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ÚJRAFUTÓZÓT AVATTAK. Átadták a MARSO
Holding Kft. teherabroncs-újrafutózó üzemét.
A nyíregyházi cég közel
kétszázmillió forintos
beruházást valósított
meg.
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NYÍREGYHÁZA KIVÁLÓSÁGAI. A nemzeti ünnep
alkalmából számos
nyíregyházi kiválóság
vehetett át kitüntetõ
elismerést.

MESTERSÉGEK PIACA
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VISSZA AZ ELITBE. Dr.
Kersch Ferenc, a Magyar
Kézilabda Szövetség
megbízott fõtitkára:
bízom abban, ha a Bujtosi
Szabadidõ Csarnok
rekonstrukciója véget ér,
a kézilabdacsapat is
visszakerül méltó helyére.

AMIRÕL AZ UTCÁK...

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2014-ben eddig 215 szabadtéri tûzesethez kaptak riasztást a tûzoltók. A tûzesemények
nagy száma, illetve a tartós száraz tavaszi idõjárás miatt, a helyi
katasztrófavédelmi igazgatóság a megye területére javasolta a
tûzgyújtási tilalom elrendelését, mely a hétvégén életbe lépett.
Leskovics Zoltán tûzoltó õrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei tûzoltósági fõfelügyelõje elmondta: a szabadtéri tûzesetek 99 százalékát emberi gondatlanság okozza. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy azokon a területeken, ahol a jogszabályi feltételek megengedik a tûzgyújtást, gondosan, körültekintõen kell
végezni a kerti munkálatokat. Ha valakirõl bebizonyosodik, hogy
tüzet okozott, bírságot kell fizetnie, amelynek összege a 200
ezer forintot is elérheti.

Húsz évvel ezelõtt, 1994 márciusában jelent meg
elõször a Nyíregyházi Napló. Pontosabban annak elsõ
olyan száma, ami az akkori impresszum tanúsága szerint idõszaki lapnak készült. Azóta két évtized telt el,
s ha változó fejlécekkel is, de rendre eljutott a megyeszékhely lakosságához az önkormányzat lapja. Becsüljük meg: nem minden nagyváros tartja ezt fontosnak.
Pedig a múltunknak nagyon fontos lenyomatai az egyes
lapszámok, melyek késõbbi korok helytörténészei számára nyújtanak támpontot, csakúgy, mint most a Nyírvidék a múlt századelõ kapcsán. A könyvtárban ma is
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fellelhetõ kezdõpéldány egyik rovatának ez a címe:
Városkép. Milyen érdekes a sors: ma pedig a VárosKép Nonprofit Kft. gondozásában jelenik meg a lap
hétrõl hétre, s jut el ingyenesen minden háztartásba,
szorosan együttmûködve a másik két társmédiummal,
a Nyíregyházi Televízióval és a nyiregyhaza.hu
webportállal. A cél ugyanaz, mint két évtizede: beszámolni képben és szóban a város életének történéseirõl, eseményeirõl, bemutatni az itt élõket, innen
elszármazottakat, programokat ajánlani, önkormányzati híreket közölni, helytörténetrõl írni. Az újságírói

szándék sem változott: kiszolgálni az olvasóközönséget, melynek ezúton köszönjük a bizalmat, s a visszajelzéseket. Szándékaink szerint az év során visszaidézünk majd egy-egy történést, arcot a korabeli számokból, ezzel is színesítve a lapot. A mostani 6. oldalon
például Megyeri Zoltán színmûvészt kérdezzük, akivel annak idején hosszabb interjú készült. Kívánunk
ehhez is tartalmas kikapcsolódást, a magyar sajtószabadság ünnepe (március 15.) után!
Üdvözlettel: Tarczy Gyula fõszerkesztõ

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁRCIUS 14., PÉNTEK

MÁRCIUS 14., PÉNTEK

TAVASZVÁRÓ-TÉLBÚCSÚZTATÓ

KÜLÖNLEGES ÉBRESZTÕ

A Szociális Gondozási Központ 6. sz.
idõsek klubja Tavaszváró-Télbúcsúztató farsangi mulatságot szervezett. A
Weöres Sándor centenárium alkalmából
a mûsort a Bóbita címû kötet ihlette, de
a klub tagjai saját koreográfiájú és egyedi ihletésû darabokkal is színre léptek.

Zenés-táncos, egészségmegõrzõ
programokkal várta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ péntek délután az örökösföldieket. A lakótelep
uniós és hazai forrásokból való rehabilitációjához kapcsolódva szerveztek
programokat a környékbelieknek.

MÁRCIUS 14., PÉNTEK

MÁRCIUS 15., SZOMBAT

ÜNNEP A SZABÓ LÕRINCBEN

FAKULTATÍV PROGRAMOK

Méltó emléket állítottak 1848 eseményeinek és hõseinek a sóstóhegyi Szabó Lõrinc Tagintézmény 4. évfolyamos
diákjai. Mûsorukkal nemcsak felelevenítették a történéseket, hanem mindenkit magával ragadott a nemzeti összefogás érzelmi lendülete.

Szombattól indultak a fakultatív programok a Nyíregyházi Állatparkban. Elsõként tevegelésre van lehetõség. Kizil
és Chiruk, a két fehér kétpúpú teve várja az érdeklõdõket mindennap. A fókashow-ra még várni kell a közönségnek,
mivel zajlik a lelátó bõvítése.

MÁRCIUS 15., SZOMBAT

MÁRCIUS 17., HÉTFÕ

VIHARKÁR

BURKOLJÁK AZ ÁRKOT

Fákat döntött ki és elektromos vezetékeket szaggatott le a viharos erejû szél
a megyében szombaton. Több órán keresztül nem volt áram 8 településen.
Nyíregyházán, az Ungvár sétányon ablakokat tört be a szélvihar, volt, ahol fát
csavart ki tövestõl.

A sóstóhegyi Igrice utcai esõvíz-elvezetõ árkot, 70 méteres szakaszon, fûbetonnal burkolja a NYÍRVV. A korábban
földmedrû szikkasztó fala nagyobb esõzések alkalmával beomlott. Ezután már
nemcsak szikkaszt, de el is vezeti majd
a vizet a Cseresznyés utcai csatornába.

MÁRCIUS 17., HÉTFÕ

MÁRCIUS 17., HÉTFÕ

HULLADÉKÉRT VIRÁGOT

BÛNMEGELÕZÉS

Március 17. és 29. között az idén ismét megszervezik Nyíregyházán a Hulladékért virágot akciót. A különválogatott hulladékokért utalványt, komposztot kapnak a résztvevõk. Az akció ideje
alatt a BUSZACSA Bujtos utca felõli parkolójában lehet a hulladékot leadni.

Diákok készítettek kisfilmeket a megyei
rendõr-fõkapitányság felhívására. A „Ne
légy áldozat” címû projektre érkezett alkotásokat szakmai zsûri értékelte. Az I.
helyezett a SPECTEAM címû film lett, amelyet az Eötvös József Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium diákjai készítettek.

ELKEZDÕDÖTT AZ ELEKTROMOS
FÕELOSZTÓK FEJLESZTÉSE
Az intézeti elektromos fõelosztók fejlesztésével újabb állomáshoz érkeznek
a Tömbkórház Projekthez kapcsolódó
munkafolyamatok a Jósa András Oktatókórház területén. A csütörtöktõl elkezdõdõ munkálatok során a transzformátorok és az elektromos szekrények
cseréjét végzik el a szakemberek.
A technikai feladatok elvégzése hatással lesz a kórház Szent István utcai telephelyének teljes villamosenergia-ellátására
is, amely idõközönként szakaszos áramszüneteket eredményez és a munkálatok
alatt korlátozott áramfelhasználást jelent.
A folyamatos betegellátás biztonsága érdekében az intézmény Mûszaki Igazgatósága korlátozni fogja az épületek liftjeinek
és a betegellátáshoz szorosan nem kapcso-

lódó hûtõberendezések üzemelését. A
fejlesztési munkák miatt elõre meghirdetett és leegyeztetett idõpontokban a kórház területén kizárólag generátoros üzemrõl mûködik majd az áramellátás. A hétvégéket érintõ szakaszos idõpontokban a
kivitelezés ütemezési idejével egybeesõ
tervezett mûtétek, CT/MR vizsgálatok minden esetben a betegekkel egyeztetve, más
idõpontokra kerülnek át. A korlátozás az
akut vizsgálatokat és mûtéteket nem érinti, az intézmény minden esetben gondoskodik a betegek ellátásáról.
Az intézeti elektromos fõelosztók fejlesztése és az ezzel összefüggõ korlátozások elõreláthatólag, elsõsorban a hétvégéket érintve, május végéig tartanak majd,
ám a kórház vezetése mindent meg fog
tenni a zavartalan betegellátás érdekében.

A VÁROSNAK FONTOS A MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGÛEK JÖVÕJE
A kormány az Új Széchenyi Terv keretében közel 12 milliárd forinttal támogatja a megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítését. Az országos
szakmai konferenciasorozat nyíregyházi állomásán elhangzott, a megyében
eddig 275 munkáltató regisztrált a projekt rendszerébe, és 441 fõs munkaerõigényt jeleztek.
A Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elõsegítése címû, 11,7 milliárd forint
összköltségû projektet az Új Széchenyi
Terv keretében indította a kormány. Gondozója a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Országos szinten a projektben már 7794-en vesznek részt, rehabilitációjukra és foglalkoztatásuk elõsegítésére
eddig 2,2 milliárd forintot fordítottak.
Tatosné Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgató-helyettese elmondta, a megyében már
704 ember vesz részt a programban, és
eddig 188 millió forinttal támogatták a
megváltozott munkaképességû emberek
foglalkoztatását. A konferencián dr. Vinnai
Gyõzõ kormánymegbízott kiemelte, a
megyében közel 45 ezer ember részesül

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban.
A kormányhivatalok hatáskörébe került
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv munkája során vizsgálja az ellátási lehetõségeket, de a támogatások segítségével a legfontosabb cél, hogy az érintettek a megfelelõ területen visszakerülhessenek a munka világába.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, a megyeszékhelynek is
nagyon fontos a megváltozott munkaképességû emberek jövõje. A város csatlakozott
a Jobb velünk a világ programhoz. A polgármesteri hivatalban is szeretnének a megváltozott munkaképességûeknek munkahelyet teremteni, az önkormányzat intézményeiben pedig a már most is meglévõ intézményenként 3-4 fõs létszámot megduplázni. Nyíregyháza korábbi eredményei
alapján kiérdemelte a Hozzáférhetõ város
címet is, és a civil szervezetekkel együttmûködve tovább dolgoznak a fogyatékkal
élõk életminõségének javításán.
A konferencián elhangzott, országosan
10 ezer embert szeretnének bevonni a
programba, amelynek legfontosabb eleme
az elhelyezkedést segítõ 100 százalékos
bérköltség-támogatás. A projekt a megyében 5 városban 26 munkatársával nyújt
szolgáltatást az ügyfelek számára.

FOLYTATÓDÓ MUNKÁLATOK
A Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja LOT-1 munkálatai keretében március
17–21. között a Hímes utca, Stadion utca
2
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és Vasvári Pál utca csomópontjában munkákat végez a kivitelezõ „Ke-víz 21” Zrt.
A Hímes és Stadion utcán útlezárás, a Vasvári P. utcán pedig útszûkület várható.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÚJRAFUTÓZÓ ÜZEMET AVATTAK
Átadták a MARSO Holding Kft. új teherabroncsújrafutózó üzemét. A nyíregyházi cég a közel kétszázmillió forintos beruházás megvalósulásával akár évi 30
ezer darab újrafutózott gumit is legyárthat, 2400 tonna hulladék újrahasznosítása mellett. Az ipari parkba
települt MARSO Holding Kft. 2105 négyzetméter területen építette fel uniós támogatással az új csarnokot, ahol 14 új munkatársat is alkalmaznak.
Szerzõ: Erdõs József
Európa egyik legnagyobb tehergumiabroncs-újrafutózó
üzemét avatták fel Nyíregyházán. A MARSO Holding Kft.
a nyíregyházi ipari parkban pályázati forrás segítségével
valósította meg az üzemet.
A beruházás részeként egy 2105 négyzetméteres csarnokot építettek fel közel 200 millió forintból, a kapacitás akár
éves szinten 30 ezer abroncs újrafutózására is alkalmas.
Somlai Sándor, a MARSO Holding Kft. egyik társtulajdonosa az ünnepélyes csarnokavatón elmondta: – Az újrafutózásnak az a lényege, hogy a tehergépkocsi-abroncsok acélvázra épülnek, amikor az új abroncs az elsõ életét lefutja,
akkor körülbelül az abroncs húsz százaléka használódik el.
Régebben ezeket kidobták, ma már környezetvédelmi szempontokból is újrahasznosítjuk. Az acélvázszerkezet lehetõvé
teszi, hogy egyszer, kétszer vagy bizonyos esetekben még
háromszor is újrafutózható legyen egy teherabroncs.

MUNKAHELYET IS TEREMTETT
A válság ideje alatt 30 százalékkal drágultak meg a teherabroncsok az alapanyagok árváltozása miatt. Ezért kerestek

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Somlai Sándor társtulajdonos az ünnepélyes avatáson március 14-én
megoldást arra, hogy a költségek csökkenthetõek legyenek. Az újrafutózott abroncsok akár 60 százalékkal olcsóbbak is lehetnek az újaknál. A beruházás a nyíregyházi ipari parkban valósult meg, és 14 új munkahelyet is
teremtett.
Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében hangsúlyozta: – Az önkormányzat 2012-ben indította el az ipari
park bõvítését úgy, hogy a MARSO Holding Kft. telephe-

lye is a része legyen. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kft.
sikeresen pályázhatott, s jól tükrözi a város és a helyi vállalkozások hatékony együttmûködését. Jól látszik, hogy a
város, az önkormányzat sok szálon tudja segíteni és támogatni a helyi beruházásokat.
Az újrafutózó üzemben idén akár 13 ezer darabbal számolnak. Az üzem maximális kihasználtsága esetén 2400
tonna hulladékot hasznosítanak újra.
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JELENTÕS ÖSSZEGEK JUTNAK SPORTRA
Komoly összegeket szán sportra a jövõben is a kormány, folytatódnak az infrastruktúra-fejlesztések és a
sportági támogatások is. Nyíregyháza is jelentõs forráshoz jut a következõ idõszakban.
Szerzõ: Dankó László
A Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása, stadionrekonstrukció, uszodafejlesztés. Csak néhány olyan beruházás,
mely Nyíregyházán valósul meg a következõ idõszakban.
Ezen kívül jelentõs összegekhez juthatnak a TAO-s rendszeren keresztül a kiemelt csapatsportágak, és több pénz
jut a diáksportra is. Mindezeket dr. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelõs államtitkár jelentette be nyíregyházi látogatásán.
– A város polgármestere régóta lobbizott azért, hogy a
Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása megvalósulhasson.
Kétmilliárd forintot kap most Nyíregyháza, melybõl megvalósítható a fejlesztés, így a létesítmény visszanyerheti
régi meghatározó szerepét a régióban. De fontos, hogy
nem csak az infrastrukturális háttér fejlõdjön, ezért több
pénz jut utánpótlás-nevelésre és diáksportra is – mondta
az államtitkár. Az országban összesen több mint ezer településen valósul meg létesítményfejlesztési beruházás.
A mindennapos testneveléshez kapcsolódóan tornaterem-építési program indult, melyet 3 milliárd forinttal támogat az állam. Nyíregyházán több sportágban is regionális központ valósulhat meg, így vívásban és úszásban is
komoly szerep vár a szabolcsi megyeszékhelyre.
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Petneházy Attila, önkormányzati képviselõ
és dr. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelõs
államtitkár a sajtótájékoztatón
– Nyíregyházán megemeltük a keretösszeget, melyet a
diáksport kap. Az eddigi 20 helyett 23 millió forint jut majd
arra, hogy az iskolák eszközöket vásárolhassanak, a diákok pedig versenyezhessenek. Ez összesen 17 ezer tanulót érint – mondta Petneházy Attila, önkormányzati képviselõ.
A megyeszékhely iskolái rendszeresen jól szerepelnek
a diákolimpiai versenyeken. Legutóbb a Vasvári Pál Gimnázium megnyerte az országos pontversenyt a középiskolások között, míg a Móricz iskola az általános iskolai
kategóriában a tizedik lett.

ENERGIAHATÉKONYABB
BUSZACSA
Kétmilliárd forintból újul meg a Bujtosi Szabadidõ Csarnok. Az épület tavaly került ingyen (és terhek nélkül) a
város tulajdonába, azóta új parkettát kapott és a halaszthatatlan munkálatokat is elvégezték, például a beázás
megszüntetését. Most a fõ cél a létesítmény energiahatékonyabb mûködtetése, de a fejlesztés mellett további funkcióbõvítést is szeretnének véghezvinni – kaptunk plusz
információkat az államtitkári látogatás után, a csarnokot
mûködtetõ Nyírsuli ügyvezetõjétõl, Kósa Árpádtól.
A csarnok történetérõl röviden: 1988-ban történt meg a
Bujtosi Szabadidõ Csarnok mûszaki átadása, azóta a legfontosabb karbantartási és néhány állagmegóvó munkálatot leszámítva semmilyen komoly fejlesztés nem történt. A
csarnok felújítására az elmúlt 12 évben számtalan terv született, amibõl csak minimális valósult meg, így a lámpatestek cseréje, 2002-ben a farost elemekbõl álló ülõszékek
cseréje, vagy a junior kézilabda bajnoksághoz kapcsolódva az öltözõk felújítása.
Az épület egyébként még napjainkban is az ország legnagyobb sportcsarnokai közé tartozik. A küzdõtér 60x30
méteres, a nézõtér jelenleg 1451 fõ befogadására alkalmas. A fejlesztést követõen a csarnok 2468 fõ befogadására is képes lesz és ezzel nemzetközi sportrendezvények
lebonyolítására is alkalmassá válik. A létesítmény jelenlegi mûszaki állapota azonban erõsen korlátot szab a lehetõségeknek. Most 2 milliárd 98 millió forintot költhetnek
a felújításra, a pénzt a központi költségvetésben különítették el a célra. Az idén megvalósulhat még a hõszigetelés és a nyílászárócsere, hogy a téli fenntartási költségek
már kedvezõbbek legyenek. A teljes beruházás jövõ nyárra
fejezõdhet be – tájékoztatott Kósa Árpád.

A HÉT TÉMÁJA

PÉNTEKENKÉNT, MESTERSÉGEK PIACA
Mesterségek piaca várja a vásárlókat minden pénteken a Búza téri piaccsarnokban. A meghosszabbított nyitva tartású, felújított vásártéren péntekenként
kézmûves termékekkel, vásári komédiákkal és hagyományos játszóházzal is szolgálnak a családoknak.
Péntekenként a hagyományos piaci portékák mellett
kézmûves sajtokat, húsárukat, lekvárokat, faragott és horgolt emléktárgyakat is kínálnak az eladók. A vásárlás mellett – május végéig – a piac arculatához illõ kulturális programok is várják az érdeklõdõket. Bocskai Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, a kezdeményezést
a megújult és a felújított Búza téri piac hívta életre. A
mesterségek piacán nem csupán a kosaraikat pakolhatják
tele a vevõk, hanem közösségi színtérként is használhatják a vásárcsarnokot. Amíg a felnõttek bevásárolnak, addig a gyerekek kézmûves foglalkozáson vehetnek részt.
Petneházy Attila, országgyûlési képviselõjelölt elmondta, ezzel a szolgáltatással a piac több funkciónak is eleget
tesz. Vásárolni járnak az emberek, amellett itt találkoznak
és beszélgetnek.
A Búza téren hétfõn 6-tól 14 óráig, kedden 6-tól 16 óráig,
szerdán, csütörtökön és pénteken 6-tól 18 óráig, szombaton 6-tól 16 óráig, vasárnap pedig 7-tõl délig várják a vevõket.
Jászai Menyhért alpolgármester kifejtette, a vásárlók
szempontjából is jó dolog a meghosszabbított nyitva tartás, hiszen már délután is bevásárolhatnak azok, akik a
reggeli órákban nem érnek rá piacra menni. A parkolás is
egyszerûbb lesz. 2012-tõl szombati napokon 300 parkolóhelyen nem kell fizetni a megállásért. Egy új rendszer
bevezetésével a jövõben ésszerûbbé válik a parkoló ki-

használtsága. Õszre pedig befejezõdik a Búza téri piac
külsõ szabad terének a lefedése, így ott is kulturált körülmények között folyhat az eladás és a vásárlás.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MÉZZEL
A természet ajándéka, a MÉZ áll a középpontjában a
Mesterségek piaca következõ rendezvényének, melyet
március 21-én (péntek) 14 órától tartanak. Az „Egészséges életmód mézzel!” elnevezésû rendezvényen lehetõség lesz napérlelte finomságok kóstolására, méhviasz gyertya készítésére és kézmûves termékek vásárlására a Búza téri piaccsarnokban. A rendezvény a
Nyíregyháza-Sóstófürdõi Nyugdíjasok Társadalmi Szervezete, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola
Szabó Lõrinc Tagintézménye, valamint a Sóstóhegyi
Közmûvelõdési Színtér szervezésében valósul meg.

HÍREK

DIPLOMAMENTÕ
PROGRAM
Elindult a jelentkezés a Diplomamentõ Programra. Az
érintettek március 13-ától április 4-éig regisztrálhatnak az
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA)
honlapján. Diplomához juthatnak azok a szabolcsi fiatalok, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem tudják átvenni az
oklevelüket, amennyiben élnek azzal az ingyenes nyelvi
képzési lehetõséggel, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium indított.
A választható nyelvek körét kibõvítve angol, német vagy
francia nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek az érdeklõdõk
– hívta fel a figyelmet dr. Rezsõfi István, a megyei kormányhivatal munkaügyi központjának igazgatója. A regisztrációra elektronikusan van lehetõség a www.ofa.hu
honlapon.
A nyelvi képzéseket ingyen vehetik igénybe a pályázók, hiszen a maximálisan adható támogatás fejenként 300
ezer forint lesz – hangsúlyozta az igazgató.
A programra olyanok jelentkezhetnek:
– akik államvizsgájukat a hazai felsõoktatásban sikeresen teljesítették,
– felsõoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban
nem állnak,
– államilag elismert nyelvvizsga szükséges a diplomájukhoz,
– rendelkeznek alapfokú nyelvismerettel abból a nyelvbõl, amit tanulni szeretnének.
A programra azok is jelentkezhetnek, akiknek csak a
nyelvvizsga egyik része van meg. További információk
és a regisztráció a www.ofa.hu honlapon.

MEGÉRKEZTEK AZ ESZKÖZÖK A FEHÉRGYARMATI KÓRHÁZBA
Az Európai Unió Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttmûködési Program pályázati kiírására a Nagykárolyi Önkormányzat, valamint a Fehérgyarmati Kórház és
Gyógyfürdõ sikeresen pályázott. A projekt révén lehetõségük nyílt az intézményeknek arra,
hogy közös együttmûködés keretében fejlesszék egészségügyi infrastruktúrájukat. Magyar oldalon a rehabilitációs ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó specifikus eszközök beszerzésére indított közbeszerzési eljárás már
le is zárult, a napokban pedig már át is vehette a fehérgyarmati kórház rehabilitációs központja az eszközöket bruttó 80 112 EUR értékben: motoros biciklit ágyvéghez, végtagmozgató gépet alsó végtagra, kiegészítõket a
végtagmozgatókhoz, ergoterápiás eszközöket,
kerékpárt víz alatti kerékpározáshoz, függesztõ
készüléket, lézerterápiás készüléket, lymfomax-kezelõ készüléket és mágnesterápiás készüléket.
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 által
finanszírozott, Nagykároly és Fehérgyarmat
közös egészségügyi fejlesztése címû, HURO/
1101/032/2.4.1 azonosítószámú program középpontjában a rehabilitációs eljárás áll. Magyar oldalon 2013 októberétõl kezdve kéthetente rendezték meg 15 magyar és 15 román
egészségügyi szakember részvételével a szakmai együttmûködést biztosító eseménysorozatot, szakmai találkozókat, melynek utolsó, 12.
alkalmát 2014. március 20–22. között rendezik a fehérgyarmati kórházban.
A tudástranszfert biztosító találkozók alkalmával a román szakemberek megismerték a
magyar egészségügyi ellátórendszert, megtekintették a fehérgyarmati kórház osztályait,

amelynek pozitívumait szeretnék majd bevezetni a nagykárolyi kórházban is.
A központ célja a régióra is jellemzõ népbetegségekben szenvedõk (szív- és agyi, valamint egyéb keringési, mozgásszervi betegek,
balesetet szenvedettek) korai rehabilitációjával az adott betegek életminõségét, hosszú
távú kompenzált állapotát elérni, munkaerõpiaci helyzetét javítani. A kórház hangsúlyt
helyez a rehabilitáció utáni életvitelre is. A
bent fekvõ betegek elbocsátásuk elõtt részletes felvilágosítást, életmódtanácsokat kapnak.
Az otthoni életvitel kialakításában ergoterápiás
nõvér és foglalkoztató segít, míg a lelki traumák feldolgozásában pszichológus nyújt támogatást.
A pályázat célja volt az is, hogy a fehérgyarmati szakemberek betanítsák a nagykárolyi kórház dolgozóit, hiszen a magyarországi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban
immár három évtizedes múltra tekint vissza
az ilyen jellegû gyógykezelés.
A gyakorlati munka során megtapasztalhatták a nagykárolyi kórház dolgozói a fehérgyarmati kórházban alkalmazott kezelések jótékony hatását, a betegek panaszainak csökkenését. Az egyes kezelések kapcsán a részt vevõ
felek tapasztalatokat cseréltek, s beépítették a
kezelésekbe a másik ország szakemberétõl
elsajátított módszereket, technikákat. Így a
legjobb gyakorlat, a „Best practice” átadása
kölcsönösen megvalósult.
A projekt sikeres megvalósítása révén javul
a rehabilitációs ellátás szintje, és erõs kapcsolati tõke alakul ki a két ország szakembereinek
együttmûködése által, mérséklõdnek a betegellátási szintkülönbségek, valamint erõsödnek
az intézmények és az egészségügyi rendszer.

A „Nagykároly és Fehérgyarmat közös egészségügyi fejlesztése” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A
program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élõ embereket, közösségeket és gazdasági szereplõket az együttmûködésbe bevont térség közös fejlesztésének elõsegítése érdekében, a határmenti térség alapvetõ erõsségeire építve.
Jelen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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„KELLEK? KELLESZ!”
HÚSZ ÉV UTÁN IS SZÍVESEN EMLÉKSZIK NYÍREGYHÁZÁRA MEGYERI ZOLTÁN
„Megyeri Zoltán A félkegyelmû Rogozsinja, a Figaró házasságának Cherubinója, a Bolhafül Spanyolja, a Liliomfi Szellemfije vagy a Cseresznyéskert Lopahinja után – hogy a legemlékezetesebbekbõl említsünk – egészen új szerepkörre készül.
Mindjárt egy tucat figurának a bõrébe kíván belebújni egyszerre, hogy rendezõként színészeibe lehelhesse át a lelküket. A darab, Örkény István: Pisti a vérzivatarban címû drámája a soron következõ Mûvészkör keretében kerül színpadra” – olvasható a 20 évvel ezelõtti Nyíregyházi Napló legelsõ
számában, melynek fejléce díszíti oldalunkat.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Hogy hol van most az egykoron Liliomfi Szellemfijét
játszó Megyeri Zoltán és milyen emlékei vannak Nyíregyházáról? Hogy került a színészi pályára és mi történt vele
az elmúlt 20 évben? Az évekkel ezelõtt Nyíregyházán játszó színészt a Napló jubileuma kapcsán kerestük meg,
hogy együtt idézhessük fel a múltat.
– Kilenc évadot játszottam Nyíregyházán. Érdekes,
ahogy a színházba kerültem. Akkor Schlanger Andris volt
a mûvészeti vezetõ. Felhívtam, hogy találkozzunk már.
Nemsokára össze is futottunk. Megkérdeztem tõle, hogy
kellek? Õ pedig rávágta, hogy: kellesz! Így kezdõdött az
én nyíregyházi történetem – kezdte az emlékek felidézését Megyeri Zoltán. – Táncos-komikusként kerültem oda,
sok operettben és vígjátékban játszottam. Akkor még nagyon fiatal voltam, de késõbb már elkezdtem férfiakat is
játszani – addigra nõttem fel. Játszottam a Van, aki forrón
szereti – Senki sem tökéletes címû darabban is. 70 elõadást élt meg.
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Megyeri Zoltánt húsz évvel ezelõtt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színpadán, napjainkban pedig Budapesten, a Karinthy Színház színpadán is láthatja a közönség. Többek között: Hunyady Sándor: Lovagias ügy címû
darabjának Milkójaként. Az elõadást Verebes István rendezte.

FÉRFIVÁ ÉRETT, FIA SZÜLETETT
– Nagyon szerettem a várost. Sok mindent kaptam
tõle, hiszen ott találkoztam a volt feleségemmel és ott
született a most már 18 éves fiam is. Kilenc év alatt sok
embert megismerhettem. Aztán úgy gondoltam, ideje
változtatni és Zalaegerszegre, majd Szegedre kerültem.
Ott játszottam nyolc évet, késõbb Pestre költöztem.

Azért közben visszamentem Nyíregyházára kétszer vendégszerepelni. Jelenleg szabadúszó vagyok, de a Karinthy Színházban és Szegeden szoktam játszani. Egyébként köszönöm szépen, jól vagyok! Tervezem, hogy ellátogatok Nyíregyházára, mert sok barátom van ott. Jelenleg azonban döntõen a Budapest–Szeged vonalon
közlekedem, így kiesik Nyíregyháza, de remélem, hamarosan újra visszatérhetek oda – nyilatkozta Megyeri
Zoltán.

KÖZLEMÉNYEK

BEMUTATKOZTUNK PÁRIZSBAN
Az 1848-as magyar forradalom
évfordulója alkalmából Párizsban
megrendezett többnapos eseménysorozat keretében Trócsányi Lászlónak,
Magyarország párizsi nagykövetének
kezdeményezésére észak-alföldi regionális turisztikai bemutatót is tartottak a francia fõvárosban.
A nagykövet meghívásának eleget téve
a régió turizmusát reprezentáló szervezetek, valamint Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúnánás képviselõi vettek részt
az eseménysorozaton.

Nyíregyházáról, a dr. Kovács Ferenc
polgármester vezetésével érkezett delegáció tagjai, idegenforgalmi szakemberekbõl és diplomatákból álló hallgatóságnak mutatták be Nyíregyháza és környéke turisztikai kínálatát és gazdasági
lehetõségeit. Emellett, dr. Kovács Ferenc
polgármester megbeszélést is folytatott
Trócsányi László nagykövettel.
Az itt töltött néhány nap alatt a delegáció tagjai látogatást tettek Massyba,
Nyíregyháza partnervárosába, ahol a
település elsõ embere fogadta a vendégeket.

Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza turisztikai és gazdasági
lehetõségeit mutatta be

HIRDETÉS

VÁLASZTÁS 2014
Tisztelt Jelölõszervezetek!
A Nyíregyházi Televízió a városban induló országgyûlési képviselõjelöltek hivatalos sajtótájékoztatóin való részvételen túl
igyekszik plusz bemutatkozási lehetõséget
biztosítani a jelölteknek. A lehetõség a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es, illetve 2es (tehát Nyíregyházát egészben vagy részben érintõ) választókerületekben a törvényi elõírásoknak megfelelve hivatalosan is
annak minõsített, országgyûlési képviselõjelölteknek szól. Várjuk az érintetteket
2014. március 26-án, szerdán 9 és 15 óra
között a Nyíregyházi Televízió stúdiójába

(Szabadság tér 11.) A jelöltek nagy számára való tekintettel egységesen mindenki legfeljebb 3 perces idõtartamban mondhatja
el programja fõbb elemeit, illetve mutatkozhat be. A felvételek az érkezés sorrendjében készülnek el, mely kapcsán kérjük szíves türelmüket. A rögzített anyagokat folyamatosan sugározzuk a Híregyháza címû
mûsorban, kerületenként, a jelöltek neveinek ABC sorrendjében. A szerkesztõség törvénybe ütközõ tartalmat nem szerkeszt
adásba, illetve reklámjellegû, hirdetésszerû közlendõt, politikai rendezvényre szóló
meghívót nem tesz közzé.

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

Kossuth utcán eladó egy 76 m2-es, 2+2 szobás, jó állapotú, mûanyag nyílászárós lakás egy szigetelt társasházban. Irányár: 8,76 M Ft. 70/467-7129

Toldi utcán eladó egy panelprogramos társasházban egy
51 m2-es, kettôszobás, erkélyes, egyedi mért távfûtéses, keleti fekvésû lakás. Irányár: 5,1 M Ft. 70/467-7079

Nád utcán földszinti, korszerû kialakítású, 48 m2-es,
2 szobás lakás 16 m2-es garázzsal eladó. Irányár: 13,3
M Ft. 70/467-7129

Kossuth utca 12. szám alatt 9. emeleti, 62 m2-es, 1+2
szobás, kéterkélyes lakás eladó. Irányár: 6,65 M Ft.
70/467-7129

Árpád utcán téglaépítésû, hôszigetelt épületben második emeleti, 35 m2-es, gázfûtéses lakás eladó. Irányár:
4,2 M Ft. 70/467-7129

Fazekas János téren eladó egy 55 m2-es, 2 szobás,
É-K-i fekvésû, erkélyes, mûanyag nyílászárós lakás.
Irányár: 5,25 M Ft. 70/467-7129

Korányi kertvárosban, 628 m2-es parkosított telken fekvô, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 19,95 M Ft.
70/467-7129

Szarvas utcán sürgôsen eladó egy 48 m2-es, 2 szobás,
2. emeleti, szigetelt, NY-i fekvésû lakás! Irányár: 5,7 M
Ft. 70/467-7129

Nyíregyháza–jósavárosi, 54 m2, 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

Petôfi utcán eladó egy 42 m2-es, 1+1 szobás, gázkonvektoros, mûanyag nyílászárós, 1. emeleti lakás. Irányár: 5,99 M Ft. 70/467-7129

Nyíregyháza–Borbányán, 2007-ben épült, 105 m2-es,
3 szoba+nappali étkezôs, duplagarázsos családi ház eladó. Irányár: 18,9 M Ft. 70/467-7259

Kéken eladó egy 92 m2-es családi ház 2133 m2-es telken. Jó állapotú, amerikai konyhás, 2 szobás. Irányár:
3,58 M Ft. 70/467-7129

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

Plázával szemben S.O.S. eladó egy 99 m2-es, elsô emeleti, 3 szoba+nappalis, amerikai konyhás, kiváló állapotú lakás. Irányár: 17,83 M Ft. 70/467-7129

Nyíregyháza–érkerti, 2 szobás, 51 m2, mûanyag nyílászárós lakás kedvezô áron eladó. Viszonylag kis felújítással költözhetô. Irányár: 5,3 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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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A ’48-AS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK
Nyíregyházán már március 14-én megkezdõdött az
1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezõ
programsorozat. A megemlékezések a levéltárban, a
Jósa András Múzeumban, és a hagyományokhoz híven
március 15-én, a Kossuth téren zajlottak ünnepi mûsorral, koszorúzással.
Nyíregyháza önkormányzata és a Városvédõ Egyesület
„Hozzon egy szál virágot az 1848-as sírkertbe” felhívással idén is az Északi Temetõbe hívta a városlakókat, hogy
Szénfy Gyula, Fekete János, a Kralovánszky család, Hatzel
Antal, Szakady Adolf, Kéri Horváth Pál, valamint a ‘48-as
honvédek és nemzetõrök emléke elõtt tisztelegjenek.
Nyíregyháza 1848-ban már a forradalom kirobbanásától kezdve nagy áldozatokat hozott a nemzeti függetlenség kivívásáért. A forradalom és szabadságharcban fontos
bázist jelentett, innen történt a katonák élelemmel és ruhával való ellátása, és Nyíregyházán katonai kórház is
mûködött. Szabolcs vármegyének emellett fontos szerepe
volt a katonák utánpótlásának biztosításában, a megye az
ország más területeihez képest legalább kétszer annyi
embert adott.

MEGHATÁROZÓ JELSZAVAK
A megemlékezésen Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere beszédében azt mondta: bár a mai kor kihívásai
nem vethetõek össze a 19. századéval, történelmi alakjaink példamutatása hazaszeretetbõl és áldozatkészségbõl,
a forradalom jelszavai, a szabadság, a béke és az egyetértés ma is olyan értékek, amelyek fontosak és meghatározóak.

A Vasvári Pál Gimnázium diákjai adták az ünnepi mûsort

ÖRÖKÉRVÉNYÛ ÉRTÉKEK
Az ünnepi programsorozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltárban folytatódott, ahol Bene János és Kedves Gyula történészek számoltak be az 1848/49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolatos legújabb kutatásaikról, amelyet Szabolcsi honvédek aranykönyve címmel kötetben is összegeztek.
Délután öt órától a hagyományokhoz híven, a Petõfi
téren rendeztek zenés ünnepséget, melyen a Szent Imre
Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai léptek fel. A tanulók felidézték a sorsfordító történelmi eseményeket március 15-étõl a világosi fegyverletételig. A megemlékezésen Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet, aki
azt mondta, a márciusi ifjak, közöttük Petõfivel átalakították a magyar jogrendszert és a feudalizmust felszámolva
új úton indították el Magyarországot. – Azok az értékek,
amelyeket az ifjak megfogalmaztak, örökérvényûek, és
mondhatjuk, hogy megvalósultak, de ahhoz tenni kell,
hogy ezek az értékek megmaradjanak, átörökítõdjenek és
mûködjenek.

Szombaton a korhûen berendezett Pilvax kávéház is történelmi kikapcsolódást kínált. A hangulathoz hozzájárultak a Szabolcs vármegyérõl, a huszárokról, valamint a
szabadságharc fizetõeszközeirõl szóló elõadások.
A különbözõ múzeumi játékos feladatok megoldásával
Kossuth bankót is lehetett gyûjteni, amiért a Pilvaxban
Kossuth kiflit és teát is adtak. Ugyanakkor látványos bemutatót tartottak a nyíregyházi Simonyi óbester szablyavívó iskola tagjai. Játékokkal is várták a látogatókat Találd
meg a forradalom arcait! és Légy Te is nemzetõr! címmel,
de volt huszárvirtus és lúdtollas írás. A gyerekeknek kézmûves foglalkozásokat rendeztek, amelyeken nemzeti
színû papírvirágot, karkötõt és természetesen kokárdát is
készíthettek.

KÖZÖSEN A VILÁGOT IS
MEG LEHET RENGETNI

Megemlékezés a Hatzel téren
A megemlékezésen részt vettek a Nyíregyházi Fõiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
diákjai, akik dallal és verssel emlékeztek a történelmi eseményekre, az idei szónokverseny gyõztese, Oláh Petra, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója pedig elõadta díjnyertes szónoklatát.
A résztvevõk az Északi Temetõben nyugvó hõsök emléke elõtt tisztelegve koszorúkat és egy-egy szál virágot helyeztek el a sírköveken.
Nyíregyházán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékét õrzõ márványtábláknál is felidézték a történelmi eseményeket. A város oktatási intézményeinek diákjai tartottak megemlékezést Irányi Dániel, Hatzel Márton és Hatzel Antal, Kmety György és a Kralovánszky család márványtáblájánál.

Március 15-én, ünnepélyes zászlóbehozatallal, majd a
Himnusz közös éneklésével kezdõdött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulóján a nyíregyházi önkormányzat megemlékezése a Kossuth téren. Dr.
Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: együttes erõvel, közösen a világot is meg lehet rengetni. Nyíregyháza az elmúlt 3 és fél évben hasonló összefogásról tett tanúbizonyságot. A nyíregyháziak képesek a
jövõbe tekinteni, jó célokért lelkesedni. Körülöttünk egyre többen ismerik fel, hogy Nyíregyháza valóban új utakon jár, és többet ad. 11 ezerrel többen dolgozhatnak, és
30 milliárd forintot fordíthattunk városfejlesztésre. A városnak nincs adóssága, így együtt folytathatjuk a nyugodt
építkezést, hiszen a város és az ország növekedése alapozhatja meg a következõ generációk biztonságát.
A Vasvári Pál Gimnázium diákjai „A márciusi ifjak egyike én valék” címmel mutatták be ünnepi mûsorukat, Rékasi
Károly vendégszereplésével, aki a Nemzeti dalt szavalta.
A diákok a produkciójukban Vasvári Pál életpályáját elevenítették fel történelmi, irodalmi és zenei anyaggal, közel 60 gimnazista mozgott a színpadon. A megemlékezés
koszorúzással zárult a Kossuth-szobornál.

A városvezetés is koszorúzott a Kossuth téren

Emlékmûsor a Petõfi téren

PILVAX A MÚZEUMBAN

Sokan hoztak egy szál virágot a sírkertbe
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Március 15-én a Jósa András Múzeum egész napos programokkal várta az ünneplõket, ahol „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag” címmel kiállítás nyílt. A tárlat mûvészeti alkotások reprodukcióit bemutatva összefoglalja az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, felidézi a jeles szabolcsi ‘48-asokat, a tárlókban pedig fegyverek, korabeli bankjegyek és a szabolcsi 48. honvédzászlóalj zászlószalagjai emlékeztetnek a történelmi korra.

Látványos programok a múzeumban

KÖZLEMÉNYEK

ERÕ, RÁADÁS ÉLMÉNNYEL

SZEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB ÉLET
MEDITÁCIÓVAL

Teljes a család, a három- és ötajtós kivitelek mellett
megérkezett a Leon harmadik karosszériaváltozata, a
kombi, vagy ahogy a SEAT nevezi, a Sports Tourer (ST).
A Leon ST a sportcoupé íveit és légies vonalait megtartva egy elegáns kombi autó. Megkapó és kifinomult stílussal rendelkezik annak ellenére, hogy ezek a vékony vonalak egy impozáns, 587 literes csomagteret takarnak, ami
egy kézmozdulattal 1470 literesre bõvíthetõ.
A SEAT olyan tartozékokat vonultat fel, mint a radaros
tempomat és a kamerás városi vészfékezõ rendszer, teljesen LED-es elsõ világítás, magyar menüs multimédia-rendszer, sportosabb futómû az FR változathoz és egy jól kitalált csomagtartót is.
Összesen 27 centiméterrel bõvítették meg az ötajtós változat méretét, hogy elérhessék a kombi kivitelt. Ami újdonság: alacsonyabbra vagy magasabbra helyezhetõ a raktérpadló, elõrecsúszó roló van benne, sõt, rendelkezik egy
praktikus hátsó ülésdöntési mechanizmussal is.
A motorokat tekintve, a szokásos 1.2-1.4-1.8 TSI sorozat ajánl benzines kivitelt is, különféle változatokkal.
A dízel változatokból – amelyekbõl a flottás vásárlásokat minden bizonnyal az 1.6 TDI uralja majd – az autók 90

és 105 lóerõvel kaphatóak. A kétliteres TDI megmarad a
sebesség megszállottjainak, a maga 150 és 184 lóerejével.
A legkisebb benzinesek és az 1.6 TDI kivételével, mindegyik motornál lehetõség van DSG duplakuplungos, vagy
automatizált váltó választására.
A városban a kellemes karakterû, kis dízeles kivitel
könnyedén mozog. Az autó tulajdonosa nem számolhat
jelentõs turbókésedelemmel, a gépjármû padlógázra szinte
rögtön elõretör. A rugózása kifejezetten kellemes, sima
futású, csendes, stabil. A kormányzás könnyed, ahogy az
egész Leon vezetése is az. Egy igazi élményautó!
Az alapfelszereltségû autó ára 4,2 millió forinttól kezdõdik. A Reference, Style és FR szinteken a magánvásárlók ingyenes extracsomagokat kapnak, így például a közepes felszereltséghez alaphangon nem 16-os, hanem 17es könnyûfém felnik tartoznak, teljesen LED-es világítással, tolatóradarral, jobb multimédiával.
Az autó kimunkált, modern, megbízható, minõségi,
kedvezõ árú, és 4 év teljes körû garancia társul hozzá.
A Valent Autó Kft. várja a kedves érdeklõdõket Nyíregyházán, a Tiszavasvári út 54. szám alatt, ahol a színvonalas és udvarias kiszolgálás garantált.
(x)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

HIRDETÉS

Manapság olyan világban élünk, amelyben növekvõ feszültség és stressz vesz körül bennünket. Hogyan érhetünk el
olyan nyugalmat és egyensúlyt, amelybõl életünk eseményeinek hullámverései többé nem tudnak kibillenteni? Miként
tölthetjük életünk minden pillanatát derûs békességben? Vidáman és erõvel telítetten szeretnénk szembenézni az élet
kihívásaival!
Minden szükséges erõ ott van bennünk ahhoz, hogy szebbé tegyük életünket. A bennünk lévõ gyógyító erõvel a meditációban kapcsolódhatunk össze. Ha fontos számunkra,
hogy egészségesen, kiegyensúlyozottan, derûsen, energikusan, békésen éljünk és lássuk el feladatainkat, tanuljunk meg
meditálni. Ma a meditációt az orvosok sok stresszel összefüggõ betegség gyógykezelésére ajánlják. Ilyenek a szívbetegségek, légzési nehézségek vagy a gyomorproblémák. A
különféle, stresszel összefüggõ állapotok mind javultak a meditáció klinikai kipróbálása során, így a magas vérnyomás,
álmatlanság, asztma, a krónikus fájdalom, a szívritmuszavar,
a fóbiás betegségek. Meditáció közben elfeledkezünk a testünkrõl. Végtagjaink teljesen ellazulnak. A tökéletes összpontosítás közben nem érzünk fájdalmat és javul a közérzetünk.
Meditációval csökkenthetõk a különféle mentális és érzelmi
feszültségek is. Személyes kapcsolatainkban nehézségek tömegével küszködünk. Aggódás, depresszió, harag, félelem,
kisebbrendûségi érzés és egy sor más érzelmi állapot kínoz
bennünket. A népesség jelentõs hányada fogyaszt alkoholt
vagy különféle kábítószereket, ezektõl remélve enyhülést
mentális vagy érzelmi szenvedéseire. Ezzel szemben a meditáció biztonságos, hatékony és idõtálló megoldást nyújt.
A meditáció növeli koncentrálóképességünket, így a mindennapi életben is segítségünkre van. Az összpontosítás átsegít minden általunk választott feladaton. Sikereinket kitartásunknak és
összeszedett figyelmünknek köszönhetjük. Így a meditáció fizikai és mentális jótéteményei mellett sikeresebbek leszünk az
életben és lényegesen javul a teljesítményünk.
(x)
Ferenczi Attila

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

pályázatot hirdet

pályázatot hirdet

a Civil Alapra

a Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a
civil szervezetek által megrendezendô programok, programsorozatok, rendezvények megvalósításának támogatása érdekében, a közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az
önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza
nem térítendô támogatás elnyerésére.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a magas
színvonalon mûködô mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi
önszervezôdô közösségek támogatása érdekében, a közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek
pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére
pályázatot hirdet, vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2015. március
31. napjáig megvalósuló városi programok, rendezvények megszervezéséhez, színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködô mûvészeti együttest tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedô kulturális tevékenységet végeznek.
A pályázattal kapcsolatos fôbb információk:
Az önkormányzat az önszervezôdô közösségek részére a támogatást a 2014. évi költségvetésbôl
biztosított kulturális pénzügyi alapból (Kulturális Alapból) finanszírozza.
a.) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 forint.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2015. március 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények
lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatokat bírálnak el.
c.) Nem részesíthetô pénzügyi támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség:
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
d.) Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati
példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô „Pályázati adatlap” címû
formanyomtatványon a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 112/A szoba) 2014. április 7. napjáig lehet benyújtani.
e.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Doka Diána kulturális referenstôl, a 42/524-524/323-as melléken kérhetô.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

A pályázat célja: Nyíregyházán 2015. március 31. napjáig a civil szervezetek programokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A pályázattal kapcsolatos fôbb információk:
Az önkormányzat az önszervezôdô közösségek részére a támogatást a 2014. évi költségvetésbôl
biztosított civil pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.
a.) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 forint.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2015. március 31. napjáig megvalósuló programokat bírálják el.
c.) Nem részesíthetô pénzügyi támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô
közösség:
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
d.) Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati
példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô, a Szociális és Köznevelési
Osztály titkárságán személyesen átvehetô „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 112/A szoba) 2014. április 7. napjáig lehet benyújtani.
e.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Doka Diána kulturális referenstôl, a 42/524-524/323-as melléken kérhetô.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

BÁRÁNY FRIGYES KIVÁLÓ MÛVÉSZ LETT
BÁRÁNY FRIGYES, A MINTA

Kiváló Mûvész kitüntetést vett át Bárány Frigyes, a
Móricz Zsigmond Színház alapító tagja nemzeti ünnepünk alkalmából Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A díjat a mûvészi pályán eltöltött több mint 55 éves
kimagasló tevékenységének elismeréseként kapta a Jászaidíjas, Érdemes mûvész. Mennyi karaktert keltett életre, sorsot jelenített meg a több mint félszáz év alatt! Hányszor
szeretett, hányszor halt meg a több mint másfélszáz darabban; mennyi pályatárssal szerepelt együtt, hány rendezõvel dolgozott, hiszen csak a nyíregyházi premierjeinek száma a nyolcvanhoz közelít. A Déryné Színház után
a debreceni Csokonai, a pesti József Attila, a szolnoki Szigligeti, a gyõri, a pécsi teátrumok társulatának tagja lett, de
igazi otthonának a szabolcsi megyeszékhely és annak színháza bizonyult, ahol immár 33 éve különös szeretet és
tisztelet övezi méltóságteljes, ma sem hajló alakját. Melyek voltak a legemlékezetesebb szerepei? Errõl kérdeztük kitüntetett mûvészünket.

MORDULÁSBÓL SZERELEM
– Nyíregyházán elõször az Úri muriban szerepeltem
1981-ben – tudtuk meg tõle. – Ez volt az önálló társulattal
rendelkezõ színház második darabja. Szakhmáry Zoltánt,
a fõszereplõt alakítottam. Akkor még sokkal kisebb volt a
színpad, mint a mostani. Volt a díszlethez egy erkélyrész
építve, ahová nagyon szûk, sötét helyen lehetett feljutni.
Elõfordult egyszer, hogy az általam csak késõn észlelt fûtõtest csöve egy jó darabon felhasította hátul a nadrágomat, ezért csak gondosan takargatva tudtam ezt követõen
játszani a szerepemet. Ennek a szûk helynek köszönhetem a feleségemet, Baraksó Erzsébetet is. Újságíró volt, s
jött megnézni a premiert, de telt ház volt, így nem jutott
neki hely a nézõtéren. Kovi, azaz Kovács István volt éppen az ügyelõ. (Már csak ketten vagyunk társulati tagok

A népszerû Frici bácsit kollégái a próbán köszöntötték
az alapító csapatból.) Kovi megengedte neki, hogy a színpad szélérõl nézze az elõadást. Csakhogy nekem a sötétben, roppant szûk helyen kellett volna bejutnom oda, ahol
öngyilkos leszek, ezért rámordultam, hogy ki engedte be
ide? Így kezdõdött az ismeretségünk!

JUTALOMJÁTÉK
A sok-sok emlékezetes elõadás közül A naplemente elõtt
azért maradt különösen kedves számára, mert elõtte Verebes István azt mondta neki, hogy felelevenít egy régi
szokást, így jutalomjátékul választhat egy darabot, amit
bemutatnak az õ fõszereplésével az évad során. Gerhart
Hauptmann Naplemente elõtt címû drámáját választotta,
amit látott hajdan Ajtay Andorral a fõszerepben, s nagyon
megtetszett neki. Arról szól, hogy az öregedõ férfi és a
húszéves lány szerelmének beteljesedését a férfi vagyonra sóvárgó környezete meghiúsítja. Mint sok darabban,
ebben is meghal mûvészünk, de mint mondja, ez szép
halál, hiszen nincs más kiút számára, mert nem élhet a
kedvesével. Olyan is elõfordult az Atyai ház címû Léner
Péter rendezte elõadásban, hogy szívgörcsöt kapott a történet szerint. Ez egy formabontó elõadás volt, amiben nem
idõrendben mutatták be az eseményeket, így a „halála”
után következett még a fiatalkorának visszaidézése.

– Szerettem A kõszívû ember fiaiban Baradlay Kázmért
is. Nem volt egyszerû végigvinni azt a folyamatot, ahogyan percrõl percre közeledik a halál felé, miközben még
mindig a saját akarata szerint szeretné alakítani a családja
sorsát, amit végrendeletével kíván meghatározni. Emlékezetes elõadásom volt a Csárdáskirálynõ, már csak azért
is, mert operettben azelõtt nem játszottam. Leopold herceg szerepében nem várt sikert arattam. Vannak színészek és rendezõk is, akik tudtak inspirálni. Ilyen volt Kapás Dezsõ, aki a Nem félünk a farkastól címû mûvet állította színpadra, amivel Pesten a Madách Színházban is
felléptünk. A másik itteni rendezése a Krúdy Gyula mûve
nyomán készült Rezeda Kázmér szép élete volt. Katona
Béla azt írta az alakításomról, hogy most jó ideig úgy fogjuk elképzelni Rezedát, amilyennek Bárány Frigyes életre
keltette. Dezsõ csupán néhány szavas javaslatokat tett, de
átgondolva rájöttem, igaza van, jobb lett a jelenet általa.
Persze olyan rendezõ is akadt, aki próba közben azt akarta, lépjek elõre, miközben béna voltam a darab szerint. A
színészek közül érdekes módon azok inspiráltak, akikkel
nem játszottam együtt. Ilyen volt például Rajz János.

NYÍREGYHÁZIVÁ LETT
Az évek során hívták más színházakhoz, köztük pestibe
is, de jól érezte magát itt, ezért maradt, s mint derûsen megjegyezte, nem is mozdul máshová már, csak a Morgóba.
Az az idõ azonban remélhetõleg még messze van. Nagyon
büszke a Nyíregyháza díszpolgára címre, mert ezt a kitüntetést itt kapta. Energikus, mintha nem is nyolcvan felett
járna. Az idei évadban a János király után immár a második
premierjére készül. Forgács Péter, a kiváló rendezõ, Török
Sándor Valaki kopog címû regényét állítja színpadra, melyben õ is szerepet kapott. A történet az 1920-as, ’30-as években egy fõvárosi lakásban játszódik, de akár ma is megtörténhetne. A premier április végén lesz, Kiváló Mûvészünk
alighanem ismét kiváló alakításában.

NYÍREGYHÁZA KIVÁLÓSÁGAI ELISMERÉSEKET VETTEK ÁT
A nemzeti ünnep alkalmából, számos nyíregyházi kiválóság vehetett át kitüntetõ elismerést.

Bakó Levente a pódiumon

Elek Emil (balról) a díjátadón

Feigel Lóránd, a Nyíregyházi Televízió stúdiójában
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A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje címmel tüntette
ki Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere Bakó
Levente, Liszt-díjas trombitamûvészt, karmestert. A nyíregyházi születésû mûvész öt éve a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar mûvészeti vezetõje is. Az együttessel jelenleg
Háry János opera-daljáték válogatásának április 26-ai bemutatójára készülnek.
Irodalomtörténészi tevékenysége elismeréseként József
Attila-díjat adományozott Jánosi Zoltán irodalomtörténésznek, a Nyíregyházi Fõiskola rektorának Balog Zoltán, az
emberi erõforrások minisztere. Jánosi Zoltán fõ kutatási
területe a XX. század magyar irodalma, de tanulmánygyûjteményeiben világirodalmi témáknak is helyet biztosít.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Miniszteri Elismerõ Oklevélben részesítette Gergely Lászlónét, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Osztályának dolgozóját, a Pénzügyi Csoport vezetõjét. Az elismerõ oklevelet a pénzügyi-gazdálkodási feladatok terén végzett precíz munkavégzéséért, kiváló szakmai hozzáértéséért vehette át.
Dr. Rezsõfi István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatójának
munkáját is Miniszteri Elismerõ Oklevéllel jutalmazta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Aranytollas újságíró lett Elek Emil. A fotóriporter 35 éven
át dolgozott a Kelet-Magyarország szerkesztõségében, elmaradhatatlan részese volt a megyebeli eseményeknek.
Képeivel egy idõben a Magyar Távirati Irodát is tájékoztatta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történéseirõl. A Magyar Sajtó Napja alkalmából a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Sajtószakszervezet közös sajtónapi
ünnepségén vehette át a legnagyobb és legrégibb hazai
újságíró szervezet életmûdíjának számító Aranytollat.
A Magyar Sajtó Napja alkalomból, az idén is odaítélte
a Hiénák Corporation szakmai csoport az Év Hiénája sajtódíjat. A megyei médiumokban dolgozó kollégák szavazatai alapján a szakma elismerését Feigel Lóránd, a Nyíregyházi Televízió operatõre vehette át.

Gergely Lászlóné, a miniszteri gratuláció közben

Dr. Rezsõfi Istvánt is elismerte Varga Mihály

Jánosi Zoltán a díj átvételét követõen
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A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI VOLTAK KEREKESÉK IS
Kényszermunkatábor és bebörtönzések, kitelepítés és iskolák államosítása. Több százezren estek a
kommunizmus áldozataivá Magyarországon a múlt
században – aktuális errõl újra szólni március 21-én,
a Tanácsköztársaság 95. évfordulóján, 1919-re emlékezve, mikor hazánkon végigsöpört a vörös terror. A
meghurcoltaknak állítottak emlékmûvet a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján Nyíregyházán,
a volt pártház elõtt, a Szarvas utca–Széchenyi utca
sarkán. Az avatáson olyanok is tiszteletüket tették,
akiknek a családját érte bántódás a kommunizmus
idõszaka alatt.
Szerzõ: Bruszel Dóra
F. Kerekes Éva Budapestrõl utazott el Nyíregyházára,
hogy õ is részt vegyen a szobor avatásán. A fõvárosból
érkezett vendég több tucat fotóval idézte fel az õsi Kerekes család történelmét. A Nyíregyházán született szinte
mind a tíz Kerekes testvérnél kimutatható az a megbántottság, sérülés, ami a kommunizmus legnehezebb éveiben érte õket – kezdte az emlékezést F. Kerekes Éva, a
család leszármazottja, aki feladatának tekinti, hogy nemcsak egybefogja, de ki is egészítse a család történelmének
feltárását. Nagybátyja hagyományozta rá ezt a felelõsséget, hogy foglalkozzon a családi históriával. Õsei az akkori lengyel–magyar határ felõl érkeztek Északnyugat-Magyarországra, majd onnan Nyíregyházára.

A KOMMUNISTÁK CÉLKERESZTJÉBEN
A família azonban éppen többek között nemesi származása miatt, a kommunisták célkeresztjében állt – me-

sélte a családfakutató. Nagyapját, dr. Kerekes Pált 1945
után rendszerint behívták katonának, így lehetetlenítették
el, hogy ügyvédi praxisát folytatni tudja. Édesapja Nyíregyházán malomellenõr volt, de egy, az akkori kommunista újságban megjelent cikk miatt végül Budapestre kellett költözniük. Az írás szerint azért volt rossz a közellátás
a városban, mert egy horthysta katonatiszt volt az ellenõr.
Volt olyan családtag, akit éjszaka, a lakásáról hurcoltak
el. Miután pedig meghalt, a feleségének még az özvegyi
nyugdíját is csökkentették.

munizmusnak. A múltjukat, a jelenüket, a vagyonukat, az
egzisztenciájukat lehetetlenítették el, és a jövõjüket is olyan
értelemben, hogy gyermekeiket nem engedték továbbtanulni, komoly elhelyezkedési nehézségeik is voltak. Ez
nem kímélte a mi családunkat sem – mesélte.
Noha több tucat fotó, és megannyi adat, információ áll
rendelkezésre az õsi nemesi család történelmével kapcsolatban, sok még a feltárásra váró anyag. Ám mint ahogyan
Kerekes Éva is mondta, minden évben kiderül valami szenzációs újdonság, ami miatt érdemes folytatni a családfakutatást. Reméli, hogy egyszer tovább tudja majd adni
gyerekeinek, unokáinak azt a megszerzett tudásmennyiséget, amit már feltárt az õsi Kerekes család történelmérõl
és lesz, aki folytassa majd a családfakutatást. Beszélgetésünkkor örömmel mutatta levelét, amelyben tájékoztatták, hogy egy Kerekes sírhelyet fognak védettség alá helyezni – ez pedig egy újabb állomása annak, hogy fennmaradhasson a nemesi család történelme.

ELLEHETETLENÍTETT ÉLETEK
– A második világháború után nagyon nehéz idõk következtek azokra a családokra, akik – kihasználva a békésebb éveket, évtizedeket – komoly tanulmányokat végeztek és jelentõs karriert futottak be. Ennek következtében
vagyont is tudtak gyûjteni, és a céltábláivá váltak a kom-

Itt is laktak Kerekesék Nyíregyházán

PARKOSÍTÁS A BUJTOSI-TÓNÁL
Folytatódik a Bujtosi-tó körüli parkosítás. A munkálatok még két héten át tartanak.
Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-fenntartási irodavezetõje elmondta: a Bujtosi-tó teljes helyreállítása 78 millió forintba kerül. A munkálatokat a
NYÍRVV saját forrásból végzi el, közfoglalkoztatottak bevonásával. A munkálatok a
tervek szerint még két héten át tartanak.
Akkorra megtisztul a tópart és elvégzik a

terület füvesítését. Ha kinõ a nádas, rendszeresen vágják majd, miközben nagy gondot fordítanak a tó élõvilágára, a meghagyott nádcsomók a madarak költõhelyéül,
a teknõsök és más állatok búvóhelyéül szolgálhatnak. A Bujtosi-tó partjára padokat és
szemetes szelencéket helyeznek ki, így a
Bujtosi-tó Belsõ körút felõli oldala is pihenõhellyé válhat. A parkosítás után az útszéli padkát is helyreállítják, hogy a gyalogos,
illetve közúti közlekedés biztonságos legyen.

A PARLAGFÛ VESZÉLYEIRE FIGYELMEZTETNEK
gyelemfelkeltõ program az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány szervezésében, a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt támogatásával, a Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság, valamint a MeA program kiemelt célja a megelõzés és gyei Pedagógiai és Képzési Intézet közrea védekezés. A sóstóhegyi gyerekek elõ- mûködésével valósult meg.
adást hallgattak meg a parlagfûrõl, majd egy
játékos vetélkedõn számot adtak megszerzett tudásukról. Petneházy Attila, országgyûlési képviselõjelölt, a térség önkormányzati képviselõje elmesélte: már az õ gyermekkorában elindult a téma körüljárása, de
akkoriban még csak hallomásból tudták,
milyen veszélyes a gyomnövény és hogyan
kell irtani. Ma már mindenki számos csatornán tájékozódhat a teendõkrõl.
A több oktatási intézményben zajló fiA parlagfû emberi szervezetre gyakorolt káros hatásairól tartottak elõadást
a sóstóhegyi általános iskolásoknak.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a
város természeti és épített környezetének megôrzése, a városszépítés, a környezetállapot javítását
szolgáló kezdeményezések elôsegítése és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása érdekében, a közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló
24/2008. (IV. 29.) számú rendelete alapján, az önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
Pályázhat (pályázók köre):
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezô egyesület,
szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretébôl támogatható területek:
1. A környezet állapotának javítását elôsegítô tevékenység, esemény támogatása.
2. A környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatása.
Pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2015. március 31-éig megvalósuló programokat bírálják el.
Nem részesíthetô támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség:
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
A pályázat elbírálásánál érvényesítésre kerül az az elv is, hogy egy intézményhez kapcsolódó, illetve érdekkörébe tartozó alapítvány esetében, csak egy alapítvány kaphat támogatást.
A pályázat benyújtásának módja, helye, pontos címe:
Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
159. szoba) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos bôvebb információ kérhetô telefonon: 42/524-524/104-es melléken.
Kapcsolattartó: Bongár Viktória, e-mail cím: bongar.viktoria@nyiregyhaza.hu
Pályázat határideje:
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7.
A támogatott pályázat elszámolási határideje: 2015. március 31.
Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret 1 875 000
Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregyháza
Kiváló Egészségügyi Dolgozója” „Eisert Árpád-díj” elnevezéssel kitüntetést alapított.
A kitüntetést az egészségügyi szakellátásban, valamint egyéb
egészségügyi ellátási területen dolgozó – kivétel a város egészségügyi alapellátásában dolgozó – egy orvos munkatárs, valamint egy nem orvos munkatárs kaphatja.
A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2014. március 31. napjáig lehet eljuttatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak tartott
személy nevét, személyi adatait, címét, valamint az elismerni
kívánt tevékenységet.

EGYMILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE
A Nyíregyházi Rotary Club jótékonysági bálján egymillió forint gyûlt össze,
amelyet a Tapintható-Láthatatlan elnevezésû projektre fordítanak.
Ehhez az összeghez további 700 ezer
forintot ajánlottak fel nagyobb cégek.
A tervek szerint egy olyan tapintható

bronz dombormûvet helyeznek majd el
Nyíregyháza belvárosában, amely tapinthatóságával a vakok és gyengénlátók számára nyújthat segítséget a belváros nevezetességeinek megismerésében, valamint segíti õket a tájékozódásban is.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága

pályázatot hirdet
a Közbiztonsági Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága azon
civil szervezeteknek, amelyek a lakosság biztonságérzete, a személyi és vagyonbiztonság mértékének növelése biztosítása érdekében a közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, az önkormányzat Közbiztonsági Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret
terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságérzetét, a
személyi és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A pályázattal kapcsolatos fôbb információk:
Az önkormányzat az önszervezôdô közösségek részére a támogatást az önkormányzat 2014.
évi költségvetésébôl biztosított pénzügyi alapból, a Közbiztonsági Alapból finanszírozza.
a) Pályázati keretlehetôség: 2 500 000 forint.
b)A pályázat keretében kizárólag a 2015. március 31-éig megvalósuló programokat bírálják
el.
c) Nem részesíthetô támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség:
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
d)Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, 130. szoba) 2014. április 7. napjáig lehet benyújtani.
e) A pályázattal kapcsolatos bôvebb felvilágosítás a jegyzôi kabinet munkatársától, dr. Berényi
Judit bizottsági titkártól, a 42/524-538-as telefonon kérhetô.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

HIRDETÉS

A „Munkahelyi képzések támogatása a középvállalkozások számára a konvergencia régiókban” címû pályázatnak köszönhetõen
a Vela Kft. 41 718 095 forint uniós támogatást nyert, amelynek
részeként a kft. dolgozóinak képzése valósult meg 2013. június
17. és 2014. március 14. között. A projekt eredményeként 40 munkavállaló tett sikeres záróvizsgát és szerzett tanúsítványt.
A Vela Kft. 1991-ben alakult, sütõipari termékek elõállításával
foglalkozik Nyíregyházán. Mivel a piaci követelményeknek való
megfeleléshez és a fokozódó versenyben való helytálláshoz, illetve a cég folyamatos fejlõdéséhez szükség van a dolgozók szakmai ismereteinek folyamatos bõvítésére, megújítására – ezért erre
kiváló lehetõséget biztosítottak az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósult képzések.
A projekt során a munkavállalók olyan képzéseken vehettek részt,
mint: „Környezettudatos technológia alkalmazása a sütõipari munka
gyakorlatában”, Vevõorientált értékesítés környezetvédelmi technológiák figyelembevételével”, „Korszerû értékesítési és
ügyfélkommunikációs technikák és idegen nyelvû ügyfélkapcsolat”, „Munka- és tûzvédelmi ismeretek”, „Elsõsegélynyújtási ismeretek” és „Digitális írástudás kompetenciák: ECDL Operációs
rendszerek, ECDL Internet és kommunikáció”.
A közel 9 hónapig tartó projekt eredménye többek között,
hogy a képzések nemcsak megkönnyítik a dolgozók mindennapi munkáját, de növelik azok képzettségi színvonalát és erõsítik
munkaerõ-piaci értéküket is.
(x)

FÛMAG- ÉS TERMÕFÖLDOSZTÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.,
városszépítõ akciója keretében az idei évben is meghirdette füvesítési programját,
melynek célja a város környezetének, közterületeinek szépítése, ápolása. „ A szomszéd fûje mindig zöldebb!” elnevezésû

programra a jelentkezés befejezõdött, így
a városüzemeltetõ gazdasági társaság március 20-án elkezdte a nyertes pályázók számára az elõkertek füvesítéséhez használható komposztos termõföld és fûmag osztását, melyek március 28-áig átvehetõk a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér u. 2–4. szám
alatti telephelyén.

TÁJÉKOZTATÓ
KÉSZÜLNEK A 2013. ÉVI
FOGYASZTÁS ELSZÁMOLÁSAI
Folyamatosan készülnek a
költségmegosztóval rendelkezõ
fogyasztási helyek 2013. évre
vonatkozó fûtéselszámolásai. A
költségfelosztásokat készítõ
szakcégek (Techem Kft. és Ista
Kft.) az elszámolásokat elkészítették, melyeket ellenõrzés után
folyamatosan juttatunk el a közösségek képviselõihez. Azoknál a közösségeknél, ahol az elszámolások kézbesítését követõen biztosított idõtartam – az
elszámolással kapcsolatos esetleges észrevételekre, kérdésekre, reklamációkra biztosított idõ, azaz 8 nap – lejárt, folyamatosan készítjük az elszámoló számlákat is. Az elszámoló számlákat viszont – a központosított
elõállítás miatt – a korábbiakhoz képest
hosszabb átfutási idõvel tudjuk készíteni.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az elszámolásokból eredõ megtakarításokat a folyószámlán keresztül fizetõ fogyasztóink a számlájukra visszautalva, a készpénzátutalási megbízással fizetõ fogyasztóink postai úton kapják meg. A hátralékkal rendelkezõ fogyasztóink esetében a megtakarításokkal
a tartozásaikat csökkentjük!
Lehetõség van az elszámolások alapján keletkezõ egyösszegû ráfizetésre, illetve korábbi számlatartozás részletekben történõ kiegyenlítésére is, mellyel kapcsolatban az ügyfélszolgálati irodánkat kell felkeresni.

Egyenletes díjfizetés
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat,
hogy 2014. január hónaptól ismét választható az éves szinten kiegyenlített mértékû
fûtési hõdíj részszámlázás.
Fogyasztóink, díjfizetõink személyesen
az Ügyfélszolgálati Irodánkban, írásban
postai úton (Nyírtávhõ Kft. – 4402 Nyíregyháza, Pf. 4.), vagy elektronikusan e-mailen
(nyirtavho@nyirtavho.hu) nyilatkozhatnak,
ha ezt a díjfizetési módot választják 2014ben.
A nyilatkozathoz változás-bejelentõ
nyomtatvány kitöltése szükséges.
Azon fogyasztóinknak, akik 2013. évben
már ezt a részszámlázási módot választották, nem kell újból nyilatkozniuk, részükre
a számlakészítés továbbra is éves szinten kiegyenlített mértékûen történik.
A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló éves szinten egyenletes díjfizetés legfõbb elõnye, hogy tervezhetõ, a havi
számla könnyebben kifizethetõ, hiszen a 12
egyenlõ értékû számla fixen beállítható a
család költségvetésébe, a téli idõjárás havonkénti szélsõséges változása nem borítja fel a
háztartás költségvetését.

TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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VISSZA AZ ELITBE
Magyarország–Svédország, Magyarország–Jugoszlávia,
Magyarország–Németország. Csak néhány olyan rangos
kézilabda-mérkõzés, melyet a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban rendeztek. A svédek elleni férfimeccsen még a
mennyezetrõl is lógtak az emberek, míg a Kökény Beával
felálló nõi csapatot a gyõzelemig hajszolta a több mint
kétezer szurkoló. Egy idõben híres volt arról a BUSZACSA,
hogy itt nem veszíthetett a válogatott. Aztán, ahogy ko-

Utoljára a német válogatott ellen játszott a magyar nõi
nemzeti csapat a Bujtosiban

pott az épület fénye, egyre
ritkább vendég volt a nemzeti csapat Nyíregyházán.
Most viszont fordulhat a kocka. Ha lesz modern sportcsarnok, visszatérhetnek a
kézilabda-válogatottak is.
Többek között errõl is beszélt
dr. Kersch Ferenc, a Magyar
Kézilabda Szövetség megbízott fõtitkára, aki a napokban
Nyíregyházán járt, s exkluzív
interjút adott a Naplónak.
Dr. Kersch Ferenc
– Nagyon hiányoznak az
olyan bázisok, mint Nyíregyháza. Nemcsak azért, mert itt
vagyok, de itt mindig óriási élet volt. Én még játszottam itt
ellenfélként, nem volt könnyû. Itt kikapott egy Veszprém is,
úgy, hogy már akkor is sztárok játszottak az együttesben.
Úgy látom, hogy néhány helyen kezdenek újjáéledni a nagy
központok, és bízom abban, hogy ha a Bujtosi Szabadidõ
Csarnok rekonstrukciója véget ér, akkor a csapat is visszakerül méltó helyére, azaz az élvonalba! Sajnos az utóbbi
években nem tudtunk itt válogatott mérkõzéseket sem rendezni, de most jó híreket hallunk, így remélem, hogy rövid
idõn belül tudunk majd ide rangos nemzetközi eseményeket is hozni. Mi most a budapesti nõi BL négyes döntõre és
a nõi EB-re készülünk. A Final Four egy jó fõpróba lesz az
EB elõtt, és a Gyõrnek is szurkolhatunk, várhatóan telt ház
elõtt. Ez két nagy esemény lesz idén, szóval van feladata a
szövetségnek bõven – mondta dr. Kersch Ferenc.

SPORTPROGRAM
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 23., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus-Tatabánya labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Március 24., hétfõ 19.30 Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza–Pick Szeged II. kézilabda-mérkõzés közvetítése

A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Március 21., péntek 17.30 FatumNyírsuli-NRK–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés
Március 22., szombat 10.00 Erdei
Tornapálya, Fuss Nyíregyháza!
Március 22., szombat 15.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Tatabánya labdarúgó-mérkõzés
Március 23., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–
Pick Szeged II. férfi kézilabda-mérkõzés

Svájcban, a festõi szépségû Luganóban rendezték a
hétvégén a Mario Albisetti gyalogló emlékversenyt. A
több mint 90 induló között négy magyar versenyzõ is
rajthoz állt, köztük Helebrandt Máté, a Nyírsuli Kft. atlétája. A kétnapos megmérettetésen 5, 10 és 20 kilométeres távokon versenyezhettek az atléták. A rendezõ városban és szakágban az évenként – immár 12. alkalommal – megrendezett versenyen a nyíregyházi válogatott
20 kilométeres távon állt rajthoz, és végül az elõkelõ 12.
helyen végzett. – Jó formában vagyok, sikerült a tervezett munkát elvégeznem. Jót tett a dél-afrikai edzõtábor,
majd Tatán készültem, és a nagy meleg ellenére nagyon
jól éreztem magam. A rangos mezõnyben olyan afrikai,
dél-amerikai és ázsiai gyaloglókat elõztem meg, akik korábban rendre elõttem végeztek, így nagyon boldog vagyok – mondta Helebrandt Máté. A Nyírsuli atlétájának
eredménye azért is figyelemre méltó, mert már korábban teljesítette a szintet a nyári Európa-bajnokságra, melyet szintén Svájcban rendeznek. Hasonló teljesítménnyel
az elsõ tízben is végezhet a nyíregyházi atléta.

Helebrandt Máté sikeresen szerepelt Svájcban

ÖTVENNÉGY ÚSZÓÉREM
A Víz Világnapja alkalmából tizennyolcadszor rendezték meg a hagyományos nemzetközi úszóversenyt Miskolcon, melyen a hazai sportegyesületeken
kívül Szlovákiából, Romániából, Ukraj-

nából és Lengyelországból is érkeztek
versenyzõk. Összesen 20 egyesület 365
sportolója vett részt a megmérettetésen
különbözõ korosztályokban.
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává, hogy minden évben felhívja a figyelmet a víz jelentõs kérdéseire. Az 1997 óta minden
évben megrendezett úszóversennyel a fi-

atalok és rajtuk keresztül a felnõttek figyelmét szeretnék felhívni a víz társadalmi
szerepére, a víz védelmének fontosságára, a több országot érintõ vízfolyások vízgazdálkodásának nemzetközi jelentõségére. A rangos versenyen jól szerepeltek
a nyíregyházi úszók, akik hat arany-,
nyolc ezüst- és két bronzérmet szereztek.
A következõ versenyen is több alkalommal állhattak dobogóra a Nyírsuli fiataljai. Kisvárda adott otthont március 15-én
a Szabolcs Tour Úszóverseny 5. fordulójának, ahol 11 egyesület 184 versenyzõje
496-szor állt rajthoz.
A Nyírsuli úszószakosztálya 32 kis
úszójával indult el a megmérettetésen. A
nyíregyháziak végül 10 aranynak, 14
ezüstnek és 14 bronzéremnek lehettek
büszke tulajdonosai, akik a nem hivatalos pontversenyben az elõkelõ harmadik
helyen végeztek. A verseny szervezõinek
célja, hogy a gyermekeket sportos, egészséges életmódra neveljék, felfedezzék a
tehetségeket és népszerûsítsék az úszást.
Az úszószakosztály élén egyébként
nemrégiben váltás történt. Thuróczy Róbert edzõként dolgozik tovább, az új
szakágvezetõ Gyula Sándor lett.

A miskolci verseny eredményei:
Cserfalvi Olaf 2004., 200 gyors
2:30,90 I. helyezés, 100 hát 1:22,93 II.
helyezés, 100 pillangó 1:21,61 II. helyezés; Török Ninetta 2004., 200 gyors
2:46,07 I. helyezés, 100 pillangó 1:26,29
I. helyezés, 100 mellúszás 1:33,99 II.
helyezés; Iván Dominik 2005., 200 gyors
2:51,16 I. helyezés, 100 mellúszás
1:42,69 II. helyezés; Valent Gergõ 2001.,
200 hátúszás 2:42,78 II. helyezés;
Hatházi Dóra 2003., 200 pillangó
2:38,62 II. helyezés; Tomasovszki Emese 2005., 100 pillangó 1:53,24 II. helyezés; Barna Bianka 2006., 50 mellúszás

51,14 III. helyezés; 4x50 m fiú gyorsváltó I. helyezés 2:18,07 – Szakács Adorján,
Nagy Márton, Iván Dominik, Cserfalvi
Olaf; 4x50 m leány gyorsváltó I. helyezés
2:35,97 – Kiss Anasztázia, Sebõk Vivien,
Tomasovszki Emese, Török Ninetta; 4x50
m leány vegyesváltó II. helyezés 2:55,20
– Kiss Anasztázia, Tomasovszki Emese,
Török Ninetta, Sebõk Vivien; 4x50 m fiú
vegyesváltó III. helyezés 2:36,06 – Cserfalvi Olaf, Nagy Márton, Szakács Adorján, Iván Dominik.
A verseny Gazsovits Zoltán, Sajgó
László és Kovács Attila edzõk munkáját
dicséri.

HÁROMBÓL HÁROM
Mindhárom mérkõzésüket 3–0-ra megnyerték a hétvégén a nyíregyházi röplabdás lányok az Országos Gyermek Bajnokság elõdöntõ elsõ tornáján Nyíregyházán.
Balogh István tanítványainak elõször az
UTE csapatát sikerült izgalmas mérkõzésen legyûrnie, majd a Veszprém, végül a

TFSE-KRA csapata ellen is parádés gyõzelmet arattak.
A Nyírsuli lányai ezzel nagy lépést tettek az országos döntõbe kerülésért. Az elõdöntõ második tornáját 2014. április 6-án
Budapesten, a TFSE-KRA otthonában rendezik meg.

A nyíregyházi csapat tagjai: Schwegler Stefánia,
Bódi Panna, Máté Gréta, Tóth Fruzsina, Tóth Dalma, Eördögh Réka, Nagy Franciska, Nagy Nóra, Mihályfalvi Kyra, Litvai Kíra, Szabó Daniella
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PROGRAMOK
A VMKK Jósavárosi Mûvelõdési Háza, az Egymásért-Családok Egyesülete és a Terézanya Egyesület vár mindenkit hagyományos egészségmegõrzõ hetére március 18–24. között a
Jósavárosi Mûvelõdési Házba (Ungvár stny. 33.). A Mozogjon
Többet Egészségéért rendezvény keretében ingyenes szûrõvizsgálatokon és családi programokon vehetnek részt a helyszínre
látogatók. Információ: www.vacimuv.hu és 42/448-005.
15. Internet Fiesta március 20–27. Online ajánló hét – a magyar kultúra – zene, képzõmûvészet, irodalom; Zene és tánc az
interneten, zeneletöltés; „Játékra fel!” Xbox játékok; Filmek az
interneten – NAVA, You Tube; PREZI; Kapcsolattartás a neten –
e-mail, skype, közösségi oldalak. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár. Bõvebben: www.mzsk.hu.
Rendhagyó tárlatvezetést tart dr. Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Kerületének püspöke, a Lu-

theránus Világszövetség kelet-közép-európai régiójának alelnöke
a Jósa András Múzeum „Benczúr ismét köztünk van!” c. kiállításában március 21-én 14.00 órától. A belépés díjtalan.
A nyíregyházi Down Egyesület a Down Világnap alkalmából
családi programokkal várja a gyerekeket és a felnõtteket a Csodavár Korai Fejlesztõ Centrumban (Szent István utca 21.) március 21-én 16.00 órától.
A Lengyel–Magyar Barátság Napja alkalmából Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat egy koncerttel egybekötött ünnepi
megemlékezést tart március 21-én 17.00 órakor a Vikár Sándor
Zeneiskolában.

A Burattinó Bábszínház várja az érdeklõdõket
március 22-ei bemutatójára, melyet a Korzó Bevásárlóközpont „B” épületének II. emeleti Bábszínház termében rendeznek 16 órától. Az elõadás címe: „Aranykulcsocska” zenés bábjáték.
A Bencs Villa programjai: március 21-én 18.00 órától: Rákóczi földjén – író-olvasó találkozó a Magyar szemmel c. útikönyvsorozat Kárpátalja c. kötetének szerzõivel (Budai Ákos, Elbe István, Tóth Anikó), a Beregszászért Alapítvánnyal és a Rákóczi
Szövetség Nyíregyházi Szervezetével közös szervezésben. 25én 17.00 órától: Kaland-Old-Rock-koncert (könnyûzenei gitárkoncert a '60-as, '90-es évekbõl). 28-án 17.00 órától: Az ismeretlen ismerõs: Kárpátalja (Találkozás Kovács Sándor szakíróval, a Beregszászért Alapítvánnyal közös szervezésben). A hónap végéig megtekinthetõek 9.00 és 17.00 óra között Tóth Illésné
és Nagy Józsefné gobelinkészítõk alkotásai.
A nyíregyházi Nap rock band ad koncertet március 21-én a
Hell Music X Café-ban. A fellépésen a '70-es, '80-as évek nagy

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 22., szombat 19.00 Coriolanus, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Család ellen nincs orvosság – a Dezsavü Színkör
elõadása, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 24., hétfõ 14.00 Jonatán és a többiek, Mekk
Elek bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Arany „C” bérlet, Krúdy Kamara
Március 25., kedd 10.00 Jonatán és a többiek,
Hókuszpók bérlet, Nagyszínpad
14.00 Jonatán és a többiek, Hófehérke bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Arany „D” bérlet, Krúdy Kamara
Március 26., szerda 15.00 Jonatán és a többiek, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Széchenyi „A” bérlet, Krúdy Kamara
Március 27., csütörtök 14.00 Jonatán és a többiek, Tudor bérlet, Nagyszínpad
Március 28., péntek 19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszínpad

PROGRAMOK

rock világslágerei mellett a Gyógyít a rock címû album dalai
hangzanak el.
A Móricz Zsigmond könyvtár Csiriptanyája várja a kicsiket
és nagyokat a Víz Világnapja alkalmából kreatív foglalkozására, melyen vízi állatokat készíthet az, aki velünk tart. És mi vár
még rátok? Sok móka, kacagás, érdekes könyvek, zene, tea.
Idõpont, hely: március 22-én 9.00–13.00 óráig, a könyvtár
Csiriptanyája (Szabadság tér 2.). További információ:
www.mzsk.hu
Kuty-Túra – nagy, tavaszköszöntõ kutyagolás! Az Állatbarát
Alapítvány március 22-én 14.00–16.00 óráig várja az érdeklõdõket, hogy megsétáltassák az Állatotthonban élõ négylábúakat. Bõvebb információk: e-mail: allatbarat@allatbarat.com; 42/
727-736.
Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Március 22-én 15.00 órától
széki táncokat tanulhatnak majd az Újlétai Magtárban, valamint viseletbemutatóval egybekötve széki darázsfészket is kóstolhatnak. A rendezvény ingyenes.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. március 24., 17.00 óra
Helye: Butyka, Közösségi ház
A Móricz Zsigmond Színház Társulata várja az érdeklõdõket
Székhelyi Edith, megyei Prima-díjas festõmûvész Játékaim címû
kiállítására, a színház emeleti galériájában.
Akik lemaradtak dr. Csiby Károly Padovától Trianonig címû
elõadássorozatának elsõ állomásáról („A székely hadosztály példája”), azok bepótolhatják az Alvégesi Mûvelõdési Házban (Honvéd u. 41.) március 25-én 14.00 órától. Információ: 42/462-400.
Ratkó Józsefre emlékezik halálának 25. évfordulója alkalmából a kortárs, pályatárs Pagonyi Szabó János költõ a Jósavárosi
Olvasókör legközelebbi foglalkozásán, március 26-án 10.00
órától. Az ingyenes program helyszíne a Jósavárosi Mûvelõdési
Ház (Ungvár sétány 33.). Információ: 42/448-005.
Ismét Városmajori „Kultúrszerda” március 26-án a Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.). 17.00 órától két
ingyenes elõadás is kezdõdik. Dr. Csiby Károly nagyváradi egyetemi tanár folytatja a Padovától Trianonig címû elõadássorozatát, melynek mostani témája: A proletárdiktatúra és a román
megszállás; dr. Lakatos István idegsebész-fõorvos pedig a gerincsérvrõl tart elõadást a téma iránt érdeklõdõknek, a Szív klub
foglalkozásán. Az este fél nyolckor kezdõdõ táncházban aztán
györgyfalvi táncokat tanulhatunk Éder Róbert és Bohács Brigitta
jóvoltából. A talpalávalót most is a Szikes zenekar húzza! A
belépés díjtalan! Információ: 42/411-822, 42/434-002.
Deák Ferenc Akadémia – Magyarság és Európa. Közép-Európa védõbástyája, éléskamrája és hadiipari piaca: a megfogyatkozó Magyarország a 16. században. Elõadó: Pálffy Géza, MTA
BTK Történettudományi Intézet, tudományos tanácsadó, az MTA
doktora. Idõpont: március 26-án 17.00 óra. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár.
A Nyíregyházi Cantemus Kórus várja az érdeklõdõket a Pro
Musica Leánykar és Vásáry Tamás jótékonysági hangversenyére, a Patrónus Egyesület javára. Idõpont: március 26-án 18.00
óra. Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola.
Marik Sándor Árnyalatok (Válogatás egy évtized írásaiból)
címû kötetének bemutatója. Interjúk, portrék, gyõztesek karrierje, útirajzok, képek bûvöletében, személyes. Az esemény idõpontja és helye: március 27-én 16.00 óra, a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaraterme.

PITTI KATALIN AZ

MÛSORÁN

A világhírû magyar operaénekesnõ, Pitti Katalin volt
nemrégiben Nyíregyháza vendége. Az önkormányzat
nõnap alkalmából kedveskedett a nyíregyházi hölgyeknek, a telt háznyi közönségnek a Liszt-díjas, érdemes
mûvész fellépésével. A „Barangolás a nõk körül az operák birodalmában” címû mûsor szakmai moderátora a
szintén Liszt-díjas Cigány György volt. A produkció felvételét szombat este 19.30-tól és ismétlésben vasárnap
8.30-tól láthatják a Nyíregyházi Televízióban.

ÖN SZERINT FELJUT
A SZPARI AZ NB I-BE?
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.
„Simán feljut a Spartacus az NB I-be. A
legutóbbi meccseken is egész jól szerepeltek. Szoktam kimenni a meccsekre, nagyon
jól játszanak a fiúk mostanában.”
Bihari Ádám
„Szerintem elég jó csapat, jól is játszanak. Annyira nem figyeltem õket, most egy pár hónapja lendültem bele, de szerintem elég jó
csapat.”
Oláhné Üveges Edit
„Nem nagyon követem a
futballt, de reméljük, hogy Nyíregyháza
hírnevét õk is tovább öregbítik.”
Salamon Zoltánné
„Nem. Kizárt dolog. Én
nagy focista rajongó vagyok,
mindennap meccset nézek, de nem állnak
úgy, hogy feljussanak. Hiába elsõk, attól
még lejjebb csúszhatnak.”
Sipos Györgyné
„Sokat kell dolgozni nekik ahhoz, de
most eléggé jönnek fel, meg van most egy
jó edzõjük, és én bízom benne, hogy igen.
Ki is szoktam menni a meccsekre, és szurkolok nekik.”
Ilcsik Lászlóné

GAZDIKERESÕ
Timót: Körülbelül másfél éves keverék ivartalanított kan. Barátságos kutya, termete és
nagy mozgásigénye miatt kertes házba
ajánljuk.
Szöszi: 2 éves keverék ivartalanított
szuka, eleven, mozgékony leányzó.
Termete miatt kertes
házba ajánljuk, sok
törõdést igényel.
Örökbe fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. MÁRCIUS 21.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY „BECSÜLETES EMBERRÕL”
ELNEVEZETT TÉR
Az 1848-as forradalomra való emlékezés jegyében meg
kell említenünk még Hatzel Márton nevét, aki ebben az
idõben a város polgármesteri tisztségét töltötte be. Nevét
a szikszói anyakönyv Haczell-ként rögzítette és születése
dátumául 1802. február 14. napját adta meg. Atyja birtokának átvételére érkezett és telepedett le városunkban
1848 áprilisában, és május 23-án már polgármesterré, június 15-én pedig az elsõ népképviseleti országgyûlés követévé választották. 1848 októberében a Honvédelmi Bizottmány Beöthy Ödön kormánybiztos alá rendelte. Részt
vett a péterváradi vár magyar kézben való megtartásában,
az újvidéki lázongók lecsillapításában. December 9-én
Kossuth Beöthy utódaként teljhatalmú kormánybiztossá
nevezte ki. 1849 októberében letartóztatták. 1850 áprilisában felvilágosítást kértek jelleme és érzelmei felõl. A
városi tanács válasza egyértelmû: „Hatzel becsületes
ember”. Kötél általi halálra ítélték, amelyet hatévi várfogságra változtattak. 1856-ban szabadult és 1858. szeptember 10-én hunyt el. A tér testvére, Antal nevét is õrzi, aki
már 1824-tõl tagja volt a nyíregyházi tanácsnak. Õ is javasolta, hogy öccsét, Mártont válasszák meg polgármesternek. Az 1850. január 29-én összehívott gyûlésen a császári biztos a város élére nevezte ki. 1854-ig töltötte be
ezt a tisztséget. A Hatzel-testvérek nevét már az 1890-es
évektõl tér õrzi, emléküket pedig 1969-tõl egy emléktábla hirdeti. A tér neve sokáig egybeforrt az „ócskapiaccal”.
A piacot 1895-ben nyitották meg elõször és a látogatott-
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sága miatt örök életet jósoltak neki. Idõvel azonban a zöldség-, gyümölcs- és élelmiszerárusokat kiszorították a használt ruhákat árulók. A lakók kérésére azonban újra megnyitották a piacot, az „ócskapiacot” pedig áthelyezték a
Szegényház térre. Az új piacot dr. Bencs Kálmán polgármester nyitotta meg 1925. május 5-én. Ekkor a Bessenyei
téri piac mellett ez volt a város második legnagyobb piaca. Idõvel a piacon újra megjelentek a régiségekkel kereskedõk. A régiségpiacot 2011-ben szüntették meg a Hatzel
téren. Napjainkban a Korányi F. utcán, a Jósavárosi piacon, vagy közismertebb nevén a „Profi piacon” várja minden vasárnap 7–14 óráig az érdeklõdõket!
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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