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MADE IN NYÍREGYHÁZA

INFLUENZA KÖRKÉP
Magas láz, izomfájdalom, gyengeség, verejtékezés, köhögés,
felsõ légúti hurut. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre
többen szenvednek ezektõl a tünetektõl. Már több mint két hete
átlépte a megyében az influenzás megbetegedések száma a járványügyi küszöböt, ez azt jelenti, hogy az influenzás betegek
száma ugrásszerûen megnõtt, 100 ezer lakosra több mint 150
megbetegedés jut. Az enyhe idõjárás pedig különösen kedvez a
vírus terjedésének. Idén viszonylag alacsony az idõskori megbetegedések száma, a legtöbb influenzás beteg 34 év alatti, ezen
belül is a 15 év alatti fiatal. A 3–5 éves korcsoportból pedig az
elmúlt héten különösen nagy számban fordultak orvoshoz a
gyerekek. A szakemberek szerint az influenza vírus ellen egy
most beadott védõoltás már nem jelent kellõ védettséget, de a
megbetegedés ellen érdemes tenni.

Szerzõ és fotó: Erdõs József
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Ezúttal az „Év turisztikai városa” lettünk, 2013-ra vonatkoztatva. Képünkön a díjátadón az elsõ sorban jobbról a negyedik dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
Az év turisztikai városa címet nyerte el Nyíregyháza.
Dr. Kovács Ferenc polgármester Az Utazó magazin év
eleji konferenciáján vette át az elismerõ oklevelet, ahol
az egyik leggyorsabban fejlõdõ hazai turisztikai
desztináció városmarketing-stratégiájának sarokpontjai
témában elõadást is tartott a szakmai közönségnek.
Az Utazó magazin hagyományos, évadnyitó konferenciáján az aktuális turisztikai kérdésekrõl, a szállodaipar új trendjeirõl, a Magyar Turizmus Zrt. marketingstratégiájáról, a sikeres városmarketingrõl és az online marketing hatékonyságáról is szó volt a Boscolo New York Palace Hotelben.

EZÚTTAL A SZAKMA SZAVAZOTT
A 16 éves magazin az interneten és a közösségi portálokon is megszavaztatta olvasóit, valamint a turisztikai
szakembereket arról, hogy kit tartanak 2013 legjobb tu-

risztikai szolgáltatójának. A versenyben Az év turisztikai
városa címet Nyíregyháza nyerte el, a díjat a polgármester vette át a fõvárosban. Nyíregyháza az elmúlt év végén
egy másik, a szallas.hu szavazásán Az év feltörekvõ turisztikai települése címet kapta meg.
– Az év feltörekvõ turisztikai települése címet a turisták
szavazatai alapján kaptuk meg, a mostani elismerés pedig inkább a szakmáé. De ami fontos, hogy mind a kettõ
Nyíregyházát tartotta az elmúlt évben turisztikai szempontból a legtöbbet fejlõdött településnek. Ez egy nagy visszaigazolás mindenkinek, aki ezért dolgozott. Mutatja, hogy
ezt a munkát érdemes volt elkezdeni és érdemes folytatni
– emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester, aki prezentációjában kiemelte az elmúlt évek eredményeit a gyógyvízzé minõsítéstõl a gyógyhellyé válásig, s elõre jelezte
az induló, az önkormányzat által pályázaton elnyert kétmilliárd forintos Sóstó projekt beruházásait a fürdõfejlesztéstõl kezdve az állatpark újabb attrakcióira is utalva.

ÉRZÉKELHETÕ A FEJLÕDÉSÜNK
A konferencián részt vevõk azt mondták, látványos és
érezhetõ az a fejlõdés, ami Nyíregyházán elindult.
– Mikor legutóbb Nyíregyházán voltam, kevés idõm volt
a nézelõdésre, de meglepõdve tapasztalom, hogy sok érdekesség és szépség található ott. Még én is azt gondolom,
hogy vissza kell mennem ahhoz, hogy mindent megismerjek, ami új és ami egy egészen más kontextusba helyezi a
várost. Már csak azért is, mert a turizmus most már nem
csak arról szól, megnézünk épületeket, múzeumokat, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat, a gasztronómiát is
kipróbáljuk és a borkultúrának is egyre nagyobb szerepe
van. Mindez összesen egy nagyon nagy lehetõség Nyíregyházának – mondta el a konferencia moderátora, dr. Érsek
M. Zoltán, gazdasági újságíró. Az eseményen egyébként
13 kategóriában ítéltek oda díjakat. A települések közül
egyedül a szabolcsi megyeszékhely kapott elismerést, a többit szállodák, légitársaságok és vendéglátóhelyek kapták.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK

HAVAS EMLÉK

BETEGEK VILÁGNAPJA

A mandabokori óvodások kihasználták a néhány napos telet és élvezték a
szánkózást az óvoda melletti hóval borított területen. Nem csak a gyerekek,
de a felnõttek is nagyon jól érezték
magukat.

Betegek és hozzátartozóik, egészségügyi dolgozók töltötték meg a Sántha
Kálmán Szakkórház Lovagtermét a Betegek Világnapja alkalmából rendezett
ünnepségen. Az 1993-ban, II. János Pál
pápa kezdeményezésére életre hívott világnapnak többéves hagyománya van
a szakkórházban.

JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG
Javuló rendõrségi statisztikáról számolt be a megyei rendõrfõkapitány évértékelõ tájékoztatóján. Az országos
rendõrfõkapitány a szerdai állománygyûlésen kiválónak értékelte a hatóság
munkáját. Az adatok azt mutatják, a
legtöbb típusú bûncselekménybõl kevesebb történt a megyében mint egy
évvel korábban.
Szerzõ: Erdõs József

FEBRUÁR 14., PÉNTEK

FEBRUÁR 14., PÉNTEK

FARSANG AZ ÓVODÁBAN

VALENTIN-NAPI FARSANG

Karnevállal ûzték el a telet a Kerekerdõ Tagintézmény óvodásai. Az egész
napos farsangi mulatságban a jelmezesek táncoltak, vetélkedtek, tréfás, mókás mûsorokkal hívogatták a tavaszt.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában
és Óvodában Valentin-napi farsangot
rendeztek. Felléptek az osztályokból
verbuválódott kulturális tánccsoportok,
ötletes jelmez is feltûnt amellett, hogy
a rajz szakkörösök is remekeltek.

FEBRUÁR 14., PÉNTEK

FEBRUÁR 14., PÉNTEK

ÚJ UTAKON AZ EURORÉGIÓ

DÍJNYERTES ALKOTÁS

Makrorégiós státuszt szeretne kapni
a Kárpátok Eurorégió, mert így akár fejlesztési forrásokhoz is hozzájuthat – ez
hangzott el a szervezet ülésén Nyíregyházán. A tanácskozáson az elnökségi
stafétát is átadták, a magyaroktól most
a lengyelek vették át.

Szepessy Béla grafikusmûvész, a
Nyíregyházi Fõiskola Vizuális Kultúra
Intézetének igazgatója a madéfalvi veszedelem 250. évfordulója alkalmából
hirdetett képzõmûvészeti pályázaton
tollrajzával az elsõ helyezést érte el.

Papp Károly, országos rendõrfõkapitány
részvételével tartottak évértékelõ értekezletet szerdán a rendõrség megyei kapitányságán. A dandártábornok a tavalyi évet értékelve azt mondta, kiválóan teljesítettek
a megyei rendõrök, ez egyebek mellett a
javuló statisztikai eredményeken is látszik.
Az összes rendõri eljárásban 17 699
bûncselekményt regisztráltak 2013-ban, ez
kevesebb mint az azt megelõzõ évben volt.
A lakosságot leginkább zavaró, közterületi bûncselekmények terén szintén
visszaesés következett be, ebbõl 4214 történt, a felderítésük pedig 67,8 százalékkal
az országban a második legeredményesebb volt.
Az elõzõ esztendõben a megyében
összesen négy befejezett emberölés és hat
emberölési kísérlet történt, a nyomozóhatóság valamennyi elkövetõt eljárás alá vonta. Kábítószerhez kapcsolódó bûncselekménnyel 121 személy volt érintett, ellenük eljárás indult. 2013-ban visszaesett a
lopások száma is.
Közel azonos feljelentésszám mellett jelentõsen, 7427-re emelkedett ugyanakkor
a tulajdon elleni szabálysértések miatt eljárás alá vont, 884-re pedig az emiatt õrizetbe vett személyek száma. 2013-ban a megyében 32 gépkocsilopást regisztráltak, a
nyomozások eredményessége pedig nagy
arányban emelkedett. A tapasztalatok szerint a megyén keresztül próbáltak Ukrajnába szállítani Németországból, Szlovákiából,
Ausztriából vagy Olaszországból eltulajdonított gépjármûveket, melyeket aztán a határátkelõhelyeken foglaltak le a rendõrök.
A lakosság biztonságérzetére erõsen kiható lakásbetörések száma nagyjából stag-

nált, 1033 regisztrált esetrõl tud a rendõrség. A rablások száma is, ugyanakkor emellett 70,5 százalékra emelkedett a nyomozásuk eredményessége. Nagyarányú növekedést könyvelhettek el a rongálások nyomozásának eredményességében, az eljárások több mint felét sikeresen fejezték be.
A százezer lakosra jutó kiemelten kezelt bûncselekmények száma 11 255 volt,
nyomozásuk eredményessége 49,2 százalékkal országos viszonylatban az elsõ.
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok,
megyei fõkapitány kiemelte: – Valamennyi
bûncselekmény-kategóriában csökkenést
tudtunk mérni az összbûncselekmények
számában is, a testi sértés és a garázdaságok száma növekedett valamelyest, de ott
is az eredményességünk, felderítésünk
jobb lett. Hozzátette: – Sok összetevõje van
a sikernek, kezdve attól, hogy bevezettünk
egy újfajta szolgálati rendszert, az öt megyére kiterjedõ 24 órás rendõri jelenlétet.
Megerõsítettük a készenléti rendõrségi
szolgálatot, ez azt jelenti, hogy plusz tíz
rendõrpár van a megyei fõkapitányság
szolgálatirányító tevékenységébe vezényelve. A megyei rendõrfõkapitány úgy
véli, a sikerhez hozzájárul még a kiemelt
kategóriába tartozó bûncselekmények
egyedi és nagyon komoly kezelése. Ez is
az utóbbi idõben történt változások eredménye.
A megyei rendõr-fõkapitányság a tavalyi évben két komoly ellenõrzésen is átesett. Egy, az elmúlt öt évet vizsgáló átfogó kontroll mellett egy schengeni ellenõrzés a határrendészetet is vizsgálta, amin
kiváló minõsítést kaptak.

BIZTONSÁGBAN ÉRZI MAGÁT
NYÍREGYHÁZÁN?
FEBRUÁR 18., KEDD

„ERDÉLYORSZÁG
AZ ÉN HAZÁM”
Ezzel a címmel adott koncertet Nyíregyházán a Muzsikás Együttes, a Filharmónia Bérlet keretében. A zenekar 40
éve népszerûsíti itthon és a nagyvilágban az eredeti magyar népzenét.

FEBRUÁR 19., SZERDA

KÖNYVBEMUTATÓ
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megye kulturális, mûvészeti örökségét
mutatja be az a kötet, mely „Tündérmezõtõl az Ismeretlen Földig – Utazás
a mûvészetek történetében Szatmártól
Kassáig” címmel jelent meg.

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában, amiben a városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális témával kapcsolatban. A mûsor mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor látható.
„Mostanában egyre
jobb, mert láttam rendõröket éjszakánként pénteken, úgyhogy elég jó. Biztonságban érzem magam.”
Szilágyi Richárd

„Abszolút! Nekem semmi problémám nincs, este
is nyugodtan el tudok
menni akármikor akár
sportolni is, semmi problémám nincsen.”
Csejné Szántó Hedvig
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„Biztonságban érzem
magam. Engem az úton
nem bánt senki, este is megyek, de nem bántanak.
Nem törtek be hozzám
még soha, úgyhogy nekem
semmi kifogásom.”
Béres József
„Igen, biztonságban.
Azért, mert jó a közbiztonság, sok a rendõr az utcán.
Az igaz, hogy éjszaka én
nem járkálok, de elégedett
vagyok!”
Sipos Béláné

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

VONZÓ VÁROS LETT NYÍREGYHÁZA – AZ INGATLANMENEDZSER SZERINT IS
Szerzõ: Tarczy Gyula

Dr. Kovács Ferenc polgármester:

MEGTEREMTETTÜK AZ ALAPOKAT

A befektetõk szívesen keresik Nyíregyházát – tájékoztatta lapunkat Perjéssy László, a Portatum Kft. ügyvezetõje. Az egy évtizede ipari, kereskedelmi, mezõgazdasági
és befektetési ingatlanok menedzselésével foglalkozó szakember szerint lassan ott tartunk, hogy nagyobb a kereslet,
mint a kínálat. Mint fogalmaz: a közeljövõben látványos
beruházások várhatók a városban, melyek munkahelyeket is teremtenek.

KÁBELBARÁTSÁG, SZÁZZAL
Vonzó lett Nyíregyháza és térsége vállalkozói szemszögbõl, amit nem csak a már ismert multinacionális és hazai
cégek, valamint azok fejlesztései bizonyítanak – jelezte
Perjéssy László. Néhány hét múlva például megkezdi
mûködését egy olyan kábelgyár, amely nagyjából 2000
négyzetméteren száz munkahelyet kínál a városban lakóknak. S ez csupán egy azok közül, melyek háttérmunkálatai most érkeznek a látványos szakaszba. Egyelõre még
csak a szándékok egyértelmû megfogalmazásán vannak
túl, de nagy valószínûséggel egy jelentõs száraztésztagyár
is letelepülhet Nyíregyházán, külföldi tulajdonnal és magas szintû technológiával.

a raktározás és logisztika területén több beruházás is várható: részben a megyében, melynek hatása lesz majd
Nyíregyházára is, részben a városban. Ezek esetében több
ezer négyzetméterrõl van szó, ám a végsõ pontosítások
még hátravannak.

SÓSTÓ, ÚJABB HOTELLEL SÓZVA

Egészen biztosnak tûnik, hogy egy újabb, nemzetközileg elismert gyorsétterem-lánc helyi egységébe is betérhetünk majd, mint ahogy az is szinte kész tény, hogy egy
jelentõs kereskedelmi lánc is komolyan érdeklõdik a nyíregyházi letelepedésrõl. S ha már a kereskedelemnél tartunk: várhatóan újabb call center nyílhat nemsokára a
belvárosban, az egyik bank pedig szolgáltatást bõvít, s tervei szerint a jelenlegi épületét egy látványos portálra cseréli majd.

A jelenlegi városvezetés és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
cégvezetése együttes erõfeszítéseinek eredményeként
nemrégiben nemzeti gyógyhellyé vált Sóstógyógyfürdõ
sem marad ki az elõrelépésbõl. Itt egyébként párhuzamosan zajlik majd az önkormányzat által elnyert, teljes egészében vissza nem térítendõ pályázati összegbõl megvalósuló, 2,1 milliárd forintos beruházás, valamint az állatpark egy nagyobb projektje, a Viktória-ház kialakítása.
Perjéssy László tájékoztatása szerint egy újabb, körülbelül húszszobás, háromemeletes szálloda bõvíti majd a szálláshelykínálatot, melyre szüksége is lesz a számos turisztikai elismerést bezsebelt üdülõhelynek. A hírek szerint
az ingatlanvásárláson már túl van a befektetõ, s akár õsszel
meg is kezdõdhet az építkezés.

EZREK ÉS EZREK

JÖNNEK ÉS JÖNNEK

Kevéssé köztudomású, de a fa- és bútoripar egyik meghatározó hazai centruma a megye, amibõl annak székhelye is kiveszi a részét. Így már nem meglepõ, hogy a bútorgyártás palettája is bõvül hamarosan városunkban. Sõt,

Ez persze messze nem a teljes lista, ám a feltételes módok alkalmazása csak óvatosság: javarészük döntés utáni
állapotban van. S emellett legalább 10–15 szálon és témában folynak komoly egyeztetések, arról nem is beszél-

KERESNEK BENNÜNKET

– Örömteli, hogy pezseg a piac és keresik a befektetõk
Nyíregyházát – reagált az elhangzottakra dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, majd hozzátette: – A
városvezetés negyedik esztendeje azon dolgozik, hogy
megteremtse az alapjait a tartós fejlõdésnek, s vonzó célponttá tegye Nyíregyházát. Mint emlékezhetnek: hosszú
tárgyalássorozatunk után döntött úgy a LEGO, hogy Nyíregyházán fejleszt. A kiemelt kormányzati támogatottságot élvezõ beruházás zárása március végén lesz, a már
tavaly óta épülõ nyugati elkerülõtõl nem messze. Nagyon
fontos momentuma az elmúlt éveknek a Raiffeisen jelentõs munkahelyteremtése, és örülünk neki, hogy például a
Hübner és a Michelin kulturális és sportrendezvényeket is
támogat, de legalább ennyire fontos például a Nyírlift beruházás is. S talán nem véletlen, hogy az ipari parkunk
nemrég kapta meg a „legbefektetõbarátabb” címet. Mindezek egyik motorja tehát a város, örülünk a jó visszaigazolásnak.
ve, hogy számos, a sajtóban kevesebb felületet kapó projekt valósult meg „csendben”, munkahelyeket teremtve.

ÉRDEMES ITTHON MARADNI!
Az ingatlanmenedzser egy érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet, amit Nyugat-Európában már szinte intézményesen kezelnek, s elérte a mi térségünket is. Szó szerint „kiöregedett” a ’80-as, ’90-es évek sikeres vállalkozói
rétege, akik az utódláson gondolkoznak. Hogy miért? A
családbeli következõ generáció egy része ugyanis topmenedzserként külföldön, akár a tengerentúlon keresi a kenyerét. Másrészt pedig számításai szerint legalább 10–15
milliárd forintnyi (!) tõke vár befektetésre csak most térségünkben. Mondhatni: a tõke keresi a témát. Mint emlékeztetett: több szakon is magas színvonalú képzés zajlik a
fõiskolán, a jó ötletekkel rendelkezõ, innovatív szemléletû fiataloknak érdemes a szülõföldjükön tervezni a jövõt.
Talán meglepõen hangzik, de igaz: tõkehiány nem lesz
gátja az elképzeléseknek Perjéssy László szerint.

LENDÜLETES VÁROS
Az ingatlanmenedzser úgy látja: a közeljövõben igazi
pezsgés várható ilyen téren is Nyíregyházán, ami még
nagyobb lendületet ad majd a városnak. Arról nem is szólva, hogy jelenleg is számos elégedett külföldi és hazai
partner él már életvitelszerûen nálunk, megszeretve a várost. S olyan dolgok is készülnek itt, amikrõl nem is igazán tudunk, pedig büszkék lehetünk rá. Gondolták volna,
hogy az egyik gyorsétterem-lánc szalvétája itt gördül le a
gyártósorról? S hogy egy másik vállalkozás jelentõs beszállítója a Caterpillarnak? De ez már a nemrégiben elindult Made in Nyíregyháza címû sorozatunk témája…
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HIRDETÉS

STARTOLT A 2014-ES VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
tömegközlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi
önkormányzat hivatali helyiségeiben, felsõoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségeiben gyûjtsék azokat. A választópolgároknak
nagyon kell figyelniük az ajánlóívek aláírásakor, egyrészt
arra, hogy a választókerületek átalakítása miatt nem mindenki a korábban megszokott választókerületben jogosult
választásra.

Elindult a kampány, hétfõn megkapták a pártok és
jelöltjeik az ajánlóíveket, így indulhat az aláírásgyûjtés. Mostanra minden választónak meg kellett kapnia
a hivatalos értesítõt az április 6-ai választásról. Aki nem
kapott ilyet, feltétlenül jelezze a helyi választási iroda
vezetõjénél.
Szerzõ: Sipos Marianna
– Nyíregyháza két választókerületében eddig nem látott számú jelölt kezdte meg az aláírások gyûjtését, február 17-én 48 szervezet egyéni jelöltje jelezte, hogy el kíván indulni az április hatodikai országgyûlési választásokon. A jelölõívek átvételét csak személyesen tehették meg
a képviselõjelöltek, hiszen szigorú számadású nyomtatványokról van szó – mondta el dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, a helyi választási iroda vezetõje. Minden
egyes nyomtatvánnyal szigorúan el kell számolni – mondta
–, mert ha ez nem történik meg, kötelezõ pénzbírságban
részesül a jelölõszervezet képviselõjelöltje.
Lapzártánkig (február 19.) két egyéni országgyûlési képviselõjelölt adta le a Helyi Választási Bizottsághoz a jelöltséghez szükséges aláírásokkal ellátott ajánlóíveket.
Szerdától Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú
egyéni választókerületében a Fidesz-KDNP jelöltje,
Petneházy Attila, a megye 2-es számú egyéni választóke-

Víz Világnap
2014
A múlt évek hagyományainak megfelelõen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
2014. évben ismét kiemelt figyelmet fordít a március 22-én
ünnepelendõ Víz Világnapra, ezért
Víz Világnapi bemutatónapokat
szervez általános és középiskolai, valamint fõiskolai csoportok
részére az I. sz. Szennyvíztisztító telephelyen (Nyíregyháza,
Westsik Vilmos utca 1.). A helyszínen kollégáink bemutatják,
hogyan történik a beérkezõ szennyvíz fogadása, tisztítása, majd a
már megtisztított szennyvíz visszajuttatása a természetbe.
Ugyancsak a Víz Világnapja alkalmából, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
1 napra ismét megnyitja a Víztorony kapuit Nyíregyházán, az
Arany János utcán. Március 21-én 09.00 és 15.00 óra között a
zrt., a Nemzeti Környezetügyi Intézet Felsõ-Tisza-vidéki Kirendeltsége és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai
várják a kíváncsi óvodai, iskolai csoportokat, és az érdeklõdõ
felnõtteket egy pohár tiszta vízre!
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú
gyermekek kísérõvel sem, általános iskolás korú gyermekek pedig
kizárólag a csoportot kísérõ pedagógus és a zrt. munkatársainak
jelenlétében mehetnek fel!
Az elõzetes jelentkezéseket mindkét helyszín esetében a
pr@mail.nyirsegviz.hu
e-mail címre, vagy a 42/523-600/1200-as mellékre kérjük jelezni.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapja alkalmából 2014. évben
újból meghirdeti rajz- és fotó-, valamint versíró pályázatát a
szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.
A 2014. évi Víz Világnap, és egyben a pályázatok témája:
„VÍZ ÉS ENERGIA”
A pályázatok feltételei megtalálhatóak a www.nyirsegviz.hu
weboldal nyitólapján.
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PLAKÁTOK SZABÁLYAI

rületében a Fidesz-KDNP jelöltje, dr. Vinnai Gyõzõ már
rendelkezik a jelöltséghez szükséges támogatással. Azoknak, akik még nem gyûjtötték össze a jelöltséghez szükséges ötszáz támogatói aláírást, március 3-áig van lehetõségük megtenni azt.

A választási kampány végéig a jelölõszervezetek és a
jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, azonban a
plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni, ki készítette a hirdetményt. Nem lehet plakátot elhelyezni épület
falára vagy kerítésére, csak a tulajdonos, a bérlõ, illetve
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt
vagy párt plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Fontos szabály, hogy a plakátot annak kell eltávolítania a választást követõ 30 napon belül, aki elhelyezte.

AJÁNLÁSGYÛJTÉS – MÁSKÉPPEN

REKLAMÁLJON, HA NEM KAPOTT!

Ahogy arról már korábban is tájékoztattuk olvasóinkat,
jelentõsen megváltoztak a választás szabályai. A változások a kampányt is számos pontban érintik. Újdonság, hogy
a képviselõjelöltek az ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol gyûjthetik, a törvény azonban tiltja,
hogy munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres
erõknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálóktól a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,

Hétfõn befejezõdött az áprilisi országgyûlési választásra szóló értesítõk postázása. Ebben a választókat az országgyûlési választás kitûzésérõl, és arról tájékoztatták a
választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben.
A 8,1 millió választópolgárnak legkésõbb február 17-éig
kellett megkapnia az értesítõt. Ha valaki ezt nem kapja
meg, akkor a jegyzõnél (a helyi választási iroda vezetõjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítõt állít ki.

Nyíregyházán is megjelentek a választási plakátok

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

NÖVÉNYEK TISZTÍTJÁK MAJD A HULLADÉKLERAKÓT
MÁSFÉL MILLIÁRDOS ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATBÓL REKULTIVÁCIÓ
Tereprendezéssel kezdõdtek el február elején a bezárt nyíregyházi hulladéklerakó telep rekultivációs
munkálatai. A város önkormányzata közel 1,6 milliárd
forintot költhet a borbányai terület környezeti állapotának helyreállítására.
Szerzõ: Sipos Marianna
Nyíregyháza önkormányzata
az európai uniós Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP)
keretében 100 százalék arányú támogatást nyert a hajdani borbányai hulladéklerakó rekultivációjára. A szennyezett terület kármentesítésére több mint 1 milliárd 599 millió forintot fordít a megyeszékhely. A megvalósítás jogát egy olyan konzorcium nyerte
Petró Árpád,
el, melyet két önkormányzati gazTHG Kft. ügyvezetõ
dasági társaság, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., a NYÍRVV
Kft., valamint két magánvállalkozás, a Közmû Generál Kft.
és a Bio-Centrum Kft. alkot.

HÁROMÉVNYI REKULTIVÁCIÓ
A munkálatok nemrégiben elkezdõdtek a területen. A
rekultiváció folyamatáról, és annak várható eredményérõl Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

(THG) ügyvezetõje nyilatkozott lapunknak. A cégvezetõ
azzal kezdte, hogy a bezárt lerakó területe a valamikori
borbányai Ököri-tó medrében található, ahová a legkülönbözõbb, sõt ismeretlen eredetû és fajtájú hulladékokat
helyezték el. A hulladék lerakása mûszaki védelem nélkül történt, így a mostani állapotában veszélyforrást jelent
az alatta húzódó, az ország egyik legnagyobb felszín alatti vízkészlet-területére. Ennek a veszélynek az elhárítását
szolgálja a rekultiváció, melynek elõkészítõ munkálatai a
napokban kezdõdtek a területen. Petró Árpád röviden így
vázolta fel a rekultivációs tervet: a következõ közel másfél évben úgynevezett elõkészítési, majd hulladék-áthalmozási munkálatokat végeznek, valamint kiépítik a kármentesítõ rendszert. Utána indítják a fitoremediációs
munkafolyamatot. Ez az eljárás már számos országban
bevált. A lényege pedig az, hogy a szennyezett környezet
növények általi megtisztítással válik majd újra hasznosíthatóvá.

AKADÁLY A SZENNYEZETT VÍZNEK
Az elõkészítés során körbekerítik a területet, valamint
övárkokat ásnak, míg a meglévõket felújítják – részletezte
az elkezdett munkálatokat Petró Árpád.
Dréncsövezik is a telepet, valamint a szennyezett víz
mozgásának megakadályozására vízzáró gátakat létesítenek, hulladék-áthalmozás is történik. Az áthalmozás során részleges hulladék-válogatásra is sor kerül, illetve földtakarásos területrendezés is lesz. A kármentesítõ rendszer
kiépítése során létesülõ úgynevezett nagy átmérõjû kiter-

melõ kutakhoz víztisztító berendezést is kap a terület, míg
a talajvíz megfigyelésére kis átmérõjû kutakat fúrnak.

FITOREMEDIÁCIÓ A JÖVÕÉRT
A szennyezett környezetet megtisztító, a fitoremediációt
ellátó lágy- és fás szárú növényeket ezután ültetik ki, s
hozzájuk locsolóhálózatot alakítanak ki, mely a már megtisztított vízzel mûködik majd.
A kiválasztott fitoremediációs technológiától azt várják, hogy a jelenlegi területhasználati korlátozások egy
idõ után feloldhatók lesznek, hasznosíthatóvá válik az
egykori nyíregyháza-borbányai hulladéklerakó, miközben
megakadályozzák a felszín alatti vízkészlet esetleges
szennyezõdését is – mondta el Petró Árpád.
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HÍREK

FEJLESZTÉSDÖMPING A KÓRHÁZBAN
arra járók, de várhatóan – a kivitelezõi ajánlatok értékelése, és az áprilisra tervezett kivitelezõvel történõ szerzõdéskötés után – májusban látványos szakaszához érhet ez
a beruházás is. Szinte ezzel egy idõben a Rehabilitációs
Központ is megújul. A jelenlegi ingatlannak a felújításával és bõvítésével jön majd létre az új központ. Ehhez
viszont hamarosan ki kell költöznie a Rehabilitációs osztálynak abból az épületbõl, melyben jelenleg mûködik.

Óriási léptekkel halad a Tömbkórház projekt megvalósítása a Jósa András Oktatókórházban. A város
minden pontjáról láthatóak a daruk, melyek a fejlesztés megvalósításán dolgoznak, és több mint 300 ember, valamint számtalan munkagép összehangolt munkája is kell a 15 milliárdos fejlesztéshez. A beruházásnak köszönhetõen 3 új épülettömb készül el, nagyjából 27 000 négyzetméteren – tájékoztatta szerkesztõségünket Kun József, a projektiroda vezetõje. A tömbök mélyföldszintbõl, földszintbõl és 3 emeletbõl fognak állni. Az új épületek mellett eszközfejlesztést is
tartalmaz a program.

NEHEZEBB, MAJD KÖNNYEBB PARKOLÁS

Daruerdõ madártávlatból
Szerzõ: Sipos Marianna
A kórház környékén járók, maguk is nyomon követhetik a Jósa András Oktatókórházban zajló építkezést. Szintén mindennap jelennek meg információk a helyi médiumokban arról, hogy hol is tart a Tömbkórház projekt. Csak
emlékeztetõül: tavaly augusztus közepén írták alá azt a
kivitelezõi szerzõdést, mely lehetõvé tette, hogy szeptemberben megkezdõdhessenek a bontási munkálatok. Alig
egy hónap elteltével, már az új létesítmény alapkövét is
letették, így elindulhatott az építkezés. A beruházás megvalósítását az idõjárás sem hátráltatta, így már január végére szinte kinõttek a földbõl az új épülettömbök. Eszerint
már kész volt az Onkológiai tömb elsõ szintje (a beköltö-

zés várható ideje: szeptember), a Szív- és érrendszeri tömb
földszintje, és javában folyt a Gyermekrészleg mélyföldszintjének építése. Mindezzel párhuzamosan zajlanak a
projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések is: februárban
tervezik a nagy értékû onkológiai mûszerek beszerzési
eljárásának megindítását.

ÚJ SÜRGÕSSÉGI, BÕVÜLÕ REHAB
De nem csak a Tömbkórház projekt zajlik napjainkban
a kórház területén, hanem ezzel szoros összefüggésben
az új Sürgõsségi és Rehabilitációs Központ építése is megvalósul. Bár a Sürgõsségi új épületét még nem láthatják az

ÉPÜLÕ GYÓGYÁSZAT – ERÕSÖDÕ JÚLIA...

A megújult fürdõ bejárata
Mint olvasóink elõtt is ismeretes, 2014. február 10-én
bezárta kapuit a sóstói Aquarius Élményfürdõ, hiszen elindul az új gyógyászati szárny építése. Az 1500 négyzetméteres új szárny elkészültével tovább nõ a medencék
száma, elegáns és modern kezelõhelyiségek, a meglévõk
mellett új kezelésformák is várják majd a gyógyulni vágyókat.
Szerencsére Nyíregyháza nem szenved hiányt fürdõkbõl, így az úszás, avagy a gyógyvizek szerelmesei a beruházás ideje alatt sem kell, hogy mellõzzék kedvenc ki-

kapcsolódási formájukat, hiszen Sóstón a megújult Hotel
Fürdõház*** fürdõrészlege, a belvárosban pedig a patinás „öreg hölgy”, a Júlia fürdõ várja õket.
Mint Podlovics Lajostól, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõjétõl megtudtuk, már az eltelt közel két hétben is érezhetõen erõsödött az említett fürdõk forgalma.
Igyekeztünk már elõzetesen is minden lehetõséget megragadni, hogy tájékoztassuk vendégeinket az élményfürdõ bezárásával és az ez idõ alatt igénybe vehetõ fürdõinkkel kapcsolatban. Örömmel tapasztaljuk, hogy nincsenek elégedetlenül és értetlenül álldogáló turisták a bejáratnál, automatikusan a Júliát és a Fürdõházat keresik fel.
Külön öröm, hogy a Júliában 20 százalékkal, a Fürdõházban pedig mintegy 50 százalékkal emelkedett a vendégek
száma. Ez azt jeleni, hogy az élményfürdõ eddigi vendégei nem pártoltak el tõlünk, csak „átigazoltak” a másik
kettõbe. Sokaknak talán szokatlan, hogy a Júliában, amelyet fõleg helyi vendégek látogatnak, most szlovák és lengyel szót is hallani. Ez a kinti hirdetéseinknek is köszönhetõ, illetve annak, hogy külföldi partnereink kedvezményrendszereibe – gondolva az építkezés miatti bezárásra –
már tavaly bevontuk a Júlia fürdõt.
Azon vagyunk az elkövetkezendõ idõszakban is, hogy
folyamatosan tájékoztassuk vendégeinket a beruházás alakulásáról, bízom benne, hogy nagy megelégedéssel fogják birtokba venni a megújuló élményfürdõt.

Természetesen minden betegellátásban érintett folyamatos tájékoztatást kap majd a változásokról, az új helyszínekrõl és idõpontokról. Mindez a parkolási rendet is érinti
majd. A nagy volumenû építkezés miatt átmeneti szigorítás
lesz a kórház területére való behajtás, illetve parkolást illetõen a munkagépek és anyagok mozgása, mozgatása miatt. Ám amirõl még sokan nem tudnak, a parkolási problémákra is lesz megoldás, hiszen a jelenlegi Gyermekosztály egy részét lebontják majd, melynek helyén parkolók
létesülnek, ezzel megkönnyítve a tartózkodást a kórház
területén.

KÓRHÁZ-KÉP AZ NYTV-N
A témáról bõvebben tájékozódhatnak a Nyíregyházi
Televízió magazinmûsorában. A Kórház-kép vetítési idõpontjai: szombat 17.30, vasárnap 21.25 és hétfõ 17.30.

NYÍREGYHÁZÁT AJÁNLOTTÁK
A nyíregyházi Nyírség Utazási Iroda 13 éves szakmai
kapcsolatainak és kiváló szervezõmunkájának köszönhetõen szorosabbra fûzték együttmûködésüket a magyar és
erdélyi turisztikai szakemberek Székelyudvarhelyen.
Nemrégiben a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója, a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõje, a Nyírség Utazási Iroda vezetõje és Székelyudvarhely önkormányzati képviselõi,
valamint turisztikai szolgáltatóinak vezetõi egyeztettek a
további turisztikai lépésekrõl. Jelen látogatás célja volt a
Magyarország felé történõ beutazások növelése. Ennek
érdekében tárgyalásokat folytattak médiaképviselõkkel a
régió népszerûsítését célzó marketingkampányok megvalósításáról, egyeztettek a partnerekkel csomagok kialakításáról. A kapcsolatok elmélyítése és a további lehetõségek kiaknázásaként a nyíregyháziak tanulmányútra invitálták az erdélyi szakembereket.

VÁLTOZÓ SZÁMLAKÉPEK, ZAJLIK A FOGYASZTÁSÖSSZEGZÉS
Márciustól kezdõdik az éves elszámolások elkészítése a Nyírtávhõ Kft.-nél. Ezek alapján kiderül, hogy
a befizetések és a tényleges fogyasztás egyeztetése
után kapunk-e visszatérítést a szolgáltatótól, vagy még
pluszban kell fizetnünk.
Az új közszolgáltatói törvény alapján idén, a távhõszolgáltatók által kibocsátott lakossági számlakép is módosult,
ezért a januárra vonatkozó számlák a Nyírtávhõ Kft.-nél
is az új formátumban, a megszokottól késõbb készültek.
Persze, ezzel párhuzamosan a fizetési határidõk is kitolódnak. A januári számlákhoz hasonlóan a megszokottól
késõbbi idõpontra tolódik az elõzõ féléves elszámolások
számlakészítési idõpontja is. Emiatt a februári részszám6
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lák még nem az elõzõ félévi felhasználásokból számított
havi átlagfogyasztások adatait fogják tartalmazni, azokat
csak a márciusi számlázástól tudják alkalmazni. A szolgáltató a változások miatti átmeneti kellemetlenségekért
a fogyasztók megértését kéri. Az elmúlt évre vonatkozó
elszámolások persze már folyamatban vannak, március
közepéig elkészülnek a vízfogyasztásra vonatkozó összegzések, valamint a költségosztók nélkül mûködõ háztartások számlái. Hosszabb folyamat lesz a költségosztókkal
rendelkezõ társasházak éves elszámolása.
Arday Balázs ügyvezetõ igazgató elmondta, az elszámolást idén is a társasházak közös képviselõi kapják meg, a
lakókkal történõ egyeztetésre nyolc nap áll rendelkezésre. Ezt követõen a konkrét pénzügyi elszámolás folyamatos lesz, de májusig is eltarthat.

Az éves elszámolás alapján azok a fogyasztók, akik a
részszámlákban összességében többet fizettek, mint a
végelszámolásban szereplõ összeg, átutalással vagy postai úton visszakapják a pénzüket. Akiknek pedig összességében még tartozást mutat az elszámolás, azoknak egy
befizetendõ számlát küld a szolgáltató. Amennyiben ez
a fogyasztási szokás megváltozása miatt egy nagyobb
összeg, a Nyírtávhõ ügyfélszolgálatán kérhetõ egy pár
hónapos, kamatmentes részletfizetési lehetõség is. Az
ügyvezetõ igazgató arról is tájékoztatott, hogy a
távhõszolgáltató cég az elmúlt években csökkentette a
kintlévõségeit. Míg korábban a 700 millió forintot is elérte a lakossági tartozás, ez most kevesebb mint 500
millió. A cégek és vállalkozások tartozása pedig 80 millió forintról 40 millióra csökkent.
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SÓSTÓFEJLESZTÉS: KÖNNYEBB PARKOLÁS, SZEBB ZÖLDFELÜLETEK
Korszerû gyógyászati szárny az élményfürdõben,
a Magyar Pálinkák Háza, parkolók és új sétány –
ezekkel az elemekkel bõvül idén Sóstógyógyfürdõ,
a korábban bejelentett, az önkormányzat által elnyert 2,1 milliárd forintos, vissza nem térítendõ pályázati forrásból. A város turisztikailag legvonzóbb
részében a zöldfelületeket is megújítják. A fejlesztések miatt fákat is kell kivágni, de ezeket egytõl
egyig újakkal pótolják, valamint ültetnek cserjéket
és bokrokat is.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A Sóstó látképének újragondolásával megbízott cég
vezetõjével Sóstó központi parkjában, a 424-tõl a víztoronyig vezetõ részén találkoztunk. Szabó Gábor, a TérTeam ügyvezetõje azonnal bele is kezdett, hogyan álmodták meg a város ékszerdobozának felújítását. A mérnök
elmondta, a térkövezett rész bõvül, az ikonikus, századelõt és Krúdy világát idézõ mûkõ padokból több lesz,
megszûnnek a gyöngykavics sétányokat jellemzõ pocso-

lyák és a futók álma is megvalósul, mert számukra pályát
alakítanak ki. A közlekedést is fejlesztik az idén kezdõdõ
beruházás során; a múzeumfalu felé vezetõ földút is burkolatot kap, ráadásul sétány is lesz itt kandeláberekkel.

TÖBB PARKOLÓ
Új parkolókkal is bõvül Sóstógyógyfürdõ, a szakemberek pedig jelezték, a fejlesztés miatt kivágott fákat pótolni
fogják. Szabó Gábor hangsúlyozta: – A jelenlegi, kicsit
kaotikus parkolási rendszer egy jól szabályozható, forgalomtechnikai értelemben is kulturált, biztonságos
parkolórendszerré alakul át és nem kell tovább tûrni, hogy
a fõszezonban az erdõben parkoljanak az ide érkezõ vendégek.

ÓVJÁK A FÁKAT
Hozzáfûzte, a parkolóbõvítéseket sikerült úgy megtervezni, hogy ugyan elöregedett, vágásérett fák áldozatául
esnek a bõvítésnek, viszont a pótlásuk is megtörténik.
A bejárás során az is kiderült, hogy a nemes fákat annyira

igyekeznek óvni Sóstón, hogy például az élményfürdõ
bõvítése miatt útban lévõ növendék fenyõkbõl álló ligetet, kompletten áttelepítette a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. a
termálmedencék melletti részre. Dr. Podlovics Roland elmondta, mivel ezek a fenyõk az élményfürdõben épülõ új
gyógyászati rész útjába álltak, úgy döntöttek, egyszerûen
átültetik az egész évben zöldellõ fenyõket, valamint a
bokrokat. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója kiemelte, Sóstón minden fának története van, azonban egyes
részeken évtizedek óta nem történt tudatos zöldfelülettervezés. A beruházás során most erre is sor kerül. A ritkítások és fakivágások így tervezetten történnek.
– Visszapótoljuk nemes fákból ezt, nem csak faszinten,
fapótláson gondolkodunk, hanem cserjeszinten, mind pedig az évelõk szintjén is, olyan kis pontszerû, kiemelkedõ
kis részeket hozunk létre, ami a zöldfelületet sokkal jelentõségteljesebbé teszi, megújítja. Ha egy év múlva fogunk
itt sétálni, akkor egy sokkal intenzívebb növénykultúrával
találkozhatunk majd.
A 2,1 milliárd forint összértékû Sóstófejlesztés munkálatai szakaszosan valósulnak meg. A beruházás teljes befejezése 2014 nyarára várható.

MADÁRHÁZA-NYÍREGYHÁZA

Környezetnevelési programot valósítottak meg általános iskolásoknak a Nemzeti
Együttmûködési Alap támogatásával Nyíregyházán.
Az Interregionális Területfejlesztési Egyesület szervezésében, az Emberi Erõforrás
Minisztérium és a Nemzeti Együttmûködési
Alap 1,8 millió forint támogatásával valósult meg nemrégiben a környezettudatos
nemzedékért: „Madárháza=Nyíregyháza”
és „Klímanó=Hulladék-Históriák” címû
projekt. A Madárháza alprogram során
2013 októberétõl az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, va-

lamint a Móricz Zsigmond Általános Iskolában természetismereti elõadásokat, terepgyakorlatokat és vetélkedõket tartottak.
Októberben a Szelkó-tónál Madárgyûrûzõ
Napot szerveztek, ahol a Nyílt Családi Hétvége keretei között a nagyközönség is betekintést nyerhetett a programsorozatba. A
rendezvény vetélkedõsorozata döntõvel ért
véget, melynek a megyei és városi könyvtárban adott otthont. A zsûriben és vendégelõadóként is segítette a gyerekek munkáját Zsoldos Árpád madarász, valamint Somlai Tibor, a Nagyecsedi Füvészkert és Vadállatmenhely alapítója.

MÉG LEHET CSATLAKOZNI
Nyíregyháza önkormányzata és a
NYÍRVV Nonprofit Kft., városszépítõ
akciója keretében az idei évben is meghirdeti füvesítési programját, melynek
célja a város környezetének, közterületeinek szépítése, ápolása.
A lakosság az akció keretében 1 köbméter komposztos termõföldkeveréket és
1 kilogramm fûmagot igényelhet – a készlet erejéig, melyet a közterületek (elõkertek, utcafronti zöldfelületek) szépítésére
használhatnak fel.
Az érdeklõdõk az igényléseket a
NYÍRVV Nonprofit Kft. honlapjáról letölt-

hetõ adatlapon 2014. február 28-áig küldhetik el a marketing@nyirvv.hu e-mail
címre, vagy postai úton a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4401 Nyíregyháza, Tüzér utca
2–4. levelezési címére. A postai igényléseken tüntessék fel, hogy a füvesítési akcióban kívánnak részt venni!
Kérik azokat, akik a tavalyi évben sikeresen vettek részt a füvesítési akcióban,
idén ne pályázzanak!
A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Az érintettek március 17–28. között vehetik majd át a komposztos termõföldkeveréket és a fûmagot a NYÍRVV telephelyén (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 4.).
2014. FEBRUÁR 21.
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PRÓBAÜZEM ÉS FELGYORSULÓ ÉLÕRE KÖTÉSEK
AZ ELÕRE NEM LÁTHATÓ SZÁMOS AKADÁLY ELLENÉRE CÉLEGYENESBE FORDULT A NYÍREGYHÁZI SZENNYVÍZPROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
Újabb jelentõs mérföldkõhöz érkezett Nyíregyháza
Szennyvízelvezetési Programja. A projekt életében az
új, II. sz. Szennyvíztisztító telep próbaüzemének kezdete lehetõvé teszi a tömeges élõre kötéseket. Bár még
az év elsõ félévében is maradnak megépítendõ csatornaszakaszok, de a szennyvízprojekt már befejezés közeli állapotba került. Fontos továbbá, hogy 2014-ben
történik a régi fõgyûjtõ rekonstrukciója is, ez a város
több részén jelent majd közúti akadályoztatást, ennek
része például a Hõsök terén most zajló csatornarekonstrukció. A program jelenlegi állásáról dr. Podlovics Roland, a szennyvízberuházás projektmenedzsment-vezetõje tájékoztatta lapunkat.
Szerzõ: Sipos Marianna
Felgyorsulnak az események
Megkezdõdött a terheléses próbaüzem a Nyíregyháza
II. számú Szennyvíztisztító telepen, mely egyben a tömeges élõre kötések kezdetét is jelenti. Fontos mozzanat ez
Nyíregyháza szennyvízprogramjában. Egyrészt azért, mert
a projekt megvalósítását eddig számos körülmény nehezítette, másrészt, mert a nagyszámú élõre kötésekkel már a
fogyasztók is élvezhetik a beruházás elõnyeit – kezdte a
projektmenedzsment vezetõje.

A tömeges élõre kötések kezdete
A szennyvízprojekt már befejezett, LOT 3 szerzõdéses
részében a megépített, összesen 1442 házi bekötésbõl 344
élõre kötése a telep terheléses próbaüzemének kezdete
elõtt lehetõvé vált, a lakosság tájékoztatását követõen jelenleg az élõre kötések zajlanak – tért rá a lakosságot közvetlenül érintõ élõre kötésekre dr. Podlovics Roland, a
szennyvízberuházás projektmenedzsment-vezetõje.
A II. sz. Szennyvíztisztító telep terheléses próbaüzemének kezdetével a már megépített csatornahálózaton további
1098 házi bekötés élõre kötése válik lehetségessé Butyka,
Rozsrétszõlõ, Mandabokor településrészeken. Ennek már
semmilyen más akadálya nincsen, a szennyvízátemelõk
elektromos bekapcsolása is megtörtént.
A tömeges élõre kötések a város egyéb részein a befogadóként funkcionáló körzeti szennyvízátemelõk üzembe
helyezésével, valamint a csatlakozó, még hiányzó, rövid
vezetékszakaszok megépítésével és a meglévõ hálózatra
történõ rákötésével valósulhatnak meg. A körzeti átemelõk
üzembe helyezésének feltétele a villamosenergia-ellátás
kiépítése, mérõóra felszerelése és az átemelõ elektromos
bekapcsolásának végrehajtása az E.ON részérõl – mondta
a szakember. Hozzátette: az áramszolgáltató képviselõivel
folyamatos a kapcsolattartás. Az egyeztetések alapján február végéig a kisátemelõk is beüzemelhetõek lesznek és
ezzel várhatóan márciustól ezeken a területeken is megin-

Csak térképen léteznek…
– A csatornahálózat építésének elhúzódását is számos
mûszaki probléma nehezítette – folytatta dr. Podlovics
Roland. – Ahogy azzal több közmûkiváltással járó beruházásnál is szembesültek a szakemberek az elmúlt években, a közmûtérképen jelzett adatok és a valóságos közmûhelyzet között jelentõs az eltérés. Ez nem csak Nyíregyházán van így – mondta a projektmenedzsment vezetõje –, ez sajnos országos jelenség. A közmûütközések sok
esetben hátráltatták és hátráltatják a csatornaépítést. Példaként említette a Sátor utca és Csongor utca térségét, ahol
a közismert Barátság és Testvériség vezetékek húzódnak,
ám a közmûtérképen jelzett és a közmûgazdák
által nyilvántartott
mélységhez képest
1,6 méter eltéréssel
helyezkednek el
ténylegesen. De több
fejlesztési szakaszban is okoztak fejtörést a szakembereknek a közmûütközések.

Kettes telep: fontos szerep
Dr. Podlovics Roland emlékeztetett arra, hogy a II. számú Szennyvíztisztító telep korszerûsítésének tervezése és
kivitelezése Nyíregyháza szennyvízberuházásának részeként valósult meg. A fejlesztés összköltsége nettó 13,4 milliárd forint, melybõl közel kétmilliárd forintból készült el a
most üzembe helyezett telep. A programrész célja a csatornahálózat építésén túl a szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap ártalommentes kezelésének megoldása Nyíregyházán és agglomerációjában. A II. sz. Szennyvíztisztító
telep fejlesztésével a nyíregyházi I. sz. Szennyvíztisztító
telep terhelése is csökkenthetõ, biztosítva a szennyvíz tisztítására elõírt határértékek betartását.
Szûr, hõ- és elektromos energiát is termel
A most üzembe helyezett II. sz. Szennyvíztisztító telep
korábban mechanikai és részleges biológiai tisztításra volt
kiépítve. A fejlesztés során a korábbi tisztítási technológiát
kiegészítették és korszerûsítették részben a meglévõ mûtárgyak felújításával, részben pedig új mûtárgyak építésével. Most
már létezik a tápanyag-eltávolítási fokozat is, mely a nitrogén és foszfor kiszûrését jelenti, valamint kiegészült a szennyvíztisztítási folyamat iszapkezeléssel (rothasztással, biogáztermeléssel és víztelenítéssel). A kinyert biogáz elektromos
áram termelésére (gázmotorok) alkalmas, a folyamatok során keletkezõ hõenergia pedig az elõállított elektromos energiával együtt felhasználható a telep üzemeltetésére.
Csökkenõ környezetterhelés
A II. számú Szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap
szennyvíz fogadására alkalmas. A tisztítási folyamat eredményeként a jogszabálynak megfelelõ tisztaságú szennyvíz a Simai IX-es fõfolyásba kerül. A szennyvíztisztításhoz
kapcsolódó iszapkezelés során a víztelenített iszapot a
központi komposztálótelepre szállítják. A szennyvízbõl a
tisztítás során eltávolított rácsszemetet, továbbá a mosott
homokot a kommunális hulladéklerakón helyezik el. A
szennyvíztisztító telepen egyes mûtárgyakat biofilterrel is
elláttak, amelyek alkalmasak a hatékony szaghatás kezelésére, ezáltal is csökkentve a környezetterhelést.

TART A PRÓBAÜZEM
A kivitelezésre még 2009 márciusában írták ki a pályázatot. A nyertes Nyírség Konzorciummal 2009. szeptember 21én írtak alá szerzõdést. Az engedélyezési folyamatok nagymértékû elhúzódása miatt a tényleges kivitelezés 2011 tavaszán kezdõdött el. A kivitelezés során elõre nem látható helyszíni körülmények tovább akadályozták a munkavégzést. A
kivitelezés befejezése a próbaüzemet megelõzõ mûszaki átadás-átvétellel 2013. november 27. napján sikeresen lezárult. Ezután kezdõdhetett meg az egyéves próbaüzem, mely
várhatóan november végén fejezõdik be.
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Dr. Podlovics Roland
dulhatnak a lakossági tömeges élõre kötések. Mindez azt
jelenti, hogy a jövõ hónapban további több ezer háztartás
számára nyílik meg a lehetõség a rendszer használatára.
Nehezítõ körülmények
Dr. Podlovics Roland kitért arra is, hogy a Nyíregyháza
II. számú Szennyvíztisztító telep építésének elhúzódását
és ezzel a terheléses próbaüzem kezdetének késedelmét
számos mûszaki és egyéb körülmény is akadályozta. Ezek
közül is kiemelt néhányat.
Közben derült ki
A II. sz. Szennyvíztisztító telep meglévõ, 1988-ban épített
biológiai medencéjénél a vizsgálatok során vízzárósági problémák merültek fel. Ennek kijavítását egy kiegészítõ építési
beruházás megvalósításával tudták csak megoldani. Természetesen ez az új elem maga után vonta – mint minden pályázat
esetében – a támogatóval történt újabb egyeztetéseket, a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását, és természetesen a
beruházás kivitelezését is, így a vállalkozó 2013 októberét
követõen tudta csak befejezni a Nyíregyháza II. számú Szennyvíztisztító telep építési munkáit. Az építkezés során arra is fény
derült, hogy a telepi nyomóvezeték (II. sz. Szennyvíztisztító
telepre szállítja a szennyvizet) elõre nem látható közmûhelyzet miatt, a tervezett nyomvonalon csak jelentõs többletköltség és határidõs kockázat mellett építhetõ meg.
A vállalkozó a mérnökkel folytatott többszöri egyeztetést követõen olyan építési technológiai javaslatot dolgozott ki, mely a problémát mind a költségek, mind a határidõs kockázatok tekintetében kezeli, a technológiai megoldást az üzemeltetõ (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.) is elfogadta. A támogatóval (KSZ) történõ többszöri egyeztetést követõen a
technológiaváltás miatt szükséges szerzõdésmódosítási
folyamat 2013 októberében megkezdõdött, a szerzõdésmódosítást követõen 2014. február elejére a telepi nyomóvezeték alkalmassá vált a szennyvíz szállítására.

Az esõzés is hátráltatott
A 2013. évi tavaszi extrém csapadékos idõjárás is jelentõsen hátráltatta a munkálatokat, a megemelkedett talajvízszint komolyan nehezítette a kivitelezést – sorolta még
az okokat dr. Podlovics Roland.
Kemecsei út: tovább tartott, de lakosságbarát módon
De a problémák sorában megemlítette azt a Kemecsei
úti anomáliát is, melyrõl már korábban a Nyíregyházi
Naplóban is olvashattak. Ennek lényege, hogy a 2007-es
tendertervek szerint a Kemecsei úton a csatorna nyomvonala az út tengelyébe lett helyezve, eszerint kapott a projekt vízjogi létesítési engedélyt, a vállalkozó is erre adott
ajánlatot. A vállalkozó feladata volt, hogy a részletes kiviteli tervek készítésekor az Állami Közútkezelõvel egyeztesse azt, hogy a kivitelezés idõszaka alatt hogyan fogja a
forgalmat elterelni. Ha a tenderterv szerint valósítanák meg
a csatornaépítést, akkor a Kemecsei úton azt csak teljes
útzár mellett, a forgalom teljes elterelésével lehetett volna
megoldani. Ilyen tartalmú forgalomelterelési terveket az
Állami Közútkezelõ már a tervegyeztetés stádiumában
megvalósíthatatlannak tartott, azokat elutasította, mivel a
Kemecsei út teljes lezárása esetén nincs megfelelõ alternatívát jelentõ közúti kapcsolat, a fõútvonal jelentõs közúti forgalmát nem lehetne máshol elvezetni. A probléma
kezelésére kidolgozott megoldás: részleges, szakaszos,
félsávos lezárás melletti csatornaépítés – a fõúton csak így
lehet munkát végezni. Ez azonban a problémával érintett
csatornaszakasz nyomvonalának áttervezését tette szükségessé, az új nyomvonal miatt megváltoztak a mélységi
viszonyok (fektetés viszonyai), ezért egy új, közterületi átemelõ létesítése is szükségessé vált. Mindez új tervezést
és a létesítési engedély módosítását tette szükségessé, mely
több mint fél évet vett igénybe. Az új, megvalósítható
mûszaki tartalmat rögzítõ létesítésiengedély-módosítás
2013. augusztus 22. napján lett jogerõs, csak ezt követõen

TÁJÉKOZTATÁS KÖZMÛFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRÕL
(262/2004. (IX. 23.) KORM. RENDELET ALAPJÁN)
A 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szabályozza a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatását. A támogatás szociális alapon ítélhetõ meg, amely támogatást a jegyzõtõl lehet kérni.
A szociális alapon történõ támogatás igénybevételérõl az önkormányzat korábban szórólapon tájékoztatta errõl az érintett
lakosságot. Ebben az idõszakban még nem alakult meg az építõ társulat.
Az igénylési feltételek közül fontos kiemelni, hogy közmûfejlesztési támogatásra nem jogosult az, aki az állam által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyûlt megtakarításból, vagy annak fedezetével fizette meg a közmûfejlesztési
hozzájárulást, vagy az érintett ingatlan vállalkozási célra épített.
A központi költségvetés a közmûfejlesztési hozzájárulás egészének vagy részleteinek megfizetése idõpontjában a közmû-

lehetett az építési munkálatokat megkezdeni. A munkálatok elkészültek, a kisátemelõk energiaellátását követõen
2014 tavaszán itt is megkezdõdhetnek az élõre kötések.
Változó jogi környezet
A projektmenedzsment vezetõje azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a pályázat benyújtása és a kivitelezés
megkezdése között eltelt több mint öt év alatt számos olyan,
a beruházást is érintõ jogi és törvényi változás is történt,
mely további plusz munkát, adminisztrációt tett szükségessé. Néhány ezek közül:
– A jogszabályi változás (2013. február) a nyomott rendszerû házi bekötéseket a házi átemelõvel együtt a
víziközmû közhálózat részévé tette, ezért létesítése és üzemeltetése a víziközmû szolgáltató feladata lett. Mindez
azonban szükségessé tette vízjogi létesítési engedélyes terv
készítését és megszerzését.
– Mivel a munkálatokat magántulajdonú ingatlanokon
kell elvégezni, így az engedélyes kérelem benyújtásához
minden érintett ingatlan esetében szükség van a tulajdonosoktól a hozzájáruló nyilatkozatokra, valamint az üzemeltetéshez a szolgalmi jog létesítéséhez szükséges nyilatkozatokra.
A fentebb részletezett körülmények a csatornahálózati fejlesztésekre megkötött szerzõdések meghosszabbítását tették,
illetve teszik szükségessé. Látható, hogy a projekt megvalósításához több projektelemet érintõ, elõre nem látható akadály
megszüntetése, illetve probléma megoldása szükséges.
Helyreállítottuk az utakat is
Az érintett területeken természetesen az utak helyreállítása sem maradhatott el, ezen munkálatokra a csatornahálózat építését követõen került sor. Az útépítések kapcsán
is volt számos félreértés, mely újabb lépéseket tett szükségessé a városvezetés és a projekt menedzsmentje részérõl
– mondta el dr. Podlovics Roland.
Korábbi alaptalan (?) ígéretek
– Még a támogatási szerzõdés aláírása (2009) elõtt volt
egy olyan projektfejlesztési „elképzelés”, mely azt tartalmazta, hogy bármilyen utat, amit érint a program, eggyel
jobb minõségû út fog felváltani. A korábbi városvezetés
ezt kommunikálta a lakosság felé, a nyíregyházi polgárok
a szennyvízprojekt keretében eggyel jobb minõségû utakat várnak a korábbi városi ígéret alapján.
A közbeszerzési dokumentáció támogatói minõségbiztosítása során ezt a támogató – a támogatási szerzõdésre
hivatkozva – kifogásolta és ragaszkodott a bontási sávos,
eredeti állapot helyreállításához. Az EU álláspont egyértelmû, a szennyvízprogram szennyvizes beruházást támogat, abból – az eredeti állapot sávos helyreállításán túl –
útépítés nem támogatható. Jelenleg így az a feltétel szerepel a programban, hogy az eredeti állapotának megfelelõen kell az utakat sávosan helyreállítani.
A városvezetés megoldásai
Mint ismeretes, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a Város 2013. évi költségvetésérõl szóló rendeletet 2013. február 14. napján megalkotta,
s abban elõirányzatként a közgyûlés 500 000 000 forint összeget hagyott jóvá a szennyvízprojekthez kapcsolódó saját erõs

fejlesztési hozzájárulás megfizetett összegének 25 százalékát
támogatásként visszatéríti az arra jogosult magánszemély részére (közmûfejlesztési támogatás).
A jogosultnak a közmûfejlesztési támogatásra vonatkozó kérelmét – jogvesztés terhe mellett – legkésõbb a közmûfejlesztési hozzájárulás vagy utolsó törlesztõrészlete megfizetésétõl
számított egy éven belül Nyíregyháza város címzetes fõjegyzõjének címezve kell írásban benyújtania.
Az elkövetkezendõ idõszakban lesznek a tömeges élõre kötések, s ezzel párhuzamosan intenzívebben merül fel az állami
támogatás igénybevételének lehetõsége, így ezúton is felhívjuk
a lakosság figyelmét a támogatás igénybevételének lehetõségére. A támogatás igényléséhez kapcsolódó információk a http://
www.nyirszennyviz.hu honlapon érhetõek el, vagy érdeklõdjön ingyenesen hívható zöld számunkon: 06-80/180-034.

útfelújításokra. Mindez úgy történhetett, hogy a városvezetés
érzékelte a problémát és ellentmondást, így egy tárgyalássorozat eredményeként jelentõs kormányzati támogatást, segítséget kapott. Ezzel sokak élete válik komfortosabbá.
Összességében a szennyvízprojekttel érintett utcák közül mintegy 30 kilométer hosszban került sor saját erõs
útépítési munkákra, ezen utcák esetében a sávos helyreál-

lítással párhuzamosan – kiegészítve a saját forrású helyreállítással – egy rétegben és egy folyamatban, teljes szélességben került kivitelezésre. Ezen megoldás útszakmai
szempontból (az út minõsége, esztétikai megjelenése stb.),
illetve a városi utak egységes képe szempontjából is a legmegfelelõbb megoldás. Emellett mintegy 6 kilométer hosszban újultak meg zúzott köves utak, melyek esetében teljes
szélességben helyreállítják a korábbi zúzott kõ burkolatot.
A saját erõs útfelújítások fizikai teljesítése 95 százalék
fölötti, munkálatok már csak azon szakaszok tekintetében
vannak hátra, ahol a csatornaépítés elõre nem látható akadályok miatt késedelmet szenvedett, ezeken a helyeken a
csatornaépítési munkálatok ütemével párhuzamosan kerül sor az útépítésre.
A szennyvízprojekthez kapcsolódó saját erõs útfelújítás
keretében kerül majd sor a Csongor utca aszfaltozására is,
az ehhez szükséges útépítési engedélyezési eljárás folyamatban van. Az építési engedély megszerzését követõen
kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szerzõdéskötésre, majd a csatornaépítési munkálatok ütemével párhuzamosan az útépítésre. Figyelemmel a Testvériség vezeték miatti késedelemre (jelenleg még az elõre nem
látható közmûhelyzet miatt a létesítési engedély módosítása zajlik), az útépítés tervezett kezdése még nem ütemezhetõ, várhatóan 2014 nyarán lesznek a Csongor utcai
útépítési munkák.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉLÕRE KÖTÉSEKRÕL
A „Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és -tisztítási
programja” keretében megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat
megépítését követõen lehetõsége nyílt ingatlanán keletkezõ
szennyvizeinek – a kiépült bekötõvezetékre csatlakoztatva –
közcsatornán történõ elvezetésére.
Az ingatlanon belüli belsõ szennyvízcsatorna kiépítése az
ingatlan tulajdonosának feladata, melyet saját költségen végez,
illetve végeztet el.
A megépülõ szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás
feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tagja legyen a Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulatnak.
Az Ügyfélközpontunkban, illetve a polgármesteri hivatalban
rendelkezésre álló, valamint honlapunkról (www.nyirsegviz.hu)
is letölthetõ „Bekötés bejelentõ” nyomtatványon szükséges a társulati tagság, illetve a hozzájárulás befizetésének igazoltatása.
A társulat képviseletének elérhetõsége:
Univerzum Üzletház 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút
4–6. 2. emelet 216. szoba
Szerda: 9.00–12.00
Csütörtök: 15.00–17.00
Telefon: 06-20/540-1175, Gyülvészi Edit
Azokon az ingatlanokon, ahol lehetõség nyílt a bekötésre, a
tulajdonosok kiértesítése szórólapokon megtörtént. A szórólapon leírtak alapján tájékoztatást kaptak a bekötés elvégzésének menetérõl. Az is megesik, hogy egy utca különbözõ ingatlanjait más ütemben éri el a rész mûszaki átadás, s így a rákötés lehetõsége is.

Alábbiakban a könnyebb kezelhetõség kedvéért közöljük a
bekötés lépéseinek menetét.
1. Tagja-e a társulatnak?
2. Igazoltatás az érdekeltségi hozzájárulás befizetésérõl a társulatnál (bekötési bejelentõn).
3. Bekötés bejelentõ kitöltése + a befizetés igazolása + beadása.
4. Bekötés bejelentése személyesen vagy telefonon a
Nyírségvíz Zrt. felé.
5. Bekötés – egyénileg.
6. Helyszíni szemle + Szakfelügyelet (3175 Ft) + Szolgáltatási szerzõdés megkötése.
A szennyvízhálózatra való rácsatlakozást az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltatónak bejelenteni személyesen a
Nyírségvíz Zrt. Ügyfélközpont – Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4–6.
3. em., vagy telefonon 42/523-623.
A bejelentéstõl számított 8 munkanapon belül a szolgáltató
biztosítja a helyszíni szemlét, illetve mûszaki szakfelügyeletet,
melynek konkrét idõpontjában a bejelentés során megállapodnak.
A mûszaki szakfelügyeletrõl a helyszínen készpénzfizetési
számla készül, melynek összegét (3175 Ft) a megrendelõ a szolgáltató részére a szakfelügyelet idõpontjában megfizeti.
A helyszíni szemle során történik a „Közüzemi szolgáltatási
szerzõdés” megkötése a szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan.
2014. FEBRUÁR 21.

9

ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

NYÍREGYHÁZI GYÖKERÛ ANCONAI
Az Anconai szerelmesek írója, Vajda Katalin méltán
büszke nyíregyházi õseire, hiszen dédapjának, Vietórisz
Józsefnek a nevét utca õrzi városunkban, ükapja, Somogyi Gyula pedig a XIX. század végén telekadományozással járult hozzá teátrumunk megépítéséhez.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Felmenõjének a színház rekonstrukciója elõtt volt egy
emléktáblája az épület külsõ falán, amit a felújítást követõen nem tettek vissza, de amikor az Anconai szerelmesek 2 premierje idején Katalin az emeleti folyosón sétált,
örömmel pillantotta meg ükapja fényképét a falon. Az arcot, amit nagyszülei házában, szecessziós keretbe foglalva, olyan sokat látott. Õse vagyonos ember volt egykor,
ám az idõk során a birtok „elúszott”. Somogyi Gyula egyik
leányának, Lenkének a férje volt Vietórisz József költõ,
mûfordító, gimnáziumigazgató, akinek a Bessenyei- és
Vénusz-szobor legendájáról szóló A gárdista kacagánya
címû versét sokan ismerik városunkban.
– Milyen furcsa az élet! – töprengett el a példátlan sikerû vígjáték szerzõje. – Napra pontosan kilenc hónappal
korábban halt meg, mint ahogy én megszülettem, így sajnos nem ismerhettem. Minden gyermeke, minden unokája és a még idõben megszületett dédunoka verset kapott
tõle születése tiszteletére, én sajnos már nem részesülhettem ebben. Sokat jártam a nagymamámmal a „Kis téri”
Vietórisz-házban, amit aztán lebontottak a Kelet Áruház
építése miatt. Az Anconai szerelmeseket 1997 óta nagy
sikerrel játsszák az ország különbözõ városainak színházaiban, sõt, már a határon túl is, de akkora ovációval, mint
amivel a nyíregyháziak körülrajongják, sehol nem fogadták, s gyökereim miatt ennek különösen örülök. Az elsõ
rész utolsó nyíregyházi elõadásán, a szabadtéri színpadon, én is jelen voltam. Másnap kint sétáltam Sóstón, és

Schlanger András, Kuthy Patrícia és Puskás Tivadar
a sikerdarabban
mellettem két fiatal leány sorban elénekelte az Anconai
slágereit. Ez mindenképpen megható, különös élmény egy
szerzõ számára, de attól, hogy ez ott történt, ahol gyermekkorom nyarainak jó részét töltöttem, még meghatóbb
és még kedvesebb volt számomra.
Úgy érzi, az Anconai folytatása sem véletlenül itt került
elsõként színre. A premieren is úgy érezte, nincs egyedül:
az õsök vele vannak. Pesten az egyik szomszédja orvos.
Ahogyan az egy nagyvárosban lenni szokott, évekig alig
váltottak szót, amíg egyszer csak ki nem derült, hogy õ is
Nyíregyházáról származik, s a Vietórisz név hallatára felcsillant a szeme. Így egyfajta kötelék jött létre közöttük a
metropoliszban. Hogyan is került Vajda Katalin Thália
bûvkörébe? Elõször nem kis nehézség árán a pesti Játékszín kötelékébe lépett, ahová nem a színházak világából
érkezõ embernek bekerülni nagyon nehéz, de õ kitartó
volt. Tíz évet töltött ott mûvészeti titkárként, végül ügyvezetõ igazgatóként.
– Íróként a Hyppolyt, a lakájnak köszönhetõen lettem
ismert – folytatta. – A színpadi adaptációt a testvéremmel,

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL:
REFLEKTORFÉNYBEN A TAGINTÉZMÉNYEK
Egy hosszú hétvégére a figyelem középpontjába kerülhetnek a kultúrházak. A Magyar Népmûvelõk Egyesületének országos kezdeményezésére február 28. és
március 2. között újra lesz Kultúrházak éjjel-nappal
címû programsorozat, amelyhez idén a Váci Mihály
Kulturális Központ is csatlakozott.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A kezdeményezés célja, hogy népszerûsítse a mûvelõdési házakat és tereket, valamint az abban folyó közösségi mûvelõdést – hangsúlyozta Mészáros Szilárd, a Váci
Mihály Kulturális Központ megbízott igazgatója. Az országos eseménysorozat hét éve létezik, az elmúlt évtõl
pedig a nyíregyházi intézmény is szervesen kapcsolódik
a programokhoz.
– Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben mutassuk meg a nálunk folyó munkát. Mivel központi épületünk jelenleg az Agóra projekt keretében egy látványos
megújuláson megy keresztül, ezért helyszínként a tagintézményeinkre tudunk támaszkodni, ahol már korábban is
számos színvonalas programmal készültek. Most megpróbáltunk arra is koncentrálni, hogy ezekbe a házakba is vigyünk olyan programokat, produkciókat, melyekkel még
nem találkoztak azok, akik ezen tagintézményeink rendszeres látogatói – mondta el Mészáros Szilárd. Kiemelkedõ
program lesz a No Techno Country Band koncertje a Városmajori Mûvelõdési házban és Hobo önálló estje az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Különlegesség, hogy a Krúdy Art Moziban is kedvezményes jegyárak lesznek érvényesek a programsorozat ideje alatt, ráadásul 22 órától is nézhetnek meg
mûvészfilmet az érdeklõdõk. A legtöbb helyszínen azonban ingyenesen látogathatóak a foglalkozások, rendezvények. A részletes program megtalálható a www.vacimuv.hu
és a www.nyiregyhaza.hu weboldalon is.
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Alvégesi Mûvelõdési Ház programjai:
TÉLTEMETÕ VIGASSÁGOK
Idõpontja: 2014. február 28. 13.00 óra
„SZÍN-VILÁG-KÉP”
Idõpontja: 2014. február 28. 15.00 óra
QN-BALETT – bemutatóóra
Idõpontja: 2014. február 28. 16.00 óra
Kung-fu bemutatóedzés
Idõpontja: 2014. február 28. 16.00 óra
„Napfény Lányai” Hastánc
Idõpontja: 2014. február 28. 18.00 óra
HÁRMAS OLTÁR – HOBO elõadóestje
Idõpontja: 2014. február 28. 20.00 óra
„ÉJFÉLI TEAHÁZ”
Idõpontja: 2014. február 28. 23.30 óra
Városmajori Mûvelõdési Ház programjai:
FARSANG FARKA TÉLTEMETÕ VIGADALOM
Idõpontja: 2014. február 28. 13.00 óra
TRAIL-O KLUB Idõpontja: 2014. febr. 28. 16.30–17.30 óra
SAKK SZIMULTÁN JÁTSZMA
Idõpontja: 2014. február 28. 17.00 óra
COUNTRY PARTY 2014. február 28. 18.30 óra
GYERMEK AEROBIC MARATON
Idõpontja: 2014. március 1. 9.00–13.00 óra
INGYENES GERINCJÓGA Idõpontja: 2014. március 1.
9.00–10.00 óráig, 10.00–11.00 óráig
AZ EPILEPSZIA KLUB FARSANGI MULATSÁGA
Idõpontja: 2014. március 1. 18.00 óra
Jósavárosi Mûvelõdési Ház programjai:
INGYENES AEROBIK 2014. február 28. 17.30–19.00 óra
TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Idõpontja: 2014. március 1. 10.00–12.00 óra
Kertvárosi Közösségi Ház programjai:
TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Idõpontja: 2014. február 28. 10.00 óra
KRÚDY ART MOZI: 2014. február 28. és március 2. között: Apáim története, Prince Avalanche, Toscan Szépség.

Pannival együtt készítettük, a fõbb szerepeket pedig Molnár Piroska, Benedek Miklós és Szacsvay László játszotta
Verebes István rendezésében. Több mint nyolc éven át volt
repertoáron a Játékszínben. Verebes igazgatása alatt a
Móricz Zsigmond Színház is mûsorára tûzte. Néhány közös munka után különváltam íróként a húgomtól. Készítettem például kabarészövegeket, forgatókönyvet a Kávéház címû tévésorozathoz, egyike voltam a Família Kft.
szerzõinek... Az alkotáshoz azonban csend kell, s ezt a
színházban megvalósítani képtelenség, hiszen lételeme a
nyüzsgés, ezért szabadúszó lettem. Egy hosszabb betegség is az elmélyülés, az írás felé irányított. Az Anconai
szerelmesek címû darab keletkezéstörténetéhez hozzátartozik, hogy a ’90-es évek végén, akárcsak a többi teátrum
abban az idõben, a Radnóti Színház is nyitni akart a zenés darabok felé. Valló Péter már rég szeretett volna színre vinni egy olasz reneszánsz komédiát a hetvenes évek
olasz slágereivel megtûzdelve, s a kezembe adott elolvasásra párat. Én úgy éreztem, ezek nem illenek össze, ezért
javasoltam, írok olyan darabot, ami megtartaná a
commedia dell’arte hagyományait, szintén Olaszországban játszódna, de az 1970-es években, s lenne magyar
vonatkozása is. Akkor már nagyon sürgetett bennünket az
idõ: három hét múlva kezdeni kellett az olvasópróbát.
Hatalmas sikert hozott a Radnóti Színház által bemutatott darab. A Ványa bácsi mellett tarolt a Pécsi Országos
Színházi Találkozón. A Radnótié lett a legjobb társulat, a
Tomaót játszó Szervét Tibor a legjobb színész, a házvezetõnõt alakító Shell Judit a legjobb mellékszereplõ, Valló a
legjobb rendezõ... Vidéken azonban még nem mutatták
be jó ideig. Vajda Katalin Tasnádi Csabát a Família Kft.bõl ismerte, ahol rendezett néhány epizódot. Látta az
Anconait, s a nyíregyházi színház igazgatójaként úgy döntött, õk is bemutatják. Egészen más elõadás lett: sokkal
nagyobb színpadon játszódó, komoly koreográfiával megspékelt, nagyzenekarral kísért. Ezután indult meg igazán
a sikersorozata határon innen és azon túl is.

KARÁCSONYI RAJZOK
Néhány héttel ezelõtt a Napló hasábjain ismételték meg
a felhívást a szervezõk, hogy az óvodások küldjék be az
Ovis Karácsonyon, Nyíregyháza történetének legnagyobb
gyermekrendezvényén szerzett élményeiket, rajzban megfogalmazva. Az alábbiakban két rajz látható a több mint
másfél száz közül, a teljes anyagot a nyiregyhaza.hu
weboldalon tekinthetik meg, a Galéria menüpontban. A
képek hangulatából és mennyiségébõl is érzékelhetõ: igazán elbûvölte a kicsiket a 2013 decemberében életre hívott esemény, melyen nagyjából 4500-an karácsonyoztak együtt a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
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MADE IN NYÍREGYHÁZA –
SZÁRNYASRUHÁK A FELHÕK FELETT

Különleges dolgok, amelyek Nyíregyházán készülnek. A Made in Nyíregyháza címû rovatunkban legutóbb a Nyírlift Kft. kuriózumát mutattuk be. Ki gondolta volna, hogy a parlamentben a politikusokat a helyi
székhelyû kft. egyedi tervezésû felvonója segíti, hogy
egyszer fent, egyszer lent legyenek? A Nyíregyházán
készített kuriózumok listája ezzel még nem ért véget.
Most egy olyan céget mutatunk be, aminek a termékével nem szintek között ingázhatunk, hanem égtõl a
földig repülhetünk, méghozzá felhõket kerülgetve. Tudták, hogy a világon négy nagy elismert szárnyasruhamárka van, ráadásul ebbõl az egyik az Intrudair, amit
Nyíregyházán gyártanak?
Szerzõ: Bruszel Dóra
– A szárnyasugrás különlegessége, hogy a szárnyasruha
segítségével több idõt lehet eltölteni a levegõben. A ruha
szárnyakkal rendelkezik, amelyek a közbensõ cellák segítségével, levegõvel feltöltõdve szárnyprofilt képeznek és
a szabadesés érzését repüléssé alakítják át. Emelkedni nem
lehet vele, de siklani igen, így az ugró az ejtõernyõnyitás
elõtt komoly távolságokat megtéve, felhõket kerülgetve,
repülésre képessé válik. Véleményem szerint mindennemû repülés között ez hasonlít legjobban arra az érzésre,
amit a madarak éreznek. A ruha az ejtõernyõvel össze

Szárnyasruhában
van építve, az ejtõernyõ fontos kezelõszervei szabadon
vannak, és nyitás után egy mozdulattal a szárnyak leoldhatóak. Nem veszélyesebb a használatuk egy normál ejtõernyõs ugrásnál, de mindenképpen ejtõernyõs képzettséget igényelnek, lépésrõl lépésre haladva nagyon biztonságosan használhatóak – hangsúlyozta Dolhai Zoltán, az
Intrudair tulajdonosa.

A szárnyasruhák egyedi méretre készülnek Nyíregyházán. Ezek legtöbbjét Európába adják el, de jelentõs az
ausztrál vásárlók aránya is. A ruhákat õk maguk itt, a nyíregyházi repülõtéren, aztán profi bázisugrók tesztelik Svájcban, Olaszországban vagy Norvégiában is, ahol a
szárnyasugráshoz megfelelõ hegyek, sziklák, szakadékok
vannak.
– Amikor a tesztelések befejezõdnek, akkor versenyeken szoktuk bemutatni az új modelleket, ezek a versenyek repülõbõl és sziklákról ugorva a teljesítményrepülésrõl szólnak, van, ahol messzire, van, ahol gyorsan, van,
ahol figurákat bemutatva kell bizonyítani – tette hozzá a
tulajdonos.
A cég egy kis garázsból kezdte meg a mûködését, egyetlen egy varrógéppel. Mára már több mint egy tucat embernek ad munkát. Ráadásul egy olyan – elõször 2010ben piacra dobott – szárnyasruha-kollekció kifejlesztõjeként, amely a világ legnagyobb márkái között van jelen,
hazai büszkeségként, Nyíregyházán gyártott termékként.
– A jövõt csak így tudom elképzelni, hogy ugrok, tesztelek, ruhákat készítek. Szeretném, ha a valamelyik soron
következõ világbajnokságot Intrudair ruhában nyernék meg.
Nyíregyházának pedig hálás lehetek a repülõteréért, ejtõernyõs klubjáért, azért, hogy még mindig a repülés és az
ejtõernyõzés egyik szakmai központja, és hogy az itteni
emberek maximálisan elhivatottak annak a csodálatos érzésnek, amit a repülés jelent – mondta el Dolhai Zoltán.

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 2014. február
28. 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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A nyíregyházi Platán Autóház lett a legjobb Skoda-értékesítõ Magyarországon 2013ban. Az errõl szóló oklevelet a napokban vehette át Csõsz László és Csõsz Ferenc cégvezetõ a Skoda márkaigazgatójától, Dalnoki Balázstól. A Skoda sikeres évet zárt, a személygépkocsik közül a második legtöbbet a cseh gyár autóiból adták el hazánkban. (x)

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza, Ferenc körúton eladó egy 46 m2 alapterületû, panel szerkezetû, harmadik emeleti, déli tájolású, mûanyag nyílászárós lakás. Irányár: 5,79 M
Ft. 70/467-7179

Nyíregyháza, Szarvas utcán eladó egy 48 m2-es, 2
szoba, konyha, fürdôszoba elrendezésû lakás egy
társasház 2. emeletén! Irányár: 5,7 M Ft. 70/4677129

Nyíregyháza, Stadion utcán eladó egy téglaépítésû társasház negyedik emeleti, 51 m2-es, kettôszobás, erkélyes, egyedi mért távfûtéses lakása. Irányár: 5,41 M Ft. 70/467-7179

Nyíregyháza, Kossuth utcán eladó egy 76 m2-es,
2+2 szobás, konyha+étkezôs, hôszigetelt mûanyag
nyílászárókkal felszerelt, erkélyes lakás! Irányár: 8,49
M Ft. 70/467-7129

Nyíregyháza, Szarvas utcán eladó egy újszerû, kitûnô ár-érték arányú, 62 m2-es, nyugat-keleti fekvésû, mûanyag nyílászárós, erkélyes, társasházi lakás.
Irányár: 8,39 M Ft. 70/467-7184

Nyíregyháza-jósavárosi, 54 m2-es, 1+2-es lakás eladó. Az épület kívülrôl szigetelt, lépcsôháza gondozott. A lakás felújítása után kitûnô családi fészekké
válhat. Irányár: 5,49 M Ft. 70/467-7259

Nyíregyháza belvárosához közel eladó egy 54 m2
alapterületû, kettôszobás, étkezôkonyhás, erkélyes,
egyedi mért távfûtéses, mûanyag nyílászárós lakás
felújított társasházban. Irányár: 6,4 M Ft. 70/467-7184

Nyíregyháza-érkerti, 2 szobás, 51 m2-es, mûanyag
nyílászárós lakás kedvezô áron eladó. Viszonylag kis
felújítással költözhetô. Irányár: 5,3 M Ft. 70/467-7259

Nyíregyháza-Örökösföldön eladó lakás. 66 m2 alapterületû, délkeleti tájolású, egyedi mért távfûtéses,
erkélyes. Irányár: 6,8 M Ft. 70/467-7184

A Vécsey közben, felújított társasház földszintjén 74
m2-es lakás eladó. Az ingatlan kétszobás, konvektor
fûtésû, 6 m2-es pincével, azonnal költözhetô. Irányár:
9,5 M Ft. 70/467-7294

Sóstói úton jó állapotú, 59 m2-es, 2 szobás, mért
távfûtéses lakás téglaépítésû társasházban eladó.
Irányár: 7,7 M Ft. 70/467-8374
Nyíregyháza, Fazekas János téren 55 m2-es, 2 szobás lakás eladó egy mûanyag nyílászárókkal felszerelt, kívülrôl hôszigetelt épületben! Irányár: 5,25 M
Ft. 70/467-7129

Nyíregyháza, Ungvár sétányon eladó egy 36 m2es, 1+1 szobás, második emeleti, nyugati fekvésû,
erkélyes ingatlan. Irányár: 4,72 M Ft. 70/467-7079
Nyíregyháza-Borbányán, 2007-ben épült, 105 m2es, 3 szoba+nappali étkezôs, dupla garázsos családi
ház eladó. Irányár: 18,9 M Ft. 70/467-7259

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu
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REGISZTRÁLNI KELL
A LOKI ELLENI MECCSRE
A Nyíregyháza Spartacus vezetése folyamatosan egyeztet a különbözõ hatóságokkal, szervekkel, cégekkel a március 12-én megrendezendõ Szpari–DVSC Magyar Kupa
mérkõzés kapcsán. Nem csak a klubnak, a szurkolóknak
is kiemelten kell kezelni ezt a mérkõzést, fõleg a jegyvásárlás tekintetében. – Nem csak azért lesz kiemelt ez a
mérkõzés, mert a Magyar Kupa negyeddöntõjérõl beszélünk, ahol a DVSC-t kell legyõznünk a továbbjutáshoz,
hanem azért is, mert klubunk most fog debütálni (az NB Ies klubokkal egy idõben) a regisztrációhoz kötött elektro-

A DVSC ellen ismét megtelhet a lelátó

nikus jegyvásárlás tekintetében. Az MLSZ határozatának
értelmében az NB I-es klubok már kötelesek így eljárni, és ez a Spartacusra is vonatkozik. Ami a legfontosabb
és elsõdleges információ: kizárólag jegyelõvételben tudnak majd a szurkolók jegyet
vásárolni erre a mérkõzésre!
A városban több jegyirodában kaphatóak majd a jegyek, a tervek szerint 2014.
február 24-étõl. A regisztráció annyit jelent, hogy a jegySzirtes Virág
vásárlás bizonyos személyes
adatok megadásához (név, születési hely/idõ, anyja neve)
kötött. Egységes, 1000 forintos jegyárak lesznek, viszont
14 éves kor alatt és 70 év felett továbbra is ingyenes lesz a
belépés, azonban regisztráció ezen személyeknek is kötelezõ jellegû! Kérjük a szurkolóink megértését és együttmûködését az egész tavaszi szezonban, és várjuk õket
2014. március 12-én 17.30-tól a Városi Stadionban –
mondta Szirtes Virág, a Nyíregyháza Spartacus marketingvezetõje.

MEGYEI TEHETSÉGEKET TÁMOGATNAK

SZIKSZAI RÓBERT
AZ ÉV LEGJOBBJA
A hétvégén rendezték Budapesten a hagyományos
Atlétabált. A bál fénypontja az év atlétáinak, edzõinek
díjkiosztó ünnepsége volt, melyen Szikszai Róbert, a
Nyírsuli diszkoszvetõje Junior kategóriában érdemelte
ki a rangos kitüntetést. Az eseményen a díjat Gyulai
Miklóstól, a MASZ elnökétõl, valamint Miklósa Erika
kuratóriumi elnöktõl vehette át a nyíregyházi diszkoszvetõ, melyre elkísérte az edzõje, Kerekes László is. A
sportoló és trénere a napokban tért haza Dél-Afrikából,
ahol három hétig edzõtáborozott. A jótékonysági Atlétabál bevételébõl hátrányos helyzetû, tehetséges fiatalokat támogatnak.

Szikszai Róbert (jobbra) Gyulai Miklóstól
vehette át az elismerést
Az év legjobb atlétái: Felnõtt kategória: Pars Krisztián, Orbán Éva; Utánpótlás kategória: Hudik Ákos, Fertig
Fruzsina; Junior kategória: Szikszai Róbert (Nyírsuli Kft.),
Banga Beatrix; Ifjúsági kategória: Rivaszt-Tóth Norbert,
Gyurátz Réka.
Az év legjobb edzõi: Legjobb utánpótlás edzõ: Zentai
Tibor; Az év edzõje: Németh Zsolt és Németh László.

SPORTPROGRAM
Február 22., szombat 13.00 BUSZACSA, FatumNyírsuli-NRK–TF Budapest nõi röplabda-mérkõzés
Február 22., szombat 18.00 BUSZACSA, MarsoNYKK–Kaposvár férfi kosárlabda-mérkõzés
Február 23., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza–Ózd férfi kézilabda-mérkõzés

TELT HÁZAS A ZUMBA

A fiatal sportolókra büszke a Szabolcs Takarék vezetése. A képen balról Margitai Sándor,
Kola János ügyvezetõ, Závaczki Bálint, Bede József elnök-igazgató és Bakosi Péter
Megyei sportolókkal kötött támogatási szerzõdést a
Szabolcs Takarék. Tehetséges, fiatal versenyzõk munkáját segítik, akik nemzetközi versenyeken is rajthoz
állnak.
Évekkel ezelõtt Fucsovics Márton volt az elsõ sportoló,
akinek felkészülését segítette a Szabolcs Takarék. Azóta a
teniszezõ szép karriert futott be, és ma már a világ 180
legjobb játékosa között van. A pénzintézet most újabb
három fiatal sportolót támogat, és az errõl szóló szerzõdést kedden írták alá. – Már úgy tekintünk a sportolókra,
mint családtagokra. Akkor is nyomon követjük pályafutásukat, amikor már felnõnek, és kikerülnek a rendszerbõl,
mint például Fucsovics Marci. Büszkék vagyunk rájuk –
mondta Bede József, a Szabolcs Takarék elnök-igazgatója. Závaczki Bálint golfozó, Bakosi Péter magasugró és
Margitai Sándor fogathajtó kapott ösztöndíjat. Mindhár14
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man eredményesek voltak 2013-ban, és rangos nemzetközi versenyeken indulhatnak az idén. Závaczki Bálint
12 évesen már a felnõtt bajnokságokon ért el sikereket, és
kijutott a korosztályos világbajnokságra, melyet Portugáliában rendeznek. Margitai Sándor csak hajszállal maradt
le a VB-rõl, de Szlovéniában egy nemzetközi versenyen
gyõzött, Bakosi Péter pedig olimpiai kerettag lett, így esélyes arra, hogy ott legyen Rióban. Elõtte a nyári Európabajnokságon szeretne részt venni. – Sajnos nagyon peches voltam a közelmúltban, több sérülésem is volt, ezért
nem vagyok a legjobb formában, de bizakodó vagyok,
hogy az országos bajnokságon minden rendben lesz. Favoritnak számítok, de ezúttal nem csak az elsõ hely, hanem az egyéni csúcs megjavítása is motivál – mondta
Bakosi Péter. A felnõtt bajnokságot a hétvégén rendezik.
Bakosi Péter egyéni csúcsa 220 centiméter, ahhoz, hogy
kivívja az EB indulás jogát, a 224-et kellene átugrania.

Töretlen a Mozdulj Nyíregyháza! sikere. Szerdánként telt
házzal zajlik 18 órától az ingyenes zumbafoglalkozás Kalapos Tamás és zumbacsapatának vezetésével. A város finanszírozásában a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban várják
minden szerdán a mozogni vágyó hölgyeket és urakat.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 23., vasárnap 18.00 FatumNyírsuli-NRK–TF Budapest nõi röplabdamérkõzés közvetítése
Február 24., hétfõ 19.30 Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Ózd férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villában (Sóstói út 54.) február 21-én 17.00 órától a Párisz almája címû darabot láthatják a Vasvári Pál Gimnázium színjátszó szakkörös diákjainak elõadásában. 25-én
18.00 órától Farsangi kabaréesttel várja a Dezsavü Színtársulat a téltemetõ közönséget. A mûsorok egyórásak, ingyenesek. Részletek: 30/252-0666, 42/402-004.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 22-én 16.00 óra:
A három kismalac; 23-án 10.00 óra: A bátor sün. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

A Bujtos Sporthorgász
és Tájvédelmi Egyesület
2014. február 27-én 18 órától tartja
a rendes éves közgyûlését az örökösföldi
Móra Ferenc Általános Iskolában.
Minden tagot szeretettel vár az egyesület vezetõsége.

A Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket február 24-én 10.30-tól a levéltár kutatótermébe (Széchenyi u. 4.). Az „Arcok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl” címû rendezvénysorozat keretében
dr. Laczlavik György fõlevéltárossal, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fõosztályvezetõjével Kujbusné
Mecsei Éva beszélget.
A Jósa András Múzeum nagytermében február 24-én 17.00
órától dr. Takács Péter tart elõadást, Ember a kommunista
diktatúrában címmel.
Fotókiállítás – Holokauszt emlékhelyek a világban. A fotókat készítette: dr. Vraukó Tamás jr. Helyszín: Móricz Zsig-

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. február 24., 17.00 óra
Helye: Butyka, Közösségi ház
mond könyvtár, III. emelet (Szabadság tér 2.). Megnyitó: február 24-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: március 31-éig.
ELMARAD! Ezúton tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy a
február 25-én 14.00 órára hirdetett történelmi elõadás az
Alvégesi Mûvelõdési Házban (Honvéd u. 41.) technikai okok
miatt elmarad. Az új idõpontról a szervezõk a késõbbiekben
adnak tájékoztatást. Információ: 42/462-400.
A Jósa András Múzeum várja az érdeklõdõket február 26án 11.00 órára a múzeum II. emeleti nagytermébe a Szabolcsi honvédek aranykönyve 1848–1849 címû könyv bemutatójára.
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület következõ rendezvénye: a „Beszélgessünk városunkról” programsorozat idei elsõ
találkozóján Nyíregyháza 2014–2020 közötti városfejlesztési terveirõl beszélgetnek dr. Kovács Ferenccel, Nyíregyháza
polgármesterével a Városháza Krúdy termében. Idõpont: február 26-án 16.30-tól.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 22., szombat 17.00 Jonatán és a többiek, Róbert Gida bemutató bérlet, Nagyszínpad
Február 24., hétfõ 10.00 Jonatán és a többiek, Ágacska
bérlet, Nagyszínpad
14.00 Jonatán és a többiek, Árgyélus bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Kölcsey „D” bérlet, Krúdy Kamara
Február 25., kedd 10.00 Jonatán és a többiek, Csõrike
bérlet, Nagyszínpad
14.00 Jonatán és a többiek, Csizmás kandúr bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Vasvári „A” bérlet, Krúdy Kamara
Február 26., szerda 10.00 Hattyúcskák tava, Pán Péter
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Zrínyi „A” bérlet, Krúdy Kamara
Február 27., csütörtök 10.00 Hattyúcskák tava, Pöttöm
Panna bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Zrínyi „B” bérlet, Krúdy Kamara
Február 28., péntek 10.00 Hattyúcskák tava, Pumukli
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Zrínyi „C” bérlet, Krúdy Kamara

PROGRAMOK

Ismét Városmajori „Kultúrszerda” február 26-án a Városmajori Mûvelõdési Házban. 17.00 órától két ingyenes elõ-

adás is kezdõdik. Dr. Csiby Károly nagyváradi egyetemi tanár folytatja a Padovától Trianonig címû elõadássorozatát,
melynek mostani témája: Erdély védelme az 1916-os román
betöréstõl a katonai összeomlásig; dr. Szilágyi Attila belgyógyász-fõorvos pedig a hipertóniával kapcsolatos tudnivalókkal ismerteti meg a téma iránt érdeklõdõket, a Szív klub foglalkozásán. Az este fél nyolckor kezdõdõ táncházban aztán
felcsíki táncokat tanulhatunk Márton Attila és Márton Julianna jóvoltából. A talpalávalót most is a Szikes zenekar húzza!
Információ: 42/411-822, 42/434-002.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár várja az
érdeklõdõket Bánszki Tamás tanár, festõ- és grafikusmûvész
emlékkiállítására a könyvtár Kamaratermébe, mely március
7-éig látogatható.

RENESZÁNSZ ÉS MODERN
2014. február 22-én 18 órakor kezdõdik a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangversenytermében a Nyíregyházi Cantemus Kórus „Párok” kórusbérletének harmadik elõadása, mely a szervezõktõl a „Régi tartalom
új formában” címet kapta.
Az érdekesnek és változatosnak ígérkezõ koncerten
arra tesznek kísérletet a Cantemus Kórus együttesei,
hogy több évszázados, már a reneszánsz korszak idejében megzenésített egyházi szövegek mai zenei feldolgozását is megmutassák a hallgatóknak. A hangversenyen a reneszánsz és romantikus mesterek, Palestrina,
Lassus, Allegri, Tallis, Byrd, Victoria és Liszt csodálatos
alkotásai mellett megszólalnak majd a kortárs zeneszerzõk Kodály, Gyöngyösi, Tóth Péter, Csemiczky, Kocsár,
Tarik O 'Regen és Thomson változatai is. Az elõadók
között hallható majd a Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy vezette Pro Musica Leánykar, a Cantemus Vegyeskar, akik nem régen érkeztek haza nagysikerû venezuelai útjukról Szabó Soma vezetésével és egy vadonatúj, a Cantemusból sarjadzott formáció, a hat kiváló hangú férfiból álló AcapellArt Énekegyüttes.

IDEGENVEZETÕI VILÁGNAP – A NYÍRSÉGBEN – 2014.
Az egész világon február utolsó hétvégéjén tartják ezt
a rendezvényt, melynek eredeti célja az idegenvezetõi
munka népszerûsítése, új programok bemutatása az utazásszervezõk és a turisztikai szakma számára, és természetesen a turistáknak. Ezeken a napokon az idegenvezetõk társadalmi munkában mutatják be városunkat, varázsolják a hétköznapokban oly sokat rótt utcákat emberközelivé, megmutatva múltját és jelenét, kultúráját
és értékeit. Az esemény alkalmával múzeumok és intézmények nyitják meg kapuikat az érdeklõdõk elõtt, és
egyre többen csatlakoznak érdekes attrakciókkal, lehetõvé téve a betekintést rejtett kincseikbe.
2014. február utolsó hétvégéjén megrendezik a Nyírségben is az Idegenvezetõi Világnapot a Nyírség Turizmusáért Egyesület szervezésében. A teljes nyírségi program a nyiregyhaza.hu oldalon, az alábbiakban a nyíregyháziakból szemezgetünk:
Február 21., péntek
– Ingyenes városnézés Nyíregyházán. Találkozás: Városháza fõbejáratánál (péntek 12 óra). Menetidõ: kb. 60
perc. Vezeti: Koós Gabriella, 06-30/629-7424.
– Kulisszatitkokkal színesített tárlatvezetés a Sóstói
Múzeumfaluban. Helyszín: Sóstói Múzeumfalu, Sóstófürdõ, Tölgyes u. 1. Kezdõidõpontok: délelõtt 11 és délután 2 óra. Idõtartam: kb. 60 perc. Ár: 200 Ft/fõ. Vezeti:
Kállai Beatrix tárlatvezetõ. Csoportok minimum 10 fõtõl!
– Rendkívüli tárlatvezetés a Jósa András Múzeumban

az Idegenvezetõi Világnap alkalmából: A múzeum február 21-én a Benczúr Gyula emlékkiállításban, valamint
a „Benczúr ismét köztünk van” címû idõszaki kiállításban rendhagyó tárlatvezetéssel várja a látogatókat, kedvezményes belépési lehetõséggel. Február 21. 10.00 óra:
A kiállítást bemutatja: Madár Xiména, a Jósa András Múzeum mûvészettörténésze. 14.00 óra: A kiállítást bemutatja: Szepessy Béla DLA grafikusmûvész, a Nyíregyházi Fõiskola docense. Kedvezményes belépési lehetõség:
50 százalék, mely magában foglalja a rendhagyó tárlatvezetést és a múzeum összes kiállításának megtekintését.
Február 21., péntek és február 22., szombat
A Kállay Gyûjtemény megtekintése. 800 éve Magyarország szolgálatában. A nagykállói Kállay család történetének bemutatása. Egyedülálló lehetõség megtekinteni a Magyar Királyság utolsó királyi miniszterelnökének hagyatékát, a Máltai Lovagrend emlékeit és a Kállay
Gyûjtemény híres kitüntetés- és rendjel-gyûjteményét!
Különleges tárlatvezetés a Kállay Gyûjteményben mackóébresztéssel! Kalandozások és Barlangolás Mackóföldön, a plüssmackók birodalmában. Több mint 500 maci
egy helyen! Tárlatvezetések folyamatosan pénteken
14.00–18.00, szombaton 10.00–18.00 óra között.
Részvételi szándékát kérjük, elõzetesen jelezze a következõ elérhetõségek egyikén: Nyírség Turizmusáért
Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1., tel.: 0630/629-7424, koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu
2014. FEBRUÁR 21.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A VÖRÖS CSILLAG ÁRNYÉKÁBAN…
A második világháború végén a felszabadító szovjet
hadsereg katonái új hódítókként megszállták hazánkat és
asszisztáltak a kommunista hatalomátvételéhez. Derékba
tört a szép reményekre jogosító demokráciánk és átadta
helyét a Moszkvára figyelõ pártállami rendszernek. Utcáink, tereink és épületeink szennyezõdtek be az átkereszteléseknek, a felállított szobroknak, az ünnepnapokon kihelyezett vörös zászlóknak és a hétköznapokon is mindent ellepõ vörös csillagoknak köszönhetõen. Városunkban már 1944-ben teret neveztek el Leninrõl, de utcát,
emléktáblát és szobrot kapott Malinovszkij is. A „felszabadítóknak” szóltak a Gorkijról, Makarenkóról és a
Zsdanovról elkeresztelt utcák, a Szent István utca Vörös
Hadsereg útja lett, míg a kommunizmus nemzetköziségét
hirdette a Beloiannisz tér és a Dimitrov utca. A visszacsatolt országrészek szocialista országok fõvárosainak neveivé vedlettek át, így lett például az Erdély utcából Bukarest utca. Az 1950-es évek elején a tanácsköztársaság és a
hazai munkásmozgalom alakjai is felkerültek a tér- és utcanév-táblákra: Fürst Sándor, Mosolygó Antal, Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Schönherz Zoltán. Császy Lászlóról egy
utca mellett a tanárképzõ fõiskola kollégiumát is elnevezték, Ságvári Endre pedig egy egész városrész névadója lett.
Utcát kapott a helyi születésû Soltész Mihály is, akit a
munkásmozgalom hõs mártírjának tekintett, valójában egy
szerelmi féltékenység áldozata lett. E teljesség igénye nélkül készült listáról nem maradhat le a szintén nyíregyházi
születésû Szamuely Tibor, akinek különbözõ idõben há-
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GAZDIKERESÕ
A Szent István utcát hajdan Vöröshadsereg utca
néven ismerték
rom tér is viselte nevét: az állomás elõtti tér, a Búza tér és
a Bessenyei tér. A Szamuely család Búza téri házát emléktáblával jelölték meg, míg az állomás elõtt 1969-ben
szobrát állították fel. 1980 novemberétõl az MSZMP székházába sietõk meghajthatták fejüket Lenin szobra elõtt,
akinek tiszteletére ekkor még a teret is átnevezték. A tér
déli oldalán található pártházat 1971-ben, Jantner Andor
tervei alapján építették. A hasáb alakú toronyház tetején
természetesen szintén a vörös csillag díszelgett.
(Folyt. köv.)
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

Niki: 2013 decemberében született keverék
szuka, aki testvéreivel került az Állatotthonba. Érdeklõdõ, kedves kislány, várja szeretõ
gazdáját. Február 27-étõl örökbe fogadható.
Ágota: Körülbelül 3 éves
ivartalanított keverék
szuka. Csendes, barátságos, jó természetû kutya.
Nagy termete miatt elsõsorban kertes házba
ajánljuk. Február 22-étõl
örökbe fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

