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ÉPÜL A KÖRFORGALOM
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FELNÕTTKORBA ÉRTEK.
Nyíregyházi Sportcentrum
néven mûködik tovább az
önkormányzat tulajdonában nonprofit kft. formában a cég, amely az
ügyvezetõ szerint „felnõttkorba” ért.
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MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY

6
ÚJBÓL DIPLOMAMENTÉS.
Január 12-étõl újra lehet
jelentkezni a Diplomamentõ Programra, mert a
szintfelmérõkön kiderült, a
jelentkezõk jelentõs része
nem rendelkezik az elvárt
alapszintû nyelvtudással.
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EZ IS TÖRTÉNT 2014-BEN

12
DÍJ BALÁZS ATTILÁNAK.
André Kertész Nagydíjjal
és A megyékben dolgozó
legjobb fotóriporternek
járó díjjal ismerte el
Balázs Attila munkáját a
33. Magyar Sajtófotó
Pályázat zsûrije.

ÚJ NÉV, VÁLTOZATLAN SZOLGÁLTATÁS
2015. január 15-én beolvadt a Szabolcs Volán Zrt., a
Hajdú Volán Zrt. és a Borsod Volán Zrt. az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. Az átalakulás és a névváltozás az utasokat semmilyen teendõvel nem terheli, a
közforgalmú menetrend szerinti és egyéb személyszállítási
szolgáltatások – a jegyeken, bérletszelvényeken, számlákon, hirdetményeken stb. szereplõ névtõl eltekintve – változatlan feltételekkel, változatlan tarifákkal, menetrenddel
és helyszíneken vehetõk igénybe. A megszûnõ társaságok
honlapjai egyelõre továbbra is frissülnek, tartalmazzák az
aktuális utazási és egyéb információkat.

XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2015. JANUÁR 23.

Látványos táncjátékkal nyitotta meg kapuit a nagyközönség
elõtt az Agóra program keretében modernizálódott Váci
Mihály Kulturális Központ. A zajos sikert arató 5 Doors Show
õsbemutatójában nyíregyházi mûvészek is szerepeltek, s
mostantól sorjáznak majd a rendezvények a Szabadság téri,
teljesen felújított, átalakított épületben. (15. oldal)

Fotó: Városháza Sajtószolgálat

ÉLÕ KULTÚRCENTRUM

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu
Ritkán kér szót egy szerkesztõség saját felületein, ám
a Város-Kép Kft. abban a szerencsés helyzetben van,
hogy egyszerre három médium (újság, tévé, hírportál)
gazdája, így ezúttal a Naplóban illik szólnunk a
nyiregyhaza.hu megújulásáról.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város hírportálja az elmúlt
hetekben látványos arculati változáson esett át, követve
az országos trendeket, igyekezvén megfelelni az olvasói
igényeknek. Szándékaink szerint egy, a korábbitól még
letisztultabb, követhetõbb felület jött létre, amelynek folyamatos fejlesztése a háttérben tovább zajlik. Aki most a
nyiregyhaza.hu-ra kattint, azonnal a legfrissebb/fontosabb,
várossal kapcsolatos híreket látja, ahol a képeknek is egyre fontosabb szerep jut, a Galéria menüvel kiegészülve. A

három fõ rovat (Helyi hírek, Sporthírek, Programajánló)
idõben visszafelé haladva kínálja az olvasnivalót az adott
területrõl, a címlapról lejjebb kerülve. Utóbbi kiemelése
egyértelmû szándék: szeretnénk minél több eseményrõl
elõzetesen is tájékoztatni a városlakókat. S emellett mindazokat, akik Nyíregyházát választják pihenésük, kikapcsolódásuk helyszínéül, mert városi weboldalként ennek a
funkciónak is meg kell felelnünk, s a városlakók ügyintézésének is ez a kezdõpontja. Azért érdemes még folyamatosan böngészni az oldalt, mert a Naplóból helyszûke
miatt kimaradt, vagy rövidebben megfogalmazott tartalmak ott megtalálhatóak, folytatódnak. Egyszóval: a
nyiregyhaza.hu-n egyre több minden ott van és lesz, ami
fontos. Várjuk szeretettel a kedves olvasókat a világhálón,
minden mobileszközön is!
Tarczy Gyula, fõszerkesztõ

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JANUÁR 16., PÉNTEK

JANUÁR 16., PÉNTEK

AJÁNDÉK AFRIKÁBA

A VÍZ ÉS A TERMÉSZET

Ajándékot küldtek a Bem iskola és tagintézményeinek tanulói afrikai gyerekeknek. Az összegyûlt 15 doboznyi írószert
a Bamako Rally nyíregyházi résztvevõi
juttatják el Maliba. A Bamako Rally résztvevõi február 1-jéig, 8 országon át mintegy 9 ezer kilométert tesznek meg.

Lakatos Tibor (képünkön jobbra) olajfestményeibõl nyílt kiállítás a Móricz
Zsigmond Színház emeleti galériájában. A város közismert vállalkozójának
ez a második önálló bemutatkozása.
Csendéleteit és tájképeit február 27-éig
láthatják az érdeklõdõk.

JANUÁR 16., PÉNTEK

JANUÁR 16., PÉNTEK

KILENC ÉVTIZED

SOHA NEM LÁTOTT ALKOTÁSOK

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Irsa Máriát Oros önkormányzati képviselõje, Tirpák György és átadta neki Nyíregyháza polgármestere,
valamint a magyar kormány oklevelét.
Mariska néni még ma is kiveszi a részét
az otthoni teendõkbõl.

Kondor Béla, kétszeres Munkácsy-díjas festõmûvész alkotásait tekinthetik
meg a Jósa András Múzeumban, ahol
olyan képek is szerepelnek az Antal–
Lusztig gyûjteménybõl, amelyeket még
soha nem láthatott a közönség. A tárlat
február közepéig láthatóak.

JANUÁR 17., SZOMBAT

JANUÁR 19., HÉTFÕ

BÖLLÉRVERSENY

OLVASÓPRÓBA

14. alkalommal rendezték meg a
nemzetközi böllérversenyt Napkoron. A
rendezvényen határon innen és túlról érkezõ csapatok versenyeztek egymással,
hogy kik készítik a legjobb hurkát és
kolbászt mangalicából. Az idén egy 436
kilós hízó is áldozatul esett.

Megkezdõdött Móricz Zsigmond, Pillangó címû mûvének olvasópróbája. A
színdarabot a teátrum a Móricz Hetek
programsorozat keretében tûzi mûsorra. A bemutató elõadást, Szabó K. István rendezésében, február 28-án láthatja a színházszeretõ közönség.

MÁR ÉPÜL A KÖRFORGALOM
Megkezdõdtek az Arany János utca
felújítási munkálatai. A forgalmas szakaszon utat és járdát építenek, valamint az Arany János–Szarvas–Kígyó
utca keresztezõdésében körforgalmat
építenek. A teljes beruházás nyárra készülhet el.
Az útfelújítások az önkormányzat,
„Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú
belterületi útjainak fejlesztése” címû projekt keretében valósulnak meg.
A közmûvezeték-kiváltási munkálatok
alatt a Kígyó utcát teljes szélességében lezárják, ezért a Szarvas és az Arany János
utcákról a gépjármûvek a Kígyó utcába
nem hajthatnak be. Az érintett szakasz
Debreceni út–Csipke utca által határolt
részét a közlekedõk használhatják, de a
Kígyó utca további részét, vagyis a Csipke
utcától a Szarvas utcáig is lezárták. Ez várhatóan egy hónapig tart.
Az Arany János utca páratlan házszámú
oldalán megkezdõdött az útszegély bontása a Szarvas utcától az Állomás tér irányába. A munkavégzés idejére az érintett

JANUÁR 21., SZERDA

HANGYÁSZCSEMEGE

„ISMERETLEN” KÁLLAYAK

Különleges csemegével kedveskednek a Nyíregyházi Állatpark gondozói
a Viktória-házban élõ sörényes hangyászoknak. Lyukakkal ellátott bambuszcsõbe finomságokat rejtettek, hogy megmozgassák az állatokat, akik az élõ csemegéért mindent megtesznek.

A Vasutas Mûvelõdési Ház a magyar
kultúra napja alkalmából, az intézményben mûködõ nyugdíjas csoportok közremûködésével ünnepséget szervezett,
ahol köszöntõt mondott dr. Ulrich Attila alpolgármester, majd megnyílt az „Ismeretlen” Kállayak címû kiállítás.
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2015. JANUÁR 23.

HOSSZABBODÓ KERÉKPÁRÚT
A projekt további részét képezi az
Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történõ átépítése,
amely a térség közlekedésbiztonságának
jelentõs javítását célozza meg. Szintén
ebbõl a forrásból épülhet a jelenleg Kereszt utcáig meglévõ gyalog-kerékpárút
folytatása a Vécsey közig, ezzel az Érkert
is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe.
A projekt nem csupán egy az önkormányzat nyertes pályázatai közül: ezzel
a fejlesztéssel még komplexebb lesz az
érkerti városrehabilitáció, hiszen a körforgalom megépülésével – a Szarvas és
az Arany János utca keresztezõdésében –
és az Arany János utca teljes hosszának
rekonstrukciójával tovább folytatódik az
érkerti városrész komplex fejlesztése.

PUTTONYBAN A NYUGTATÖMB
A szaloncukor és a forralt bor is bizonylat nélkül fogyott a karácsonyi forgatagokban az Észak-alföldi régióban.
A NAV adventi ellenõrzései tavaly is rávilágítottak arra, hogy a kiemelt ünnepi idõszakban a kereskedõk hajlamosabbak a mulasztásra.

JANUÁR 20., KEDD

útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, valamint a külsõ forgalmi sávban megállási tilalmat vezetnek be. A korlátozásokat forgalomirányító és -terelõ táblák jelzik.

A decemberi akciósorozatban az Északalföldi régió revizorai majdnem félezer
vizsgálatot indítottak a régió három megyéjében. A NAV adóellenõrei és pénzügyõrei, valamint a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársai az
ünnepi kereskedelem és vendéglátás körülményeit ellenõrizték. A NAV elsõsorban
a nyugtaadást, az online pénztárgépek
használatát, az áruk eredetét, a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálta, a NÉBIH
pedig az élelmiszerek eredetét, tárolását,
minõségét ellenõrizte.
A próbavásárlások több mint egyharmadában derült ki, hogy nem minden vevõ
kap számlát és a kasszában lévõ készpénz
eltér a pénztárgép adataitól. A feketefoglalkoztatás kiszûrésére indított vizsgálatok
felében az ellenõrök szabálytalanságot találtak; a mulasztási bírság mellett öt esetben üzletzárást, egy esetben pedig azt helyettesítõ bírságot állapított meg a NAV.

A „KGST PIAC” SEM MARADT KI
Ezúttal sem kerülte el a Szabolcs megyei revizorok figyelmét a nyíregyházi
használtcikk-piac, ahol az év végi akcióban is több, engedély nélkül, és a bejelen-

A karácsonyi forgatag sem kerülte el az
ellenõrök figyelmét
tési kötelezettségét elmulasztó külföldi
árust találtak. A végrehajtók többmilliós
hátralékot szedtek be a piacon, a NÉBIH
munkatársai pedig három árustól is lefoglalták az árukészletet, zömmel ismeretlen eredetû szaloncukrot, édességet. A
megyeszékhely karácsonyi forgatagán
standolók is hajlamosak voltak megfeledkezni a nyugtaadásról – kaptuk a tájékoztatást Magyar Norberttõl, a NAV regionális sajtóreferensétõl.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A SULIBÓL CENTRUM LETT, A NYÍRBÕL NYÍREGYHÁZI
EGYSÉGES SZEMLÉLETÛ SPORTIRÁNYÍTÁS, KOMOLY CÉLOKKAL
Múlt héten beszámoltunk arról, hogy a korábbi
Nyírsuli helyett Nyíregyházi Sportcentrum néven mûködik tovább az önkormányzat tulajdonában nonprofit
kft. formában a cég, amely az ügyvezetõ szerint „felnõttkorba” ért. Kósa Árpádot a változás szükségességérõl, s az elõttük álló feladatokról kérdeztük, melyet
kibõvítünk a korábban is ott dolgozó, de egyes területekért mostantól igazgatói minõségben felelõs vezetõk gondolataival.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Felnõttünk és kinõttük a kereteket – röviden így fogalmaz Kósa Árpád ügyvezetõ a változás kapcsán, mely
messze nemcsak a nevet, hanem a szervezeti kereteket is
érinti, egyben új feladatokat is jelent. – Korábban csak az
utánpótlást fogta össze az intézmény, de jöttek újabb kihívások. Például a tönk szélén álló, vegetáló csapatsportágak, melyek megmentésére kézenfekvõ volt ez a szervezet a város támogatásával. Az eredmények minket igazolnak: már a nõi röplabda és a férfikézilabda is kijött a gödörbõl, s komolyabb célok is kitûzhetõk eléjük.

egészében a cég küldetését. Ha például Szikszai Róbert
bajnokunk a dobókörbe áll egy rangos versenyen, már nem
lehet „sulis”. Az új névben hangsúlyosan szerepel városunk, s az a cél, hogy az esetleges szponzori nevek mellett a csapatsportoknál is helyet kapjon. A közbeszédbe
kerüljön vissza, hogy a „Nyíregyházával játszunk”. Így
lesz például a nõi röplabdacsapat Fatum Nyíregyháza. A
sportcentrum pedig utal arra, hogy valóban széles a merítés, s így minden belefér. Az így kialakult és fentebb részletezett területek élére sikerült megtalálni ismert, megbízható és kompetenciákkal rendelkezõ szakembereket Sitku
Ernõ, Kõhalmi Richárd és Hajnal Gusztáv személyében.

TÖMEGEK SPORTOLNAK
– Az októberben újraválasztott városvezetés a korábbitól eltérõ szemléletû sportkoncepciót fogalmazott meg
néhány éve. Látszanak-e eredmények?

HANGSÚLYOS LETT A NYÍREGYHÁZA
– Mindehhez új nevet is meg kell szoknunk. Miért?
– A Nyírsuli név jó volt, de ma már nem fejezi ki teljes

KIHÍVÁSOK ÉS ELVÁRÁSOK
Sitku Ernõ, élsport igazgató: – Még mindig nem kezelik a helyén Nyíregyházát, pedig már álljuk a versenyt országos összehasonlításban. Azt szeretnénk, ha
ezt a jelenlegi és leendõ sportolóink, igazolt versenyzõink is éreznék és büszkék lennének a „nyíregyháziságukra”, az ideigazolóknak pedig kihívás és rang lenne az itteni szereplés. Ehhez azonban más életmód, gondolkodás és még több elkötelezettség kell a részükrõl,
mi pedig ehhez igyekszünk megteremteni a méltó körülményeket. Legyen motiváló felhúzni a Sportcentrum
mezét, amely pluszt ad majd nekik a mindennapi élethez képest! S legyen érdemes a nézõknek is jegyet váltani egy sporteseményre, mert ott példaképeket láthat,
tartással rendelkezõ, sikeres személyiségeket. Másképpen: az imázsépítés is fontos feladatunk, a „klub egy
életen át” szlogennek megfelelõen. A jövõtervezésben
pedig a Nyíregyházi Fõiskolában is partnerre leltünk.

Kõhalmi Richárd, utánpótlás sportigazgató: – Az élsporttól nem lehet különválasztani ezt a területet, hiszen az a fõ cél, hogy minél több fiatalt tudjunk adni a
versenysportnak. Egyébként jól állunk a fiatalok terén,
hiszen minden szakágban (foci, kosárlabda, röplabda,
kézilabda, atlétika és úszás) sikeresek vagyunk, sok versenyt nyerünk, de az lenne az igazi, ha a diákolimpiai
nyerteseink majdan igazi válogatottak is lennének, a
Nyíregyházi Sportcentrum színeiben. Ehhez viszont
valódi életpályamodell kell számukra, hosszú távú nyíregyházi kilátásokkal.
lésünk szerint országosan az elsõ tizenötben. Komolyabb
piaci bevételben gondolkodunk, a szimpla támogatásokon túl világos üzleti viszonyrendszerrel, hiszen komplett
csomagot és számos felületet tudunk kínálni a versenyzõinkkel, csapatainkkal, létesítményeinkkel.

NEMZETKÖZI SZINT

BÕVÜLÕ FELADATKÖR
– Másrészt felnõtt az a korosztály, amely utánpótláskorban sikeres volt, de most már a felnõttek között kell
bizonyítaniuk az atlétáinknak, úszóinknak. Harmadrészt
városi tulajdonba került a BUSZACSA, amely szintén bõvítette a korábbi Nyírsuli teendõit. Így létrejött egy hármas egység, az utánpótlás-neveléstõl az élsportig, a csarnokkal együtt, egységes szemlélettel kezelve a területeket. Mindezért sokat köszönhetünk dr. Kovács Ferenc polgármesternek, aki mindig is szívügyének tekintette a területet.

A DIÁKOLIMPIÁKTÓL RIÓIG

Kõhalmi Richárd, utánpótlás sportigazgató,
Kósa Árpád ügyvezetõ, Hajnal Gusztáv, a BUSZACSA
igazgatója, Sitku Ernõ, élsport igazgató
– Igen, hiszen a kitûzött célok következtében 1600 utánpótláskorú versenyzõ sportol nálunk, ami óriási szám. 12
tömegsport nagyrendezvényen vehetnek részt a nyíregyháziak, így majd’ minden hónapra jut egy, nem is beszélve most a „Mozdulj Nyíregyháza!” mozgalomról. Újdonság, hogy ezen a téren még szorosabb lesz az együttmûködésünk a cégekkel, civil szervezetekkel, hiszen az engedélyeztetésben is mi segítjük õket. Az élsportról már
szóltam, de új elem lehet, hogy a kosárlabdázókkal is szorosabbra fonjuk a kapcsolatot várhatóan a közeljövõben.
A közgyûlés döntése értelmében pedig a kiemelt csapatsportágak önkormányzathoz érkezett kérelmei alapján mi
teszünk javaslatot a sportbizottságnak a támogatások mértékére, amirõl õk, s végsõ soron a képviselõ-testület dönt
majd.

TUDATOS TRADÍCIÓTEREMTÉS
– Az alapok tehát adottak, mik a célok?
– Elsõ hallásra talán furcsa lesz, de egyik küldetésünk,
hogy fel kell építenünk a nyíregyházi sporttradíciót, jobb
marketinggel. Sokkal több mindenre lehetünk büszkék,
mint ami a köztudatban van az elmúlt évtizedek alapján,
akár más nagyvárosokkal is összehasonlítva. Ráadásul így
egy valóban jelentõs klub lettünk, a hátteret tekintve becs-

Szeretnénk elérni, hogy mindig legyen olimpikonunk,
akár döntõsként, a csarnokban legyen folyamatosan legalább egy olyan csapat, amely nemzetközi színtéren is
érdekelt, s a BUSZACSA igazi családi centrum legyen,
megtöltve még több, nem csak sportjellegû rendezvénnyel.
Új sikerszféra lehet a sportturizmus, amelyben jelentõs kihasználatlan potenciált érzek. Itt kapcsolódnunk kell az
idegenforgalom növekvõ nyíregyházi trendjéhez. A visszajelzések jók, a néhány hete, a MEVZA nemzetközi tornán
itt szereplõ közép-európai röplabdacsapatok máris jelezték, hogy szívesen visszatérnének hozzánk...

EURÓPAI NÍVÓ, CSALÁDI PROGRAMOK
Hajnal Gusztáv, a BUSZACSA igazgatója: – A csarnok „ütközési pont” a sportolók és a nézõk között, s az
a célunk, hogy egyre inkább találkozási hely legyen, a
sport profibb szemléletéhez igazodva. Ismert, hogy a
BUSZACSA a megújulás utolsó fázisában van, hiszen
korábban sikerült döntõen TAO-s pénzekbõl világszínvonalúvá tenni a parkettát, majd a városi tulajdonba
kerülés után elnyert kormányzati kétmilliárd forint elsõ
részletébõl a külsõt. Mindezt még az idén, tavaszi kezdéssel és várhatóan év végi befejezéssel a teljes belsõ
megújulás követ.

ÉLMÉNYESEMÉNYEK
Igyekszünk európai körülményeket teremteni, hogy
ne csak a sportoló, hanem a nézõ is jól érezze magát.
Legyen családi esemény, hétvégi program egy-egy sportmérkõzés! A tervezés már zajlik a sportágak képviselõinek bevonásával, de a nemzetközi szintû csarnok a
nagyobb kulturális eseményeket is kiszolgálja majd a
jövõben.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY A HOTEL FÜRDÕHÁZ ÚJ HELYEN A KÓBOR EBEK
A sóstói szálláshely egy európai minõsítõrendszerben
érdemelte ki a magasabb kategóriát. A három csillag
eléréséhez 297 szempontnak kellett megfelelni, amit
kiválóan teljesítettek.
Szerzõ: Erdõs József
– Sóstón a vendégek száma is folyamatosan emelkedik,
csak a gyógykezeléseket tekintve három év alatt a duplájára nõtt az árbevétel – mondta el dr. Podlovics Roland, a

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója és dr. Kovács Ferenc polgármester
a bejelentésen
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója, aki sajtótájékoztatón mutatta be a Hotel Fürdõház új, a minõsítést igazoló
tanúsítványát. A szálláshely egy európai szintû értékelés
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után használhatja a három csillagot. Közel 300 szempont
szerint vizsgálják meg a hoteleket, az akadálymentesítéstõl az ágymatracok tisztíthatóságán és vastagságán át egészen addig, hogy van-e wifi a szállodában, vagy rendelkezésre áll-e minden szobában a minibár. A minõsítésben minimum 230 pontot kell elérni a sajátos értékelõrendszerben, a Hotel Fürdõház több mint 300-at gyûjtött össze.

EGYRE KEDVEZÕBB SZÁMOK
Sóstón egyébként a számok is igazolják az eddig elvégzett munkát. Csak a gyógykezeléseket tekintve Nyíregyházán a 2011-es 70 ezres kezelésszám 2014-re már 111
ezer volt. Az árbevétel is magasabb, mint három éve. Akkor 48 millió volt, tavaly pedig már 105 millió. A gyógykezelések számában további emelkedést várnak a tavaszra elkészülõ gyógyászati részlegtõl is – mondta a cégvezetõ.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a bejelentést követõ
sajtótájékoztatón elmondta: a fürdõház fejlesztésének nemcsak az a célja, hogy emelkedjen a kezelések száma, hanem az is, hogy a turisztikai szezon kitáguljon, és ne csak
a nyári hónapokban, hanem azon túl is idegenforgalmi
célpont lehessen Nyíregyháza. Ehhez pedig ilyen minõségi szálláshelyekre is szükség van, amelynek megvalósításához pályázati forrást is nyert a város – mondta a városvezetõ. A Hotel Fürdõház a fejlesztés következtében
46 fõnek tud szálláshelyet biztosítani. Az épületben kialakítottak két olyan apartmant is, ahol akár 5-5 fõs családok
is pihenni tudnak.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep) Zomboribokorból a Szállási út 128. szám alá költözött.
A gyepmesteri telep továbbra is Nyíregyháza közigazgatási területén, lakossági bejelentések alapján, kóbor ebek
befogását végzi. Emellett foglalkoznak a saját gazda, illetve a megtaláló által leadott állatokkal. Gondoskodnak elhelyezésükrõl, ellátásukról és kötelezõ 14 napos hatósági
megfigyelésükrõl. Bár törvényi elõírás lehetõséget enged
eutanáziára, a nyíregyházi telepen nem altatják el a kutyákat – tudtuk meg.

Az új telep
A gazdájuk által leadott állatokat, a telepre kerülés után
azonnal örökbe lehet fogadni. A befogott kóbor ebek 15
napig csak az állat tulajdonosának adhatóak ki.
Amennyiben a befogott eb gazdája nem jelentkezik, a
telep a ki nem váltott ebekkel szabadon rendelkezik, örökbe adhatja azt.
A telepre bekerült kutyákról 24 órán belül fényképet készítenek, melyek megtekinthetõk a nyirvv.hu honlapon is.

NAPRÓL NAPRA

HÍREK

ÚJBÓL DIPLOMAMENTÉS
Január 12-étõl újra lehet jelentkezni a Diplomamentõ Programra. Az érdeklõdõk elsõ körben december 31-éig adhatták be jelentkezésüket az ingyenes
nyelvi képzésekre. A szintfelmérõkön viszont kiderült, a jelentkezõk jelentõs része nem rendelkezik
azzal az elvárt alapszintû nyelvtudással, amellyel a
képzést követõen sikeres nyelvvizsgát tudna tenni.
A Diplomamentõ Programot azért indították el tavaly,
hogy azok, akik nyelvvizsga hiányában nem tudták átvenni
oklevelüket, éljenek egy ingyenes nyelvi képzési lehetõséggel. A programon belül a nyelvi szintfelmérések után
különbözõ intenzitású, 120, 180 vagy 240 órás kurzusokra lehetett bejutni. Ám a szintfelmérõk nem mindenkinek
sikerültek jól.
– A Nyíregyházi Fõiskola 80 fõ képzésére kapott lehetõséget – mondta el Nagyné dr. Schmelczer Erika, az
Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ vezetõje. –
Két kurzusunk indult el eddig. Sajnos többet hirdettünk
meg, amelyikre nem volt elég jelentkezõ, vagy volt jelentkezõ, de a szintmérõkön nem érték el azt a szükséges
pontszámot vagy százalékot, ami feltétlenül kell ahhoz,
hogy egy kurzuson biztonsággal a középfokú nyelvvizsgára felkészítsük a jelentkezõket.

SOKAN NEM MERNEK JELENTKEZNI
A december 31-ei jelentkezési határidõrõl sokan lemaradtak, többek között ezért is hosszabbították meg a Diplomamentõ Programot. A februárban induló képzésekre
január 12-étõl lehetett jelentkezni, a magasabb óraszámú
tanfolyamok pedig várhatóan márciusban indulnak el. A
szakemberek szerint a program hasznos kezdeményezés,
ám sokan nem mernek jelentkezni a munkahelyi kötelezettség miatt. Az intézmények ezt is figyelembe veszik.
– Nagyon sokan dolgoznak, bár igyekezett az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megcélozni

TÁJÉKOZTATÁS
Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Hatósági Fõosztály Közterület-felügyelete 2015. január 26-án
(hétfõn) 8.00–20.00-ig a
közúti közlekedésrõl
szóló 1988. évi I. Törvényben kapott felhatalmazás alapján közúti
forgalom-ellenõrzést
hajt végre. Az akció célja a behajtási tilalom és
a kötelezõ haladási irány
betartásának ellenõrzése. A szabályszegõk
közigazgatási bírságra
számíthatnak.
A Közterület-felügyelet kamerával felszerelt
gépkocsija az alábbi helyeken végez ellenõrzést: Kossuth tér, Bethlen
Gábor utca, Luther utca,
Nagy Imre tér, Jókai tér,
Dózsa György utca,
Nyár utca, Belsõ körút,
Géza utca, Erdõ sor.
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a munkanélküli réteget, de nekem is van olyan hallgatóm
az egyik csoportban, aki közben munkát talált, úgyhogy
innentõl kezdve komoly gondot jelent a munkahellyel
összeegyeztetni a kurzust – folytatta Nagyné dr. Schmelczer Erika. – Mi úgy próbálunk segíteni, hogy délután 5tõl 8-ig vannak az órák, illetve péntek délután és szombat

KÖNYV A NÉPMÛVÉSZETRÕL
Könyv jelent meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népmûvészetérõl, mely több évtizedes kutatómunka eredménye.
Lófej formájú húsbárd, kovácsoltvas kígyóval díszített
szekér. Különleges tárgyak, amelyek egykor a szabolcsszatmár-beregi élet mindennapos kellékei voltak, ma
viszont igazi ritkaságnak számítanak. Most ezek a tárgyak is megcsodálhatók a megye népmûvészetét bemutató kötetben.
A könyv sajtóbemutatóját a Jósa András Múzeumban
tartották meg, melyen dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta: a gazdagon illusztrált kiadvány
a megye népmûvészetének minden eddiginél teljesebb
összefoglalója. Olyan képanyagot tartalmaz, amely láttán
az olvasók és kutatók képet kapnak a néprajzunkról.

SZERKESZTÕ: DR. RATKÓ LUJZA

A diploma átvételéhez szükséges a nyelvvizsga
délelõtt. Egy családanya vagy -apa, valahogy mégis tudja
magát függetleníteni esetleg a családtól. Ez a két idõpont
tûnik a visszajelzések alapján nagyon praktikusnak.

ALAPFOKÚ NYELVISMERET SZÜKSÉGES
Az ingyenes nyelvi kurzusokra továbbra is csak azok
jelentkezhetnek, akik államvizsgájukat a hazai felsõoktatásban már sikeresen teljesítették, hallgatói jogviszonyuk
nincs, államilag elismert nyelvvizsga szükséges a diplomájukhoz, és rendelkeznek alapfokú nyelvismerettel abból a nyelvbõl, amit tanulni szeretnének.

A dr. Ratkó Lujza által szerkesztett kötetben 12 szerzõ
19 tanulmánya kapott helyet, amelyhez egy teljes körû
megyei népmûvészeti felmérést végeztek. A kutatás során
207 települést jártak végig, lefotózták a templomokat, temetõket, az intézményekben, múzeumokban és magángyûjteményekben fellelhetõ tárgyakat, de készítettek képeket a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke, a Déri
Múzeum és a Szentendrei Múzeum anyagáról is.
Dr. Ratkó Lujza elmondta: a 784 oldalas, 900 fotóval
illusztrált kötet tematikus egységbe rendezi a kutatás során fellelt tárgyi dokumentumokat, így kiderül, hogy egykor milyen szerepet töltöttek be a paraszti kultúrában. A
könyvbõl megismerhetõ a táj, a falu, a porták, a lakóházak, illetve a gazdálkodás, a hétköznapok és az ünnepek népmûvészete.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népmûvészetét bemutató kötet érdekessége az is, hogy a melléklet tartalmaz egy 1400 tételes tájszó és szakszó jegyzéket, valamint a külföldiek számára egy angol nyelvû összefoglalót is.
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EZ IS TÖRTÉNT 2014-BEN
III. RÉSZ: OKTÓBER–DECEMBER
OKTÓBER
Új onkológiai tömb
A Tömbkórház projekt 14 és fél milliárd forintos beruházásának részeként a több mint 8700 négyzetméter
alapterületû épületben új osztályokat, központi várót

Mintaértékû várandósgondozás
Az országban páratlan módon egy épületben jött létre
Védõnõi Szolgálat és Terhes Gondozás Nyíregyházán. Az
egészséges kismamák számára egy helyen, a Stadion ut-

Gyorsétterem érkezik
Nyíregyházán nyitja meg új gyorskiszolgáló éttermét a
Pazonyi út–Kosbor utca sarkán a Burger King, melynek
elhelyezték az alapkövét. Az amerikai lánc a világ 66 országában üzemeltet több mint 11 ezer éttermet, Magyarországon a nyíregyházi lesz a 32.
Újjáépült a Csongor utca
A Westsik Vilmos és a Tölgyes utcákat összekötõ Csongor utca közel 1400 méternyi szakasza 6 méter szélesség-

és fizikoterápiás helyiséget alakítottak ki a Jósa András
Oktatókórházban. A korábbi hat-nyolc ágyas kórtermeket pedig kétágyas, vizesblokkal felszerelt szobák váltják ki.
Sóstói játszóvár

A Blaha Lujza sétányon Magyarország egyik legnagyobb
játszóvárát állították fel, 13 millió forintból.
Szépül a Bujtosi Városliget
Növényeket telepített, majd padokat, asztalokat és ülõkéket helyezett ki a Bujtosi-tó városközpont felõli tórész-

cán biztosítanak tanácsadást és orvosi szakrendelést. Az
önkormányzat és a Jósa András Oktatókórház együttmûködése révén így korábban kiszûrhetõ, hogy melyik kismama
szorul komolyabb orvosi ellátásra, de elõreláthatólag csökkenni fog a kórházi szakrendelések leterheltsége is.
Újabb két Ovi-Foci pálya
A Kert közben és a Körte utcán avattak Ovi-Foci pályát,
ezzel összesen már kilenc ilyen létesítmény van a város-

ban. Nyíregyháza óvodáiban épült az országban az egyik
legtöbb pálya. Ezek a legmodernebb technológiával készültek, és úgy alakították ki, hogy több sportág is ûzhetõ
rajta.
Megszépült intézmények
Kilenc, az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény újult meg az elmúlt idõszakban Nyíregyházán. A
„Nyíregyháza város kilenc közintézményének energetikai fejlesztése” címû projekt részeként közel 600 millió

ben kapott aszfaltburkolatot a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó útfelújítási program részeként.
Milliárdos ingatlanvagyon Nyíregyházának
A kormány az állami vagyonról szóló törvény alapján
döntött a Nyíregyháza számára városfejlesztési szempontból kiemelten fontos ingatlanok ingyenes vagyonjuttatá-

sáról. A határozat értelmében Nyíregyháza tíz, eddig állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, például
a volt Kállay-kúria épületét és a kertvárosi (egykori MÁV)
sportcentrumot is, ahol az utánpótlás és dobóatlétikai centrum fejlesztését tervezik.
Választás: folytatják a munkát
Az õszi önkormányzati választáson dr. Kovács Ferenc
nyert, így õ maradt Nyíregyháza polgármestere az elkö-

letének partjára a NYÍRVV. Késõbb gesztenyefákat is ültettek az iskolásokkal a bujtosi „arborétumba”.
Sétányt épített az Electrolux
A cég 10 éve nyitotta meg gyáregységét a városban: a
jubileumot a jósavárosi piac melletti sétány átadásával és
a „10 év, 10 kilométer” elnevezésû futóverseny megszervezésével ünnepelték.

forintból valósult meg az a fejlesztéssorozat, melynek 85
százaléka pályázati forrás, 15 százalékát pedig az önkormányzat biztosította. Megszépült például a Zelk Zoltán
Általános Angol-Német Kéttannyelvû Iskola Tagintézménye is.

vetkezõ öt évre. A választóknak több mint 47 százaléka
szavazott rá. A FIDESZ-KDNP 14 (ez kétharmados többséget jelent), a baloldali összefogás 5, a Jobbik pedig 2
képviselõje folytatja a munkát.
2015. JANUÁR 23.
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Borbányai temetõ-fejlesztés
A temetõbõvítésre 32,3 millió forintot fordított a város. A sírkertben fejlesztették a vízhálózatot, új utakat

OKTÓBER
Megalakult az új közgyûlés

Fõállású alpolgármesterré dr. Ulrich Attilát választotta
meg a közgyûlés, a társadalmi megbízatású alpolgármester pedig Jászai Menyhért maradt.
Új logisztikai központ épül
Ünnepélyes keretek között letették a CÉDRUS Logisztikai Központ alapkövét a Pazonyi úton, a CÉDRUS Üzlet-

Nyugati elkerülõ
Megnyílt a forgalom elõtt a Nyíregyházát nyugati irányban elkerülõ új útszakasz elsõ része. Közvetlen összeköttetés létesült ezzel a város nyugati része és az M3-as között. A 2,2 kilométeres útszakasz és a hozzá tartozó új
autópálya-csomópont egy év alatt készült el és 3,4 milliárd forintba került. Folytatása 2015 végére várható, a
Tiszavasvári útig.

NOVEMBER

építettek ki, növényeket ültettek. Az ünnepségen az új
lélekharangot a történelmi egyházak képviselõi szentelték meg.
Agóra-projektzárás
Megtartották a Kultúrsziget Agóra címû projekt
zárórendezvényét. A mintegy kétmilliárdos beruházás a
Váci Mihály Kulturális Központ mellett a Kodály Zoltán Általános Iskolát, a Kölyökvárat, a Városi Galériát és a Pál

Komplex gyógyászati ellátás
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. fürdõház gyógyászati részlegében novembertõl reumatológus szakorvos is fogadja a

Gyula Termet is érintette. Az elkészült VMKK épületében a
külsõ és belsõ felújítás mellett korszerûsítették a fûtést, az
elektromos hálózatot, illetve új eszközöket is beszereztek.

ház tõszomszédságában. A több mint 5 ezer négyzetméteres központ beruházása 890 millió forintba kerül, a megvalósítását az Európai Unió közel 356 millió forinttal támogatja.
Fejlesztés a Dunapacknál
Háromszínû flexografikus nyomdagép érkezett a
Dunapack nyíregyházi gyárába, amelyet az 1,7 milliárd

betegeket. Az érintettek napi hat órában, a háziorvost megkerülve vizsgáltathatják meg magukat, a szükséges kezeléseket pedig akár helyben fel is vehetik.
Kancellár a Nyíregyházi Fõiskolán
Kvancz Józsefet, a Nyíregyházi Fõiskola korábbi gazdasági fõigazgatóját nevezték ki az intézmény kancellárjává. Õ lesz az, aki mûködteti az intézményt és gondoskodik annak szabályszerûségérõl.
Felújított Bem iskola
Az energetikai korszerûsítés annak a 600 millió forint
értékû fejlesztésnek a része volt, amelynek során 9, gyermekeket nevelõ és gyermekekkel foglalkozó intézmény
újult meg a városban. Az Epreskert utcai iskolában az épületrekonstrukció mellett megtörtént a tornacsarnok felújítása is, így a gyerekek már egy minden szempontból korszerû intézményben tanulhatnak.

forintos innovatív fejlesztési program keretében 18 kamion szállított Olaszországból. A 2,8 millió euró értékû gép
egyedülálló az országban, hiszen 4 és fél méter széles
dobozok gyártására is alkalmas, így közel 20 százalékkal
növeli a gyár feldolgozókapacitását.
8
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Fedett szabadtéri piac
A Búza téri külsõ elárusítóhely fölé egy 10 pilléren álló
tartószerkezetet építettek. A fedett vásártér kialakításával

kényelmesebbé vált az elárusítás és a vásárlás is a Búza
téri piacon, melynek csarnoka egy évvel korábban, 2013
decemberére újult meg.
Kerékpárosbarát Nyíregyháza
Városunk 2014-ben is megkapta a Kerékpárosbarát Település címet. Nyíregyházán európai uniós támogatással,
közel 600 millió forintos beruházással, több mint 50 kilométernyire bõvült a kerékpárút-hálózat.
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Új átmeneti otthon nyílt
40 férõhelyes, új átmeneti otthonnal segíti a bajba jutott családokat az Oltalom Szeretetszolgálat. A Rezeda ut-

cában európai uniós pályázati forrásokból megvalósuló
beruházás már nemcsak a krízishelyzetbe került anyákat
és gyermeküket fogadja be, hanem a kiskorúról egyedül
gondoskodó édesapáknak is átmeneti menedéket nyújt.
Modernebb az Eötvös tornaterme
Megszépült a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka. A

Megszépült a városi rendelõintézet
Megszépült a városi rendelõintézet
Az úgynevezett „kis SZTK”, a Szent István utcai leromlott állagú épület Nyíregyháza város kilenc közintézményének energetikai korszerûsítése pályázat segítségével
újult meg, több mint 60 millió forintból.

Egymilliárdot kapott Nyíregyháza
Egymilliárd forintos támogatást kapott Nyíregyháza –
2014 utolsó kormányülésén döntöttek errõl. A pénzt az

Térítésmentes étkeztetés
Nyíregyháza önkormányzata saját költségvetése terhére a téli szünetben az iskoláskorú, rászoruló gyermekek
részére étkeztetést biztosított napi egyszeri meleg étel formájában. Az intézkedés 600 hátrányos helyzetû iskolás
gyermeket érintett.
Ezrek a forgatagban

önkormányzat az idén lejáró, a 2005-ös döntés következtében felhalmozódott Sóstó-kötvények visszafizetésére fordítja. Az összesen 2,4 milliárdos törlesztés a támogatás
nélkül veszélybe sodorta volna Nyíregyháza 2015-ös fejlesztéseit.

padló parketta borítást kapott, hat új kosárlabdapalánkot
és eredményjelzõt szereltek fel, megoldották a kézilabdakapuk rögzítését és két öltözõt is teljesen felújítottak.

DECEMBER

Ünnepelt Nyíregyháza
Több százan köszöntötték az új évet december 31-én a
Kossuth téren, Nyíregyházán. Az óévet dr. Ulrich Attila

Karácsonyi ajándékcsomag az idõseknek
A közgyûlés döntése értelmében a támogatást, nyugdíja összegétõl függetlenül, minden 65 év feletti idõsnek
biztosította az önkormányzat Nyíregyházán.
Innovatív vállalkozói központ
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program nyertes pályázatának eredményeként át-

Az ünnepvárás jegyében november 22-étõl január 5-éig
színes forgatag várta az érdeklõdõket a belvárosban. Minden vasárnap sztárfellépõk szórakoztatták a közönséget.
Télen is 50-es medence
Sátorfedést kapott az 50 méteres úszómedence a Parkfürdõben. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. új légtechnikát vásárolt a sátorhoz, és az úszómedencét egy folyosón keresztül összekötötték az Aquarius Élményfürdõvel is. Nyíregyháza legnagyobb medencéjét így télen-nyáron használhatják a sportolók és az úszás szerelmesei.

adták az innovatív vállalkozói központ nyíregyházi irodáját, egy szépen felújított régi épületet a Luther utcán. A
magyarországi partner a Primom Vállalkozásfejlesztési Alapítvány volt.

alpolgármester búcsúztatta. Elmondta, bízik abban, hogy
mindenki egy sikeres és boldog évet tudhat maga mögött.
Reméli, hogy a nyíregyháziak szeretik városukat, majd az
új évre a városlakóknak, köztük a vállalkozóknak is sikereket kívánt. Hozzátette, hogy mindezek eléréséhez Nyíregyháza is mindent meg fog tenni. Ezt követõen egy látványos tûzijáték gondoskodott a fergeteges hangulat
megõrzésérõl.
2015. JANUÁR 23.
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SPORT – 2014.
Nagy Márk világbajnok
Megszerezte a WBO junior világbajnoki címét Nagy
Lajos Márk. A nyíregyházi profi ökölvívó egy lengyel bokszoló ellen nyert. Címét júniusban egy német ökölvívóval
szemben megvédte, így a szervezetnél a 4. helyen áll a
ranglistán. Testvére, Nagy Kitti ismét magyar bajnok lett az
amatõröknél, és utazhatott a VB-re. Augusztusban 40. alkalommal rendezték meg a Sóstó Kupát a strand területén.
Nyuszi futás családokkal
23. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Nyuszi futást. A szervezõ Nyírsuli Kft. ezúttal is számos kiegészítõ programmal és több versenytávval várta a gyerekeket és a felnõtteket.

Mind eredményekben, mind rendezvényekben
gazdag volt a nyíregyházi sportélet 2014-ben. A
megyeszékhely versenyzõi nemzetközi versenyeken vehettek részt, míg Nyíregyháza több válogatott viadalnak adott otthont. A teljesség igénye nélkül összegyûjtöttünk néhányat. A napi
sporthíreket folyamatosan nyomon követhetik a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Az év legjobb sportolói
A hagyományos sportgálán köszöntötték az év legjobb
sportolóit. Az év sportolója Nagy Lajos Márk ökölvívó lett,
aki megvédte profi világbajnoki címét. Az év para-

Ezrek a Michelin Bringafesztiválon
Ezrek kerekeztek a 4. Michelin Bringafesztiválon. Kicsik, nagyok, családok és profi versenyzõk különbözõ tá-

Válogatott futballmeccs a stadionban
sportolójának Veres Amarilla kerekesszékes vívót választották, aki gyõzött a Paralimpiai Világjátékokon. Az év
edzõi Pákey Béla vívó- és Nagy Lajos ökölvívóedzõk lettek, az év testnevelõjének Balogh Istvánt választották, míg
az esztendõ sportszervezete a ViniBike Kerékpáros Sportegyesület lett. Külön köszöntötték azokat is, akik nemzetközi versenyeken jó helyezést értek el, így díjat kapott
Fucsovics Márton teniszezõ, Nagy Kitti ökölvívó, Papp
Klaudia kosárlabdázó, Závaczki Bálint golfozó, Babicz
Sára sportlövõ és Szikszai Róbert diszkoszvetõ is.

U20-as válogatott labdarúgó-mérkõzést rendeztek a
Városi Stadionban. A magyar csapat 6–0-ra verte Moldovát
a felkészülési találkozón.
NB I-be jutott a Szpari
1–0-ra gyõzött Kisvárdán, ezzel kiharcolta az élvonalba jutást a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgócsapat négy
év után jutott vissza az NB I-be. Az utolsó hazai meccsén

vokon indulhattak. A legnagyobb érdeklõdés a Vidám
kerekezést kísérte. Kétezren bicikliztek a Sóstóig tartó több
mint 10 kilométeres szakaszon.
Eredményes atléták
Budapesten rendezték a Budapest Open Nyílt Atlétikai
Bajnokságot. A nyíregyházi sportolók közül Bakosi Péter
magasugrásban, Helebrandt Máté gyaloglásban, Kerekes
Dóra diszkoszvetésben szerzett aranyérmet. A Nyírsuli
felnõtt és korosztályos versenyzõi is jól szerepeltek a hazai és a nemzetközi versenyeken, a csapatbajnokságban
a nyíregyháziak a Városi Stadionban rendezett Keleti elõdöntõbõl a 2. helyen jutottak tovább.

Kerekesszékes érmek
Aranyérmes lett Londonban Veres Amarilla. A nyíregyházi kerekesszékes vívó a parasportolók számára rendezett Ifjúsági Világjátékokon gyõzött. A fiatal, 21 éves sportoló korábban versenyszerûen vívott, de betegsége után a
kerekesszékes vívást csak néhány hónapja kezdte el.
Amarilla októberben a VB-n bronzérmes lett.
Felkészülési torna Nyíregyházán

Streetball és röplabda a belvárosban
Ismét benépesült a Kossuth tér kosárlabdázókkal. A 22.
OTP Junior Adidas Streetball Challenge egyik állomása volt
a megyeszékhely. A Hübner-H strandröplabda tornának is
a belváros adott otthont, immár harmadik alkalommal.
Felújított tekepálya
Felújították Nyíregyháza tekepályáját a Városi Stadionban. 7 millió forintot fordított rá a város saját erõbõl. Nyír6–1-re verte a csapat a Szigetszentmiklóst, ezzel a bajnoki címet is megszerezte. A feljutást közel négyezren ünnepelték a Városi Stadionban. A Szpari az NB I-ben is jól
szerepelt õsszel, a 11. helyrõl várhatja a tavaszi folytatást.

Második lett a sportlövõ válogatott
Második lett a magyar egyetemi sportlövõ válogatott az
Egyesült Arab Emirátusokban rendezett VB-n. A válogatottnak a nyíregyházi Babicz Sára is tagja volt.

Válogatott meccsel búcsúzott a BUSZACSA
A magyar és román férfi kézilabda-válogatott búcsúztatta a felújítás kezdete elõtt a Bujtosi Szabadidõ Csarnokot. 2500 nézõ volt kíváncsi a két együttes felkészülési
mérkõzésére. A szünetben a bajnokságban bronzérmet szerzõ nyíregyházi férfi kézilabdacsapatot is köszöntötték.

Az elsõ 140-ben Fucsovics Márton
Fucsovics Márton több mint száz helyet javított a világranglistán az év folyamán. A nyíregyházi teniszezõ a legjobb magyarként az elsõ 140-be jutott, és több ATP Challenger tornán is a döntõbe került.

egyházán nagy hagyománya van a tekének, közel 400-an
rendszeresen ûzik a sportot, és a Nyíregyházi Tekeklub a
Szuperligában szerepel.
Atlétikai Európa-bajnokság
A 25. helyen végzett az Atlétikai Európa-bajnokságon
Helebrandt Máté. A másik nyíregyházi atléta, Szikszai
Róbert diszkoszvetésben volt érdekelt, ám három érvénytelen kísérletet követõen nem jutott tovább.
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2015. JANUÁR 23.

Nyíregyházán rendezték a MEVZA nõi utánpótlás röplabda felkészülési tornát. A magyar válogatott Csehország
mögött a második lett, megelõzve Szlovákiát és Ausztriát.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: mûszaki ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (hat hónap
próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– felméri és nyilvántartja az intézmények és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit,
elôkészíti, lebonyolítja és mûszakilag ellenôrzi az önkormányzati és intézményi
felújításokat.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanokat:

Elônyt jelent:
– mûszaki ellenôri szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör betölthetô legkorábban 2015.
február 20. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment
nyújt (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló 2015. január 23-án megjelenô száma
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. február 6. 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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.
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TÍZ ÉV MILLIÓNYI TÁNCLÉPÉSE A 4 FOR DANCE MÖGÖTT
Négy férfi, öt kontinens, ezerkétszáz fellépés és több
ezer földön, vízen, levegõben megtett kilométer. Díjak és véget nem érõ tapsvihar. Ezek jellemzik a nemcsak Magyarországon, de világszerte elismert 4 for
Dance tánccsoport munkásságát, akik idén ünneplik
fennállásuk tízéves évfordulóját.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A 4 for Dance-t a Csillag Születik címû tehetségkutató
mûsorban ismerhette meg a közönség 2009-ben. A csapat
a döntõbe jutott, azonban Tabáni István énekessel szemben
alul maradtak. Ennek ellenére számtalan hatalmas sikert
tudhatnak már maguk mögött, többször átszelték az Atlanti-óceánt, jártak Dubaiban, Pekingben, Moszkvában, Szingapúrban és többek között Monacóban is. 2009-ben Montrealban, az UNESCO védnöksége alatti Dance World
Cupon, a hivatalos táncvilágkupán három kategóriában is
megszerezték a világbajnoki címet, 2012-ben pedig dr.
Kovács Ferenc polgármestertõl Bencs Kálmán-díjat vehettek át s a Helyi Értéktárba is bekerültek. A csapat a világ
bármely pontjára is viszi el koreográfiáját, mûsorokban mindig kiemelt szerepet szánnak annak, hogy elhangozzon:
Nyíregyháza szülöttei. Ennek is köszönhetõ, hogy fennállásuk 10. évfordulóját is városukban, a szabolcsi megyeszékhelyen ünneplik, méghozzá nem is akármilyen showval. Fellépésük a Táncfarsang nyitóeseménye lesz.

LEPEREG EGY ÉVTIZED FILMJE
A világhírû együttes egy fergeteges gálamûsorral lepi meg
a közönséget 10. születésnapján február elsején, 19 órától

A 4 for Dance tagjai: Bárány Kristóf, Illés Dániel, Gál Sándor, Enyedi Péter
a Móricz Zsigmond Színházban, ahol a csapat életét végigkísérõ koreográfiák és pillanatok láthatóak majd, a kezdeti
próbálkozásoktól kezdve egészen a legújabb és legérdekesebb koreográfiákig. Bárány Kristóf, a 4 for Dance egyik
táncosa érdeklõdésünkre elmondta, szeretnék bemutatni,
hogy a csapat honnan hová jutott el a 10 év alatt. Olyan
produkciókat válogattak ki az elmúlt egy évtizedbõl, amelyek a legérdekesebbek és a legszórakoztatóbbak lehetnek,
kiegészítve sosem látott trükkökkel és látványvilágokkal.

SZTÁRVENDÉGEKKEL A SZÍNPADON
– A gálamûsorra olyan sztárvendégeket is meghívtunk,
akik részesei voltak a 4 for Dance eddigi életének. Fellép
majd Sub Bass Monster, a Strokes, Szabó Ádám és a
Hooligans dobosa, Kiss Endi. Az est házigazdája pedig

Puskás Peti és Puskás Tivadar lesz, továbbá közremûködik a Mûvészeti Szakközépiskola tánctagozata és az Y2K
tánckara – részletezte.

INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
Nyíregyházán kezdtük a pályafutásunkat, valljuk, hogy
azért tart ott a csapat, ahol, mert itt élünk. Megbecsül minket
a város, és ez nagy összetartó erõt jelent számunkra. Ezért is
gondoljuk úgy, hogy ha már innen indultunk, itt is kell megünnepelnünk fennállásunk 10. évfordulóját. 100 fölött van
már a repüléseink száma, és nagyon sok kilométer is van
mögöttünk. Idén már biztos, hogy fellépünk Pekingben, és
áprilisban szívünk vágya is teljesül: Kubába látogatunk el,
ahol szintén nem felejtjük el hangsúlyozni: nyíregyházi csapat vagyunk – tette hozzá mosolyogva Bárány Kristóf.

BALÁZS ATTILÁÉ AZ ANDRÉ KERTÉSZ NAGYDÍJ (IS) AZ USA-BAN A PRO MUSICA
André Kertész Nagydíjjal és A megyékben dolgozó
legjobb fotóriporternek járó díjjal ismerte el Balázs Attila munkáját a 33. Magyar Sajtófotó Pályázat zsûrije.
Az Escher Károly-díjas fotós nem mindennapi megközelítésben ábrázolt sorozatán egy hajléktalant. A Magyar Újságírók Szövetsége sajtófotó pályázatára 2014ben 243 fotós több mint 7 ezer alkotással nevezett.
Szerzõ: Mikita Eszter
Balázs Attila és Barna bácsi kapcsolata közel egy éve
kezdõdött úgy, hogy elõször csak közvetve tudtak egymásról. A belvárosi hajléktalan optikailag nem a társadalom által megszokott otthontalan: nem járkál szatyrokkal
a kezében, ruhája tiszta, rendezett, borotvált arcán egyedül a tekintete tanúskodik nehéz sorsáról. A felületes szemlélõ úriembernek is nézhetné az idõs hajléktalant, amikor
görbebotjára támaszkodva kocsma helyett a karácsonyi
szent misére indul. Balázs Attila, nyíregyházi fotóriporter

megörökítette, ahogy hallgatja az igét, gyertyát gyújt, majd
áldoz. A mise után visszakísérte égboltos otthonába és
megvárta, míg nyugovóra tér. A több rangos elismeréssel
büszkélkedõ, sokat tapasztalt fotóriporter azt mondta, az
utolsó exponálásnál, ahogy december 25-én, hajnalban
visszanézett rá a fedél nélküli úr, egyetlen pillantásával
hitelessé tette minden addigi mondatát, mozzanatát. Tekintete mindent elárult, benne volt 62 évének minden
nehéz és szép pillanata. A Barna bácsi különleges történetét bemutató emberközpontú dokumentarista sorozatot
a nemzetközi szakmai zsûri a kategóriák fölé emelt André
Kertész Nagydíjjal jutalmazta.

Balázs Attila

A díjnyertes képsorozat egyik darabja
a képsorozat készítése elõtt több idõt töltött az öregúrral.
Megismerte életét, tragédiáját és azt a felfogást, ami sorstársaitól megkülönbözteti. Nem temetkezik önsajnálatba,
nem fojtja bánatát alkoholba, hanem hisz Istenben és reméli, élete még jóra fordul. Balázs Attila úgy gondolta,
Barna bácsi érdemes arra, hogy egy képsorozattal tisztelegjen elõtte. Jó alkalomként kínálkozott a karácsonyi éjféli mise, amire az idõs hajléktalant elkísérte. Belvárosi
búvóhelyén találkoztak, ahol az öregúr ünnepi viseletet
öltött: öltönyben, nyakkendõben és fehér ingben indult
útnak december 24-én. A fotós követte õt a templomba,
12
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Balázs Attila azt vallja életformává vált hivatásáról, hogy
mindegy mit örökít meg, minden esetben megpróbálja
megtalálni az embert. Azt az embert, aki valamilyen szempontból példaként, tanulságként vagy érdekességként állhat a többi ember elõtt. Van, hogy egy téma fotózása elõtt
többször visszatér alanyához, beszélget vele, megpróbálja megismerni, megérteni, hiszen olyan tudással szeret
rendelkezni, amely lehetõvé teszi azt, hogy késõbb olyan
képet lásson viszont, amit elképzelt, amit láttatni szeretne
és ami hiteles. A fényképezésrõl azt mondta, kellõ tudatosság, alázat, idõ és érdeklõdés szükséges ahhoz, hogy a
fotós elérje azt, hogy ha valaki a világ bármelyik részén
megnézi a képét – amiben benne van maga a fotós is –,
ugyanazok a gondolatok jussanak eszébe, mint neki, amikor a kép készítésébe kezdett.
A 33. Magyar Sajtófotó Pályázat pályamûveibõl 2015.
március 20-án nyílik kiállítás Budapesten, a Robert Capa
Kortárs Fotográfiai Központban, amit május 17-éig tekinthetnek meg az érdeklõdõk.

Január 19-étõl 28-áig a Nyíregyházi Cantemus Kórus
Pro Musica Leánykarának 17 énekese az Egyesült Államokban ad koncerteket a Fischer Iván vezette Budapesti
Fesztiválzenekarral.
A leánykar a fesztiválzenekar amerikai turnéjára kapta
a meghívást közremûködõként. A zenekar hat koncertet
ad a kontinensen, két hangversenyük lesz New Yorkban
és San Franciscóban, egy-egy pedig West Palm Beach-en
és Washingtonban.

ESEMÉNYEK

NAPLÓ PORTRÉ:

A DOWN FÕVÁROS ELNÖKE
Szerzõ: Tarczy Gyula
Kisari Károly lepõdött meg a legjobban, amikor megtudta, hogy a decemberi közgyûlés vele kezdõdik: a polgármester neki nyújtotta át a Bencs Kálmán-díjat a közgyûlés
döntése alapján önfeláldozó tevékenységéért, elkötelezettségéért, mint a Csodavár Korai Fejlesztõ Központ létrehozójának, a Down Egyesület elnökének. Pedig kívülrõl nézve logikusnak mondható...
A nyíregyházi születésû, korábban
kereskedelmi vállalkozásokat vezetõ
és multicégeknél is fontos beosztásban dolgozó édesapa naponta szembesül az úgynevezett Down-szindrómával, hiszen két gyermekük közül az
egyik ezzel a kromoszóma-eltéréssel
született. A motiváció tehát adott volt,
de ebbõl még nem következik ez a –
bátran mondhatjuk – sikertörténet.
Ehhez kellett az érintett társak, szülõk segítsége, odaadása, hogy a 2009-ben megfogalmazott álom két év
múlva valóra váljon, s megnyíljon az egész város számára a Szent István utcán a Csodavár, sõt, azóta márciusban
elkészül a Csodakert. Mára több mint 500, ahogy õ fogalmaz: többségi család egészséges gyermeke jár oda korai
fejlesztésre szakemberekhez, gyógypedagógusokhoz, s
150 valamilyen fogyatékkal élõ, s közülük „mindössze”
tíz százaléknyi a Down-szindrómás. A központi elem a
foglalkozásokon a játék, mely gyakran kimarad a fiatalok
életébõl, s ezeken, valamint a rendezvényeken, s a játszóházban is együtt vannak, ami természetessé vált mindenki számára. Kisari Károly vezérelve ugyanis, hogy ha
gyógyítani nem is lehet mindent, de a környezetet alakítani igen, beleértve a befogadó szemléletet.
Ez az erõ és szeretet az egész országra kisugárzott, hiszen a Down Egyesületnek Nyíregyháza a székhelye, s
Budapest csupán a telephelye, miközben 15 civil szervezettel mûködnek együtt különbözõ megyékbõl. Mondják
is neki gyakran a szülõk: ha már így alakult, hogy fogyatékkal él a gyermekük, öröm, hogy ide születtek, hiszen
az állami szektor fejlesztõ intézményeihez képest egyedülálló, ami itt történik. Az is, hogy az elmúlt években
közel százmillió forintnyi adomány érkezett cégektõl,
magánszemélyektõl a teremtéshez, ami szinte pályázati
forintok nélkül valósult meg.
Az elnök szerint a társak mellett ebben nagyban segítette õt a multiknál megismert szervezeti kultúra és kapcsolatrendszer, s az, hogy már fõállásban erre tette fel az
életét. Tervek pedig vannak a fejlesztõ fejlesztésére, figyelve a nyugati modelleket. Az elõzmények alapján nem
kérdés, hogy meg is valósulnak...

PROGRAMOK

ISTENÍTÉLET, AVAGY A SZERELEM DIADALA
Az özvegy Karnyóné és a János király határon túlra
is elérõ sikere után fokozott várakozás elõzte meg Keresztes Attila legújabb nyíregyházi rendezését, a Tûzpróbát, melyet szombaton láthat elõször a publikum a
Móricz Zsigmond Színházban.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
„Az érzés minden fioláját, égieket és földieket akarom
kinyitni” – írta a Heilbronni Katica, avagy a tûzpróba címû
drámájának papírra vetése idején Kleist, akinek Az eltört
korsó címû vígjátékát jó két éve láthatta a nyíregyházi
közönség a Krúdy Kamarában. Miután a földön nem lelt
boldogságra a szerelem által, 34 évesen önkezével vetett
véget életének. Ez a tette nem volt példa nélküli, hiszen a
szentimentalizmus korában oly sokan cselekedtek hasonlóan a szív jogaira hivatkozva Németországtól Japánig.
Keresztes Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának mûvészeti igazgatója úgy véli,
mostani rendezése nagy találkozás volt számára Kleisttel,
akinek mûveit elég keveset játsszák a teátrumok, pedig
milyen gyönyörû ez az alkotása is!
– A maga korában, a XVIII-XIX. század fordulóján, õrültnek tartották a német írót, mert elég labilis idegzetû volt.
Ez a darab nagyon személyes hangvételû a szerzõ erõs
érzelmi töltete miatt. Ma a szerelmesek könnyen az ágy-

Jenei Judit, Horváth László Attila és Kuthy Patrícia
ban találják magukat, elõtte meglehetõsen keveset találkoznak, a technikai eszközök használata miatt akár smsben, e-mailben rövidre zárnak dolgokat. Kleist arra hívja
fel a figyelmünket, hogy érzelmeinkre idõt kell szánni,
energiát kell fordítani a veszteségeink, a nyereségeink

megélésére. A mû szerint isten által eleve elrendeltek az
érzelmek, mi csupán beteljesítjük, amit sugallatként kapunk. Ezért van az, hogy gyakran olyanok szeretnek egymásba, akiknek nem lenne szabad.

KI KELL ÁLLNI A TÛZPRÓBÁT
A darabban egyfelõl adott egy szerencsétlen sorsú, de
tüneményes szegény leány, Katica (Jenei Judit), másfelõl
egy gonosznak tartott, intrikus várúrnõ, Kunigunda (Kuthy
Patrícia), aki meg akarja akadályozni a lány boldogságát.
Ennek az az oka, hogy õ maga is szerelmes Sugár grófjába
(Horváth László Attila). Gonoszságán túl látjuk azonban,
hogy benne is dúl a szerelem utáni fékezhetetlen vágy,
ami az íróban is élt egészen haláláig. Ez tehát egy szerelmi háromszögre alapozott cselekmény, melynek végkifejletét az elõadáson láthatják meg a nézõk. Igazi romantikus befejezésû történelmi lovagdráma ez, ahol a fekete
sem olyan fekete, mint más, korabeli mûvekben. Keresztes Attila változtatott a címen; az alcím lépett elõre: Tûzpróba, avagy a Heilbronni Katica, nehogy elrémítsék a
potenciális nézõket Heinrich von Kleisttel és a Heilbronni
Katicával. A középkorban a tûzpróbát követõen isten szándékára akartak következtetni a gyógyulás idejébõl, esetleg a túlélésbõl. Ebben a mûben mindenki alávettetik, és
mindenkinek ki kell állnia a tûzpróbát.

CSODÁLATOS SZÍNPADKÉP, KORHÛ JELMEZ
– Bár a lovagdráma középkori mûfaj, a XVIII. század
végén, a klasszicizmus és a romantika határán felújítják,
Kleist maga a „klasszikusok” nyomán (El Cid) halad. A
lovagi erények – mint a tisztesség, a hit lovagja – nála is
megnyilvánulnak. Pont úgy csodás ez az alkotás, ahogyan
megírta, s mi úgy is játsszuk. A szerzõ nem megtörtént
eseményt dolgoz fel: a darabban van csorgó pataktól összeomló várkastélyig 16 helyszín. Ezt nem tudja mind kiszolgálni a színpad, de Fodor Viola csodálatos színpadképet
készített, a jelmezek pedig Bianca Imelda Jeremias jóvoltából tökéletesen megidézik a kort a páncéltól a köpenyekig, kardig, lándzsáig, a ma már kicsit nevetségesnek tartott fejfedõkig. Nincs lovagkor zene nélkül, melyet Boros
Csaba szerzett az elõadás számára.
A fõbb szerepekben Vicei Zsolt, Bárány Frigyes,
Pregitzer Fruzsina, Éry-Kovács Zsanna, Horváth Sebestyén
Sándor, Vizkeleti Zsolt, Széles Zita, Horváth Margit és István István láthatók.
(Bõvebben: nyiregyhaza.hu)
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TÍZ ÉVE NINCS KÖZTÜNK
EGY ÉVTIZEDE HUNYT EL TRAGIKUSAN KULCSÁR ANITA KÉZILABDÁZÓ
Tíz éve hunyt el Kulcsár Anita. A világ legjobb kézilabdázójának is megválasztott sportoló a nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kezdte pályafutását.
Egykori iskolájában emlékeztek a válogatott játékos
halálának évfordulójára.
Egy emléktábla a falon, egy fotó, és az elsõ válogatottság során viselt mez. Többek között ezek a tárgyak emlékeztetnek nap mint nap a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban
Kulcsár Anitára. Az Európa-bajnok, világbajnoki és olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, akit a világ legjobb játékosának is megválasztottak, 2005. január 19-én autóbalesetben hunyt el. A 28 éves sportoló nevelõedzõje Hadobás
István volt.
Kevesen tudják, hogy a Szerencsrõl érkezõ diáklányt
felvették a Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatára.
Gerelyhajítónak készült, ám Hadobás István – akit felkértek, hogy segítsen a labdajátékok kiválasztóján – rávette,
hogy inkább kézilabdázzon.
– Volt is egy kis nézeteltérésünk Orendi Mihállyal, aki
akkor az atléták vezetõje volt. Õ is látta, hogy Anita milyen tehetséges, és szerette volna megtartani saját sportágának. Végül azt mondta, akkor engedi el kézilabdázni
hozzám, ha megígérem, hogy válogatott játékost faragok
belõle. Persze én megígértem, de magam sem gondoltam,
hogy ez valóban megvalósul. Anita viszont az elsõ perctõl úgy dolgozott, hogy NB I-es játékos legyen. Ha edzésen elmagyaráztam neki valamit, tõle a pályán is viszont
láttam. Az átlag életkor 17 év volt a csapatban, mégis sorra nyertük a mérkõzéseket, mert abban a csapatban so-

kan hasonló mentalitással játszottak – mesélte Hadobás
István.
Kulcsár Anita társaival már az elsõ évben sikeres volt a
Kölcsey kézilabdacsapatával. Megnyerték a megyei bajnokságot, majd az NB II-t, az NB I/B-ben pedig a második
helyen végeztek. Érettségi után a Gyõr szerzõdtette, majd

Tíz éve hunyt el autóbalesetben Kulcsár Anita
játszott Székesfehérváron és Dunaújvárosban is. Rá emlékeztek egykori csapattársai, az iskola diákjai, a megyei
szövetség és Nyíregyháza vezetése.
– Azokra emlékezünk, akik a kultúra, a tudomány, vagy
éppen a sport területén olyat alkottak, ami maradandó,
amire érdemes emlékezni. Anita ilyen volt. Halálának
évében a világ legjobb kézilabdázójának választották, azaz
felért a csúcsra, az a munka pedig, ahogy eljutott idáig,
példaértékû mindannyiunk számára – mondta dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

A HÁRSFALVI KFT.
TÉLI AKCIÓI, ÚJDONSÁGAI
Újabb év, újabb elismerés! 2014. évben ismét megkapta a
Hársfalvi Kft. az arany fokozatú kereskedõ oklevelet. Ez az
elismerés azért kiemelkedõ a Hársfalvi Kft. életében, mivel a
Marshall Ablakgyártónak Európa-szerte közel háromszáz partnere van, s ezekbõl az elsõk között értékesítõ kereskedõk egyike lett a Hársfalvi Kft. A Marshall ablakok Magyarországon a
legdinamikusabban fejlõdõ és kiemelkedõen magas minõségû nyílászárókat gyártó magyar vállalkozás termékei.
A 2014. évben elkezdett
Téli akciónkat meghosszabbítva, folytatódik a mûanyag
nyílászárók kedvezménye,
mellyel most kevesebb mint
fél áron vásárolhatnak. Opcióként érdemes elgondolkodni a háromrétegû üvegrõl, mely akár Ug: 0,5
hõértékû is lehet. Ezzel az
üveggel 50 százalék megtakarítás érhetõ el a kétrétegû
üvegéhez képest.
Az energiamegtakarítás télen és nyáron egyaránt fontos. Télen a fûtésköltségen tud
javítani, nyáron a légkondicionáló berendezések energiafogyasztásán segít a
ClimaGuard Solar-bevonatos
hõszigetelt üveg. Ez a bevonat ennek a két kihívásnak
egyszerre képes megfelelni,
valamint kimutathatóan 60
százalék energiamegtakarítás
érhetõ el vele egy normál
üvegéhez képest.
Jó hír, hogy a Hársfalvi
Kft.-nél rendelhetõ bármelyik ablaktípusba kérhetõ,
igen kedvezõ áron.
Az üvegen túl másik sarkalatos kérdés, melyet sokan
tesznek fel az ablak mûszaki tartalmára vonatkozóan:
„És hány kamrás az ablak”?
14
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Ez a legfontosabb sokaknak,
mivel ezt hirdeti és hangoztatja minden nyílászáró-kereskedõ, és talán ezt hallja a
szomszédtól és „hozzáértõ
baráttól” egyaránt.

Egy kiváló 5-6 kamrás, német profilból készült nyílászáró – mely tartalmazza a
hozzá elõírt gyári anyagokból
készült tartozékokat – késztermékké gyártva tud olyan hõszigetelési értéket, mint egy
7-8 kamrás mûanyag ablak.
Soha sem csak a kamraszám
számít. Az ablak-, ajtóvásár-

lás elõtti tájékozódással sok
gondot és pénzt takaríthat
meg, mivel ez a döntés akár
húsz évre is szólhat.
A mûanyag nyílászárók
mellett, a Hársfalvi Kft. a fa
nyílászárók beszerzésében és
szerelésében is partner. 2014.
novembertõl bevezetõ áron
kínáljuk a borovi fenyõbõl
készült ablakainkat, natúr és
gyári felületkezeléssel egyaránt. A fa ablakok is egyedi
méretre készülnek az ügyfelek elképzelése szerint, rövid
határidõvel. A lazúros felületkezeléssel készült mártott
és festett ablakok kiemelkedõ kedvezménnyel kaphatóak 2015. február 28-áig.
A másik nagy termékcsaládunk a szekcionált garázskapuk, lakossági és ipari kivitelben továbbra is elérhetõek. A már jól megszokott
magas mûszaki tartalom
mellett, pénztárcabarát
árakkal, egyedi méretre készülnek, mindez a kapuk
egyedi felárazása nélkül.
Ezért nincs szükség falazásra, vésésre, vakolásra ahhoz, hogy beépítsük otthonába, az önnek gyártott
egyedi garázskaput, kézi
vagy motoros kivitelben.
Reméljük, mihamarabb
találkozunk a bemutatótermünkben, ahol szívesen segítünk elképzelései megvalósításában.
(x)

ERÕSÍT A SZPARI
Három játékossal kötött szerzõdést a Nyíregyháza
Spartacus. Egy grúz középpályás mellett két szlovák
labdarúgóval erõsítette keretét a csapat.
Juraj Halenár 31 esztendõs, támadó. Az elmúlt hat
évben a Slovan Bratislava labdarúgója volt, és 150 élvonalbeli meccsen 55 gólt szerzett csapata színeiben.
Számos Bajnokok Ligája és Európa-liga mérkõzést játszott, többek között a Napoli, a Sparta Praha és a
Ludogorec ellen, utóbbinak két gólt is lõtt egy éve a
selejtezõk során. Három alkalommal volt tagja a szlovák válogatottnak. A szlovák élvonal leggólerõsebb játékosa 2016. június 30-áig szóló szerzõdést kötött a
Szparival. Nem érkezett egyedül, korábbi csapattársa,
Igor Zofcák is 1,5 évre elkötelezte magát a Spartacushoz. A középpályás 14 alkalommal léphetett pályára a
válogatottban, szintén 31 esztendõs. 2010-ben igazolt
a Slovan Bratislavához, és 94 meccsen 13 gólt szerzett
a csapat színeiben. Õ is számos európai kupameccset
játszott az elmúlt esztendõkben. Mindkét labdarúgó
szerzõdtetésében a Pannon Player Menedzser Iroda
munkatársa, Laczkó Mihály, FIFA-menedzser segítette
a Spartacust. Kedden egy grúz védekezõ középpályással is megállapodtak a vezetõk. Zurabi Arziani 27 esztendõs, korábban az Anzsi Mahacskala és a Rubin Kazany labdarúgója is volt.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 25., vasárnap 18.00 óra Lelátó,
benne: DVTK–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés ismétlése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A Bencs Villa programjai: A villa állandó kiállítása
(Orémusz József Nyíregyháza anno... c. olajképsorozata)
hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között látogatható. Január 27-én 17.00 óra: francia sanzonest – Jerome és barátai várják az érdeklõdõket. Vendég: Torma Kata énekesnõ
(az X-Faktorból). A belépés ingyenes. Információ: 42/402004, 30/252-0666.

Szent Efrém Napok 2015. Program: január 30-án 8.30–
10.00 óra: Püspöki Szent Liturgia, Nyíregyházi görögkatolikus társ-székesegyház; 11.00–13.00 óra: Konferencia a bizánci oktatásról, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola; 14.00–17.00 óra: Népzenei bemutató és közös éneklés, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola; 18.00–20.00 óra: Dániel-játék: Szent
Miklós Általános Iskola Kicsinyek kórusa, jósavárosi görög katolikus templom. A belépés ingyenes!

„A hit, az élet és az emlékezet terei” – Jürgen van Buer,
a berlini Humboldt Egyetem professzorának fotókiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtár III. emeleti társalgójában.
Megnyitó: január 24-én 13.00 óra. Megtekinthetõ: február 28-áig.

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Póka Imre (11. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. január 28., 17.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága u.
Dr. Vinnai Gyõzõ Szabolcs (2. számú választókerület
egyéni országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. január 29., 15.00–17.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3. szám alatti
Választókerületi Iroda.
Igazi székely móka, mesevilág várja a gyerekeket a Váci
Mihály Kulturális Központban február 1-jén 10.30-kor. A
székelyföldi Csernik Szende (Lábita Bábszínház) ízes tájszólással, nem mindennapi módon adja elõ az erdélyi
népmesék gyöngyszemeit, hisz neki nem a kezén, hanem
a lábán kelnek életre mesealakjai. Információ: 42/411-822,
www.vacimuv.hu.
Az Alma Együttes koncertjére várják kicsiket és nagyokat február 8-án 16.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központba. Jegyek elõvételben már kaphatók a helyszínen.
Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
Lakatos Tibor olajfestményeinek kiállítása a Móricz
Zsigmond Színház emeleti galériájában. Megtekinthetõ:
február 27-éig.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: január 24-én 16.00
óra: Kinek jobb a háza, 25-én 10.00 óra: Az elátkozott
malom. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet
(Mókus játszóház mellett).
„Az égig érõ paszuly” meséje elevenedik meg január
25-én 10.30-kor a Váci Mihály Kulturális Központban. Az
egri Babszem Jankó Gyermekszínház elõadása után kreatív játszóházban alkothatnak kedvükre a helyszínre érkezõk. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.

Trembácz Éva Zsuzsanna: Kultúrsokk – Amerika, Kína,
Szenegál. A január 30-án 16.30-kor kezdõdõ – sok-sok
fotóval tarkított – elõadáson szó lesz szenegáli, kínai, amerikai éveinek kulturális élményeirõl, kulturális sokkjairól.
Helye: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója a Móricz
Zsigmond könyvtár kamaratermében január 26-án 16.00
órától. Témák: A magyar kultúra napja alkalmából beszélgetés Kölcsey Ferenc: Gyermekgyilkos R. d. M. ügyében
novellájáról; Kölcsey Ferenc-versek idézése.

SZÜLÕI FÓRUM
Nyílt szülõi fórumra várják a Nyíregyházi Fõiskola
képzései iránt érdeklõdõ középiskolásokat, szüleiket
és tanáraikat január 27-én. A felvételizõknek irányt
mutató program 15 órakor kezdõdik a fõiskola Bessenyei-aulájában.

Én változtatni akarok...! Változz, hogy változtatni tudj!
– 2x1,5 órás interaktív elõadás a Korzó Bevásárlóközpont
„ A” épület III. emeletén. Elsõ alkalom: január 30-án 17.00
órától. Elõadó: Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). Érdeklõdni: 30/320-9025. A kurzus ingyenes. Szükséges kellék: jógamatrac vagy ülõpárna, kényelmes viselet, toll.

A Talán Teátrum és a Luby Társaság produkciója
Turcsán–Buzogány: A Petõfi-titok – musical két részben
január 27-én 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Jegyinformáció: 42/411-822.

KÖZÉPISKOLÁSOK
II. ZENEI VERSENYE

A Városmajori Mûvelõdési Ház Szív Klubjának következõ foglalkozása január 28-án 17.00 órától lesz, ahol
dr. Varga Erzsébet fõorvosnõ elõadását hallhatják „Egészségvédelem a hétköznapokban” címmel. Információ: 42/
434-002.

A Nyíregyházi Fõiskola Zenei Intézete második alkalommal rendez zenei versenyt középiskolásoknak.
Január 24-én 5 megye 14 intézményébõl mintegy 80
jelentkezõ mutatja be gyakorlati, elméleti tudását, illetve elõadói felkészültségét.
A versenyt két korcsoportban – IX-X. osztály és XI–
XIII. osztály – rendezik meg. A meghirdetett kategóriák korcsoportonként: szolfézs-zeneelmélet, zenetörténet, klasszikus hangszerjáték, népdaléneklés, népi
hangszer.
Egy versenyzõ több kategóriában is nyújthatott be
nevezést. Kategóriánként 3 fõs zsûri értékeli a versenyzõk teljesítményét. Az 1–3. helyezésekért járó könyvutalványok mellett a Szepessy Béla grafikusmûvész
által felajánlott különdíjakat is megnyerhetik a versenyzõk, továbbá a Nyíregyházi Fõiskola ének-zene, illetve az ének-zenével szakpárban induló népzene- és
népikultúra-tanár osztatlan tanári szakokra történõ
felvételi jelentkezés esetén, a 2. korcsoport díjazottjai
mentességet (maximális részpontszámot) kaphatnak a
gyakorlati vizsga megfelelõ ismeretkörei alól.

GAZDIKERESÕ
Hajnal: 2014 novemberében született keverék szuka, aki testvérével együtt került
az Állatotthonba. Aktív, játékos kölykök,
vélhetõen közepes termetûek lesznek.
Marcell: 2014
októberében
született keverék
kan, akit testvérével együtt találtak magukra hagyva. Játékos kis szõrgombócok, vélhetõen közepes termetûek lesznek.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

FELKÉSZÜLÉS
A 2015. ÉV KIHÍVÁSAIRA
A Váci Mihály Kulturális Központban konferenciát
szerveznek 2015. február 4-ére, amelynek címe: „Konferencia a gazdálkodásszervezés és menedzsmentfejlesztés szolgálatában”, témája pedig „Felkészülés a
2015. év kihívásaira – Megfelelés és versenyelõny”. A
szervezõk elsõsorban a költségvetési szervek, állami
hivatalok, gazdasági társaságok, illetve nonprofit szervezetek/vállalkozások vezetõinek érdeklõdésére számítanak, hisz a konferencia számukra adhat hasznos
információkat. Az elõadók sorában országosan elismert gazdasági és üzleti szakembereket találhatunk:
prof. dr. Borbély Attila, PhD, MBA, rektor, egyetemi
tanár, (Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottságának társelnöke), Csepreghy Nándor, a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes államtitkár, dr. Tóth Gergely gazdasági elemzõ, dr. Kantár Tamás ellenõrzési
szakértõ, valamint Gyulai Tibor tudásmenedzsment
szakértõ.
A rendezvény fõvédnöke dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere, valamint Kozma Péter
kormánymegbízott.
A konferencia részleteirõl az alábbi elérhetõségeken érdeklõdhet: 42/411-822/121-es mellék, konferencia.vacimuv@gmail.com.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 24., szombat 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
katica, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Alhangya, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
Január 26., hétfõ 14.00 Az anyu én vagyok!, Manócska
bérlet, Nagyszínpad
Január 27., kedd 14.00 Az anyu én vagyok!, Mekk Elek
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Bérletszünet, Krúdy
Kamara
Január 28., szerda 19.00 Az ellopott futár, Szigligeti
bérlet, Nagyszínpad
Január 29., csütörtök 19.00 Az ellopott futár, Kelet bérlet, Nagyszínpad
Január 30., péntek 19.00 Móricz „villám” drámák – a
24 órás drámaíró verseny alkotásai, Bérletszünet, Nagyszínpad
2015. JANUÁR 23.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KÖLCSEY NYÍREGYHÁZI EMLÉKEZETE
Nemzeti imádságunk, a Himnusz költõjének emlékét Nyíregyháza városa is õrzi és ápolja. Legelõbb utcát neveztek el róla: 1910tõl az Érkert egyik – a Kiss Ernõ és
az Arany János utcákat összekötõ –
utcája viseli nevét.
A következõ névadás egy oktatási intézményhez köthetõ: 1958ban hozták létre az Állami Kölcsey
Ferenc Leánygimnáziumot. E gimnázium elõdje az 1928-ban létesített Kálvineum Tanítóképzõ Intézet,
amely a tanítóképzés átszervezésével az 1954/55. tanévtõl fokozatosan leánygimnáziummá alakult át,
elsõ igazgatója Porzsolt István volt.
1959-ben a gimnáziumot a Bethlen
Gábor utcai épületbõl átköltöztették a ma is használt, Széchenyi utcai épületbe, amely addig az Állami Fiú Tanítóképzõ Intézet iskolájának és internátusának adott helyet. 1964-tõl a leánygimnázium
koedukált intézmény lett. A Barzó Mihály építõmester tervezésében és kivitelezésében, 1901-ben eredetileg pénzügyigazgatósági székháznak emelt épületben több Kölcsey-emlékjelre is bukkanhatunk. A legizgalmasabb talán
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az a Marton László szobrászmûvész
által 1973-ban készített festett gipszöntvény, amely a költõ szatmárcsekei ülõalakos bronzszobrához szolgált mintául. Eredetileg a gimnázium Széchenyi utcai kollégiumának
az elõkertjében helyezték el V.
Rusinov bronz mellszobrát, amelyet
a kollégium 2008-as bezárását követõen áthelyeztek a gimnáziumba.
Megemlítendõ még Povelcsák Ildikó 2003-ban készült vizsgamunkája, amely szintén a gimnáziumban
található.
Bíró Lajos szobrászmûvész alkotását (képünkön) 2008. január 19én leplezték le, azt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata
nemzeti múltunkra, a történelmünket formáló kiemelkedõ személyiségekre való emlékezés jegyében
állította Kölcsey halálának 170. és
a Himnusz születésének 185. évfordulóján. A megyeháza elõtt elhelyezett szobor melletti márványoszlopon olvasható Kölcseyidézet mindenki számára fontos üzenetet hordoz: „A haza
minden elõtt”.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Sipos Marianna 70/866-9402
Máté János 70/933-9840
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató
ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 200
Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu
Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

