polyákbokorban.
Bronzérmes lett a kézicsapat
Sikeres szezont tudhatnak a hátuk mögött a nyíregyhá-
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Jövõ héten folytatjuk!

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

A VÁROSGONDNOKÉ AZ OROSZ KATONÁNAK SZÁNT ÓRA NÍVÓDÍJAS BELVÁROS
A FIABCI Magyar Tagozata – a Magyar Ingatlanszakmai Egyesület – az idén tizenhatodszor rendezte meg
a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot. A pályázat lebonyolítását ebben az évben is a Magyar Ingatlanszövetség vállalta magára.

Talán nincs is olyan ember Nyíregyházán, aki ne ismerné városgondnokunk, Bordás Béla nevét. Több évtizedes múltra tekint vissza a tapasztalata, ami a közlekedési infószolgáltatását illeti. Szinte nem telik el úgy
nap, hogy ne jönne be szerkesztõségünkbe, hogy beszámoljon a városlakókat érintõ legfontosabb történésekrõl. Kivételesen most nem egyedül érkezett hozzánk, hanem a 93 éves nyugállományú honvéd alezredessel, Szaniszló Istvánnal, és az õ eredetileg orosz
katonának szánt nagy értékû órájával. Így jutottunk el
a beszélgetés során Nyíregyháza ’56-os megszállásától Bordás Béla megajándékozásáig.

A Magyar Urbanisztikai Társaság fontosnak tartja a szervezõk céljait, így évek óta támogatja a pályázatot. Ennek
okán idén a MUT Székházában ülésezett a nívódíj pályázat zsûrije.

ELISMERÉS A VÁROSNAK

Szerzõ: Bruszel Dóra
– 1956. november 8-án úgy foglalta el a szovjet hadsereg Nyíregyházát, hogy egy harckocsit nekivezettek a város kapujának. A városzár szétszakadt, a szovjetek pedig
bejöttek – kezdte a beszélgetést Szaniszló István, aki a
forradalom idején a légoltalmi törzs tisztje volt. – A forradalmi bizottság minden tagját elfogták. Nekem szerencsém
volt, mert rögtön nem találtak meg, hiszen a pincében tartózkodtam. Figyelnem kellett arra, hogy a szirénák mindig be legyenek élesítve, hogyha bombáznák a várost, a
lakosság éjjel-nappal riasztható legyen. Én, mint a légoltalmi törzsnek a tisztje, ott ültem a pincében és vártam,
hogy mikor kapunk az országos szervtõl riasztóparancsot.
Hajnali négy órakor arra lettem figyelmes, hogy verik a
pince ajtaját. Kiléptem, és a szovjet katonák két pisztolyt
az oldalamba nyomtak. A szolgálati pisztolyomat rögtön
elvették és betereltek a városi tanács alatti dufartba. Ott
már rajtam kívül 40 fogva tartott személy várakozott. Próbáltam elmagyarázni, hogy nem vagyok forradalmár, hanem a légoltalom tisztje. Közben a kiskatona elmondta
ezt a parancsnokának is – emlékezett vissza a nyugalmazott honvéd alezredes.

AZ ÓRA ÉLETET MENTETT
– Én a távolból figyeltem az orosz katona és a parancsnok beszélgetését – folytatta. – Rögtön észrevettem, hogy
a katonának egy szegecselt ruszki óra van a kezén – nekem pedig egy nagy értékû volt. Megbeszéltük, hogy órát

cserélünk, de úgy, hogy a parancsnok ne vegye észre.
Végül a 40 embert elvitték, engem egyedül pedig elengedtek. Ezt úgy veszem, mint aki az óracserével életet
kapott. Ha õ nincs, nem biztos, hogy túlélem. Egész életemben azt éreztem, én még mindig tartozom ennek a
katonának. Két évvel ezelõtt elhatároztam, a nyugdíjamból veszek egy méltó órát és megkeresem, illetve megújítom a tiszteletemet az Ukrajnában élõ orosz katonával.
Korom miatt azonban ezt már nem vállalhattam, ezért
amikor megláttam a városgondnokot a televízióban, úgy
döntöttem, õ a legméltóbb ember arra, hogy megkapja
ezt a nagy értékû órát. 1953. március elseje óta Nyíregyházán élek. Bordás Béla sokat tett és tesz a városért, szereti az embereket és szereti a várost is. Nála még jobb
helye lesz az órának, mintha a volt orosz katonának adnám oda – hangsúlyozta Szaniszló István.

A FIABCI Magyar Tagozatának különdíját Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata kapta a Nyíregyháza
– Belvárosi Sétálóterek pályamûért. A pályamûvek fogadása októberben, bírálata novemberben történt meg. A
pályázatok fogadását a MAISz (Magyar Ingatlanszövetség),
a bírálati munkát magyar és külföldi szakemberekbõl álló
zsûri végezte. A díjak mellett a pályázatot támogató szakmai szervezetek – többek között a Magyar Urbanisztikai
Társaság – különdíjait is elnyerték a pályázók. A korábbi
években FIABCI-díjban részesült egyébként már többek
között a Nyíregyházi Fõiskola épületegyüttese, a Krúdy
Vigadó és a Nyíregyházi Állatpark is.
(Forrás: epiteszforum.hu)

KÖNNYBE LÁBADT SZEMEK
Így lettünk a szerkesztõségben mi is szemtanúi az ajándékozásnak, amit a mindig nevetõ városgondnok is megkönnyezett. Elmondta, nagyon meglepõdött a felkeresésen és azon pedig még inkább, hogy egy városlakó méltónak tartja õt arra, hogy viseljen egy ilyen sok szimbolikus
üzenettel telitûzdelt órát. Megígérte, mindig büszkén fogja viselni az órát, emlékezve annak több mint ötvenéves
elõtörténetére.
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VB SELEJTEZÕ A BUJTOSI SZABADIDÕ CSARNOKBAN
A MAGYAR FÉRFI JUNIOR RÖPLABDA VÁLOGATOTT NYÍREGYHÁZÁN HARCOLHATJA KI A DÖNTÕBE JUTÁST
– Budapesten élek, de nagyon örülök, amikor vidéken
rendeznek egy-egy válogatott eseményt. Nagyobb az érdeklõdés, a szurkolók sokkal inkább magukénak érzik a
gárdát. Most sem tudtunk olyat kérni, amit a szervezõk ne
teljesítettek volna, köszönet érte – mondta Németh Lajos,
aki korábban klubcsapatainak edzõjeként gyakran megfordult a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
A magyar csapatban a Belgiumban játszó tehetség, Pádár
Krisztián is pályára léphet, aki vezéregyénisége lehet a
válogatottnak. Bár még csak 18 éves, már szerepelt a Bajnokok Ligájában. A válogatott évek óta együtt készül, legutóbb épphogy lemaradt az EB döntõrõl, így a szakvezetés bizakodó. A VB selejtezõ pénteken kezdõdik, és a csoportgyõztes jut a világbajnoki döntõbe. A VB selejtezõre
1000 forintba kerül a nézõknek a belépõ, ezért naponta
két mérkõzést láthatnak.

A továbbjutás a célja a magyar férfi junior röplabda
válogatottnak. Az együttes a hétvégén világbajnoki selejtezõ mérkõzéseket játszik a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. A mieink hazai környezetben szeretnének ünnepelni.
A hét elejétõl Nyíregyházán edz a magyar junior férfi
röplabda válogatott. A mieink Görögország, Franciaország
és Lettország ellen lépnek pályára a szabolcsi megyeszékhelyen, ahol a VB selejtezõket tartják. A magyar csapat
több mint tíz év után vesz részt a selejtezõben, és szeretne továbbjutni.
– Mindenképpen azt szeretném, hogy az utolsó mérkõzésen, a csoport egyik favoritja, a franciák ellen ki-ki
meccset játsszunk a továbbjutásért. Nagyon bízom benne, hogy az elsõ két napon mind a lett, mind a görög csapatot le tudjuk gyõzni, bár azt tudni kell, hogy mindkét
válogatott nagyon jó játékerõt képvisel – mondta Demeter György, szövetségi kapitány.
Nyíregyháza az elmúlt év végén a MEVZA nõi torna
kapcsán is jó házigazda volt, szeretne most is az lenni.
– A szövetségeknél – nem csak röplabdában – visszakerült a város a vérkeringésbe, és reméljük, egyre több
válogatott mérkõzést rendezhetünk majd. A Bujtosi Szabadidõ Csarnok teljes felújítása után minden feltétel adott

lesz. Abban bízunk, hogy az ide látogató külföldi csapatok is elégedettek lesznek, és visszatérnek majd – akár
turistaként is – Nyíregyházára – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Németh Lajos, a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének tagja szerint a város ideális választás volt helyszínnek.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM

Január 11., vasárnap 18.00 óra Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Haladás labdarúgó-mérkõzés ismétlése

Január 9–11., péntek–vasárnap 15.30, 18.00 Bujtosi
Szabadidõ Csarnok, Férfi Junior Röplabda VB selejtezõ

Pádár Krisztián VB-hez segítheti a magyar válogatottat

ÚJÉVI FOGADALOM: A HALLÁS NEM JÁTÉK
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy
egészségesebb és teljesebb életet fognak
élni, mint azelõtt. Talán nem is gondolnánk,
hogy hallásunk egészsége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigyelünk
hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk.
Nem csupán a hangok érzékelését, a térbeli tájékozódást teszi lehetõvé, hanem a kölcsönös megértést és az emberek közötti kapcsolattartást is. Ezért
hallásunk csökkenése, elvesztése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élõ
emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idõvel elzárkóznak a külvilágtól, befelé fordulóvá
válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan,
mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik,
hogy gyakran vissza kell kérdezniük. Sokszor elõfordul, hogy nem csupán környezetük elõtt szégyellik a dolgot, még maguknak sem merik bevallani, hogy valóban baj van” – meséli el nekünk
Szilágyi Viktória hallásspecialista, a nyíregyházi
Amplifon Hallásközpont vezetõje. Az érintettek
számára tehát a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával, amely súlyosabb
esetben akár depresszióhoz is vezethet.

Ne késlekedjen, nehogy késõ legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények
hallókészülék segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még
mindig nagy az ellenállás az emberekben. Ahelyett, hogy segítséget kérnének, inkább visszahúzódnak. Sajnos az is közrejátszik, hogy nem
is olyan könnyû észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általában lassan és fokozatosan
jelentkezik, így egy megszokott állapottá válik,
mely nagyban megnehezíti felismerését. Kezdetben csak néhány hang tûnik el, nem az
összes. Ezért is érdemes évente ellátogatnunk
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egy szûrõvizsgálatra, ahol kiderülhet, ha baj
van” – mondja Szilágyi Viktória. A szakember
nem gyõzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy
idõben eljussunk egy hallásspecialistához. Bármilyen furcsán is hangzik, a hallást is el lehet
felejteni. „Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különbözõ zajok, hangok
és dallamok. A hangminõség a hallásveszteség
fokának megfelelõen nem csupán halkabbnak
hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelõen torzított formában, hamisan rögzül. Ha túl
sokat várunk, akkor lehet, hogy már késõ lesz,
és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A hangok valóban hangosabbak
lesznek, de az érintett ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet” – világított rá a probléma
lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelõzõ kampányának
köszönhetõen most lehetõsége van arra, hogy
részt vegyen egy ingyenes, teljes körû hallásvizsgálaton. A világ vezetõ gyártóinak készülékeit
kipróbálhatja és akár otthoni környezetben is
tesztelheti. A vizsgálatokra nem kell várni, hiszen mindenki idõpontot kap és személyre szabott ellátásban részesül. Érdemes tehát most bejelentkezni! Bejelentkezés: 06-42/404-957.

A MÉRKÕZÉSEK IDÕPONTJAI:
Január 9.
15.30 Franciaország–Görögország
18.00 Magyarország–Lettország
Január 10.
15.30 Franciaország–Lettország
18.00 Görögország–Magyarország
Január 11.
15.30 Lettország–Görögország
18.00 Franciaország–Magyarország

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: január 9-én 17.00 óra: Mosolygós irodalom (vidám, évadnyitó irodalmi mûsor Básti Andrea és Barna László budapesti elõadómûvészekkel). A villa
állandó kiállítása (Orémusz József Nyíregyháza anno... c.
olajképsorozata) hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között
látogatható. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS
A Nyírtávhõ Kft. felhívja Tisztelt Fogyasztói figyelmét, hogy Nyíregyháza területén a cég nevében csalók próbálnak fogyasztóink lakásába bejutni. Értesültünk róla, hogy radiátor karbantartására, radiátor cseréjére, termosztatikus szelep cseréjére való hivatkozással már készpénzt is próbálnak kicsalni ügyfeleinktõl.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: január 10-én 16.00 óra:
Többet ésszel, mint erõvel, 11-én 10.00 óra: Ki altatta el a
tejet. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus
játszóház mellett).
A Trianon Társaság és a Rákóczi Szövetség városi szervezetei január 11-én 15.00 órakor emlékeznek meg (az általuk állított emléktáblánál, a megyeháza elõtt) a doni harcokban 1943 januárjában elesett megyebeli honvédekrõl.
Kerekes Elek Gyõzõ festõmûvész Terra Incognita címû kiállítására várják a mûvészetkedvelõ közönséget a Pál Gyula
Terembe (Vay Ádám krt. 18.). A tárlat január 11-éig tekinthetõ meg. Információ: 42/408-720.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Halkóné dr. Rudolf Éva, önkormányzati képviselõ
(3. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. január 12., 17.00 óra.
Helye: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája,
Ungvár sétány.

A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit,
hogy ilyen jellegû karbantartásokat, radiátor- vagy
szelepcseréket Nyíregyháza területén nem végez, valamint a mûszaki munkálatoknál és hibajavítás esetén soha nem kér elõre pénzt!

Dr. Adorján Gusztáv, önkormányzati képviselõ
(1. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. január 13., 16.00 óra.
Helye: Fidesz iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.

A Nyírtávhõ Kft. munkatársai minden esetben rendelkeznek azonosítókártyával és meghatalmazással,
mellyel igazolják magukat.
Kérjük Fogyasztóinkat, ha a fenti módszerrel próbálkozó csalók keresik meg Önöket, haladéktalanul
forduljanak a rendõrséghez, illetve tájékoztassák a
Nyírtávhõ Kft. mûszaki diszpécser szolgálatát a 42/
451-644-es telefonszámon.
Kérjük, legyenek óvatosak,
vigyázzanak értékeikre!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

Ágoston Ildikó, önkormányzati képviselõ
(6. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. január 13., 18.00 óra.
Helye: Fácán u. 2/B, az „Egészségház”
elsõ emeletén.
Petneházy Attila, országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. január 15., 16.00 óra.
Helye: Fidesz iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés az 504-096-os telefonszámon
lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

T Á J É KO Z TAT Á S
pálinkafôzô berendezés tulajdonosainak
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló törvény módosítása alapján 2015. január 1-jétôl változik a
saját tulajdonú desztillálóberendezésen saját fogyasztásra történô házi párlatfôzés adózási szabályozása.
A saját fogyasztás céljából elôállított magánfôzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétôl
megszûnt. Amennyiben tárgyévben a magánfôzô párlatot állít elô, 1000 Ft/év átalányadófizetési kötelezettsége keletkezik.
A magánfôzésre szolgáló desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követô 15 napon
belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelôzôen történt, 2015. január 15-éig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha egy desztillálóberendezés több személy közös
tulajdonát képezi, a tulajdonosok választása szerint kell az egyikük lakóhelye szerinti
önkormányzathoz megtenni a bejelentést.
2015. január 1-jétôl a magánfôzô desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfôzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos
eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
A magánfôzés utáni adóbevallást évente egyszer (elsô esetben a 2015. évi adóévrôl 2016.
január 15-éig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követô év január 15-éig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfôzô nem állított elô tárgyévben magánfôzött párlatot, akkor nem
keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
Mind a bejelentkezési, mind a bevallási nyomtatvány letölthetô a www.varoshazanyiregyhaza.hu honlapról.
Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a kötelezettség elmulasztása
miatt mulasztási bírság megállapítására kerülhet sor.

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 10., szombat 19.00 Alhangya, Kamara Bemutató bérlet, Krúdy Kamara
Január 12., hétfõ 19.00 Alhangya, Kölcsey „A” bérlet,
Krúdy Kamara
Január 13., kedd 19.00 Alhangya, Kölcsey „B” bérlet,
Krúdy Kamara
19.00 A habozó türelmetlen – Egy kamaszlány bolyongásai a szerelem kertjében, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Január 14., szerda 19.00 Alhangya, Kölcsey „C” bérlet,
Krúdy Kamara
Január 15., csütörtök 19.00 Alhangya, Kölcsey „D” bérlet, Krúdy Kamara
Január 16., péntek 19.00 Alhangya, Latinovits bérlet,
Krúdy Kamara
„Mesélõ Jelek” babajelbeszéd tanfolyam indul január 15én 10.00 órától az örökösföldi Human-Net Közösségi Házban. További információ: 20/436-4770.
A Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) a
Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete szervezésében tartanak ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérést január 15én 15.00–17.00 óráig. Információ: 42/434-002.
Botrágyi Károly grafikusmûvész kiállítása a Nyíregyházi
Városi Galériában január 17-éig. Információ: www.vacimuv.hu.
„A Világ Legügyetlenebb Bûvésze” lép színpadra a Váci
Mihály Kulturális Központban január 18-án 10.30-kor. A soksok meglepetés mellett kreatív játszóház is vár kicsiket és
nagyokat egyaránt. Jegyek a helyszínen elõvételben is kaphatók! Információ: 42/411-822.

KARÁCSONYFÁÉRT
AJÁNDÉK!
A szabolcsi megyeszékhelyen már hagyomány, hogy
minden évben megtartják a fenyõfagyûjtõ akciót. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. és a nyíregyházi önkormányzat közös akciója keretében, aki a leszedett karácsonyfát beszállítja bármelyik nyíregyházi hulladékudvarba, sorsjegyet kap, amellyel ajándékokat nyerhet.
A karácsonyfáért ajándék akció két héten át tart. Január 17-éig a Korányi Frigyes utca 3., valamint a Kerék
utca 1. szám alatti hulladékudvarokban veszik át a fenyõfákat. A hulladékudvarok hétfõtõl péntekig reggel 7
és délután 5 óra között, szombaton pedig reggel 8 és
délután 2 óra között tartanak nyitva, vasárnap viszont
zárva vannak. Az ajándékokat január 17-én délután 2
órakor sorsolják ki a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban. Azokat a fenyõfákat, amelyeket nem visznek el
a hulladékudvarba, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
elszállítja. A városlakókat arra kérik, hogy a hulladékgyûjtõ edények mellett helyezzék el az elszáradt fenyõket. A hulladék-gazdálkodási kft. munkatársai a fenyõfákat a kommunális szemét begyûjtése során szállítják el.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

110 ÉVE SZÜLETETT A NEVES TANÁR
ÉS BESSENYEI-KUTATÓ
Dr. Belohorszky Ferenc Újvidéken látta meg a napvilágot az 1905. esztendõ elsõ napján. A veszprémi piaristáknál érettségizett, majd egy fõvárosi patikában szerzett
gyógyszerészsegédi képesítést. Itt ismerkedett meg Kosztolányi Dezsõvel, aki házitanítónak ajánlotta be. 1930ban magyar–német szakos tanárként diplomázott, professzora a Bessenyei Györgyrõl írott szakdolgozatát doktori disszertációnak fogadta el. A nyíregyházi Kossuth Lajos Reálgimnázium tanáraként élénk irodalomtörténeti és
közéleti tevékenységet fejtett ki. Kutatói tevékenységének
középpontjában a bihari remete állt. 1931-ben tanítványaival sajtó alá rendezte és kiadta Bessenyei kisebb költeményeit. 1934-ben társszerkesztõje lett a Bessenyei Kör
akkor induló folyóiratának, a Szabolcsi Szemlének, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy „a vármegye szellemi
életének eleven, hû tükre legyen”. E lapot is a Bessenyeikultusz ápolásának szolgálatába állította Belohorszky azzal, hogy hasábjain több kiadatlan mûvét jelentette meg a
testõrírónak, sõt címlapját a Bessenyei-szobor finom sziluettje díszítette. Kezdeményezésére 1940. május 2-án
Bessenyei hamvait Bakonszegen exhumálták, majd két
nappal késõbb Nyíregyházán újra eltemették. Ezzel a város „fejedelmi örökséget nyert és irodalomtörténeti magasságba emelkedett”, ahogyan azt a temetési szertartáson Szohor Pál polgármester megfogalmazta.
Belohorszky nevéhez fûzõdik még a Nyíregyházi Kos-
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GAZDIKERESÕ
suth Diák címû, havonta megjelenõ iskolai újság indítása
is, amely 1944-ig jelent meg.
1941 és 1944 között a diákotthon, majd 1944 szeptemberétõl a gimnázium igazgatója, ám a háború után jobboldali nézeteiért meghurcolták, 17 hónapra be is börtönözték. Szabadulását követõen egy ideig alkalmi munkákból
élt, majd a Gyógyszertári Vállalatnál helyezkedett el. 1991.
március 26-án hunyt el, síremléke az Északi temetõben található. Könyvtárát az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumra hagyta. Hálás tanítványai 1995-ben, a könyvtár közelében leplezték le emléktábláját Orr Lajos plakettjével.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

Liu: Körülbelül 1,5 éves, ivartalanított shar pei keverék
szuka. Egy lánc volt a nyakába nõve, amelyet mûtéti úton
kellett eltávolítani. Fájdalmai ellenére is egy bújós, ragaszkodó természetû kutya.
Marinka: 2 éves, kedves, barátságos, nõstény cica, aki fajtársaival is jól kijön.

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérôl
szóló 1/2006. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján
„Nyíregyháza Város Sportjáért” „Kovács (Bütyök) Józsefdíj” kitüntetés adományozható a városban eredményesen
tevékenykedô vagy kiemelkedô sportsikert elért sportolónak,
sportszakembernek.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A kitüntetést évente a Magyar Sport Napját (május 22.) megelôzô közgyûlésen egy személy kaphatja.
A javaslatokat 2015. január 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltó személy nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenységet.
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