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„AKÁR PÉNTEK, AKÁR
SZOMBAT”. A közterületfelügyelet munkatársai
éjszaka is szolgálatban
vannak, hogy fokozottabban figyeljenek hétvégenként a belváros rendjére.

3
MEGÚJUL SÓSTÓ. Új
gyógyászati részleg,
Pálinkaház, Andok világa
az állatparkban és új sétány
a tó körül. 2,1 milliárd
forint pályázaton elnyert
forrásból fejlesztiK Sóstógyógyfürdõt.
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ÚJ POLGÁRÕR IRODA

12
ÁRPÁD-KORI SKANZEN.
Az új magtár második
épülete és egy Árpád-kori
skanzen valósulhat meg a
Sóstói Múzeumfaluban a
Cult-Tour elnevezésû
nyertes pályázattal.
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„HAJRÁ, VERES PÉTER!”

ISMERTTÉ VÁLTAK A
FELVÉTELI JELENTKEZÉSI ADATOK
Jelentkezési lapjukra idén elsõ helyen 1710-en írták fel a Nyíregyházi Fõiskola nevét, s ez a 2013. évi
általános felvételi eljárás jelentkezési adataihoz képest
majdnem 300 fõs növekedést jelent. Összesen 514-en
szeretnének valamelyik mesterszakon tanulni. A jelentkezõk között idén is a pedagógusképzési szakok a legnépszerûbbek, ezeket elsõ helyen 770 fõ jelölte meg.
Továbbra is népszerûek a gazdaságtudományi (205 elsõ
helyes jelentkezõ), a sporttudományi (169), az agrár
(134), a mûszaki (96) és informatikai (77) szakok.
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Ismét kormánypárti képviselõket küldtünk a Parlamentbe! Csakúgy, mint 2010-ben, az április 6-ai országgyûlési választás végeredményeként is a FIDESZ-KDNP jelöltjei
szereztek egyéni mandátumot a Nyíregyházát egészben és részben érintõ választókerületekben. Az 1-esben Petneházy Attila, akit az elmúlt négy évben önkormányzati
képviselõként ismerhettünk meg, a 2-esben pedig dr. Vinnai Gyõzõ, aki eddig is egyéni képviselõként, valamint megyei kormánymegbízottként dolgozott. Képünkön még
jelöltként adják le voksukat családjaikkal. Egyébként a megye másik négy kerületében is a FIDESZ-KDNP jelöltjei gyõztek, csakúgy, mint majdnem mindenhol vidéken.
Részletek alább, valamint a 7-8-9. oldalon.

STABIL KORMÁNYTÖBBSÉGET HOZOTT A VÁLASZTÁS
Várhatóan kétharmados többséggel nyerte a Fidesz a
vasárnapi országgyûlési választást 133 mandátumot
szerezve. A baloldal 38, a Jobbik 23, az LMP pedig 5
mandátummal jutott a 199 fõs parlamentbe. Hogy lesze kétharmada a Fidesz-KDNP pártszövetségnek, az két
választókerület végeredményétõl függ. A választásoknak sincs még hivatalos végeredménye, ezt legkésõbb
április 25-ére ígéri a Nemzeti Választási Bizottság.
Budapesten Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb négy
évre a Fidesz-KDNP pártszövetség kapott megbízatást a
választóktól. Jóllehet, a külhoni szavazatok összeszámlálása még néhány napot igénybe vesz, azonban az országos listákra leadott voksok 98,97 százalékos feldolgozottságánál a Fidesz-KDNP a szavazatok 44,54 százalékát
szerezte meg, összesen 2 135 891-gyel.
Orbán Viktor miniszterelnök a választás estéjén elmondta: – Olyan átütõ erejû gyõzelmet arattunk, aminek a jelentõségét itt ma este még fel sem tudjuk mérni. Hogy ezt

az eget rengetõ gyõzelmet megérdemeltük-e, nem tudhatjuk, ezt majd a Jóisten eldönti, de hogy megdolgoztunk érte, az egészen biztos!
A választáson második helyet a „kormányváltó erõk”,
az MSZP, az Együtt, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért, illetve a Magyar Liberális Párt szerezték meg, a szavazatok 25,99 százalékával, összesen
1 246 451 vokssal. Mesterházy Attila, a kormányváltók
miniszterelnök-jelöltje vasárnap este azt mondta, tudomásul veszi az eredményt, de nem gratulált a gyõzteseknek.
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke elmondta: – Azért
nem tudok és nem akarok gratulálni, mert ez a választás
egy tisztességtelen szabályok által megszervezett választás
volt, és egy ilyen gyõzelemhez, ami ilyen egyenlõtlen feltételek mellett került megrendezésre, nem lehet gratulálni.
A választáson a harmadik legtöbb szavazatot a Jobbik
kapta. A pártlistákra leadott voksok 20,54 százalékát szerezte meg 984 979 vokssal. A jelenlegi állás szerint a Jobbiknak 23 képviselõje lesz az Országgyûlésben.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke azt mondta: – Az egyéni
mandátumok tekintetében nem sikerült azt az áttörést elérnünk, amit szerettünk volna, de azért azt is mondjuk el, és
ismerjük el, hogy fontos célokat elértünk, 20 százalék feletti eredményt értünk el, amelyet nagyon kevesen hittek el
rajtunk kívül, sikerült növelnünk a támogatottságunkat.
Bejutott a parlamentbe a Lehet Más a Politika is, a párt
listájára összesen 252 352-en szavaztak, ami a szavazók 5,26
százalékát jelenti. Az LMP öt képviselõi helynek örülhet.
– Úgy tûnik, átmentünk a tû fokán – mondta Schiffer
András. – És ha minden igaz, az, hogy az LMP megõrizte
a parlamenti tagságát, továbbra is van az ökopolitikának
parlamenti képviselete Magyarországon.
– A szavazatok vasárnapi összeszámolása után egyelõre nem hivatalos a választások eredménye – errõl számolt
be a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. A törvény szerint legkésõbb április 25-éig kell várni ahhoz, hogy a végeredményeket hivatalossá nyilvánítsák. (MTI alapján) /
Részletek a 7., 8., 9. oldalon.
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FRANCIA DIÁKOK

GYÛRÛSFARKÚ MAKIK
SZÜLETTEK

Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a Kölcsey Ferenc
Gimnázium francia partneriskolája, a
Saint Pandelon-i Sainte Elisabeth Gimnázium 19 cserediákját és 2 kísérõtanárát, akik a városházán is látogatást
tettek.

Gyûrûsfarkú maki kölykökkel bõvült a
Nyíregyházi Állatpark családja, három kismajom is született. A Madagaszkár szigetén õshonos kis katták, még anyjukra csimpaszkodva töltik napjaikat. Jelenleg már 17
gyûrûsfarkú maki él Nyíregyházán.
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HATÁRTALANUL!

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium is részt vett a Határtalanul! programban, amelynek célja a magyar-magyar kapcsolatok ápolása, egymás kultúrájának megismerése. A diákok kárpátaljai és erdélyi fiatalokkal építettek
ki cserekapcsolatot.

Az Autizmus Világnapján jótékonysági
koncertet adott Mága Zoltán hegedûmûvész. A világhírû elõadó a Most Élsz
Egyesület megkeresésére rögtön igent
mondott. A szervezet célja az összefogás, mely elengedhetetlen az autisták
életkörülményeinek javítása érdekében.

„AKÁR PÉNTEK, AKÁR SZOMBAT”
– ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBAN
A KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK
Nyíregyháza polgármestere hivatalba lépése óta kiemelt figyelmet fordít
városunk közbiztonságának javítására.
A tavasz beköszöntével, a városban
szórakozó fiatalok biztonsága és a pihenni vágyó városlakók nyugalma érdekében dr. Kovács Ferenc azt kérte a
közterület-felügyelet munkatársaitól,
hogy fokozottabban figyeljenek hétvégenként a belváros rendjére.
Márciustól a közterület-felügyelõk több
járõrpárral, kiemelt éjszakai járõrszolgálatot látnak el hétvégenként a fiatalabb korosztály által leggyakrabban látogatott, elsõsorban belvárosi szórakozóhelyek környékén, a parkokban, játszótereken. Az
intézkedés szervesen illeszkedik a város
közbiztonságának javítását célzó törekvések sorába (közlekedésbiztonságot javító
zebrák, térfigyelõ kamerák telepítése a
város több lakótelepén stb.).
Szinte minden évben visszatérõ jelenség, hogy a vendéglátó-ipari egységek elõtt
és környékükön fogyasztják el a szórakozók a magukkal vitt alkoholtartalmú italokat, majd a kéz a kézben járó dohányzási
végterméket, a cigarettacsikkeket, az üres
üvegeket, poharakat rendszerint eldobál-

ják. Sajnálatos tapasztalat, hogy a testi
szükségleteiket egyesek a legközelebb esõ
épületek falainál, parkok eldugott bokros,
fás részein végzik el. A fentieket igazolta
vissza, hogy az elmúlt idõszakban, legnagyobb számban az intézkedésre okot adó
magatartási formák között a közterületen
történõ alkoholfogyasztás, a köztisztasági
szabálysértés, a tiltott helyen dohányzás
és a csendháborítás szerepelt.

ÉLETMENTÕ KÖZTERÜLETFELÜGYELÕK
Sajnos nem egyszer elõfordult, hogy a
közterület-felügyelõknek egy-egy erõsen
ittas állapotú egyén miatt a mentõk segítségét kellett kérni. Volt azonban olyan eset is,
hogy az éjszakai járõrszolgálat során a közterület-felügyelõk egy olyan betegen segítettek, akire a járókelõk oda sem figyeltek.
Arra lettek figyelmesek, hogy az egyik épület lépcsõjén egy hölgy fura testhelyzetben
ül. A felügyelõk hívására kiérkezõ mentõszolgálat a beteg állapotát stabilizálta, majd
ezt követõen kórházba szállították. Ezen az
éjszakán a közterület-felügyelet járõreinek
ébersége, lélekjelenléte és a gyors segítségnyújtás a hölgy életét mentette meg.

OLVASÓI LEVÉL – ÉS A MEGOLDÁS
TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!
ÁPRILIS 4., PÉNTEK
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MÓRA-NAPOK

TAVASZVÁRÓK

Az idén is megtartották a Móra-napok programsorozatát a nyíregyházi
Móra Ferenc Általános Iskolában. Idén
is matematika-, prózamondó, sakk-,
rajz-, angol és német nyelvi versenyt,
valamint természetismereti vetélkedõt
és labdarúgó kupát is rendeztek.

Tavaszvárók címmel nyílt kiállítás az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. A tárlaton Háziné Szikora Éva festményei mellett egy ifjú szobrász, Németh Richárd
mûvei láthatóak. A közös kiállítás a tervek szerint hagyományteremtõ. A tárlat
április 11-éig látható.

ÁPRILIS 7., HÉTFÕ
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RADNÓTI-EST

BABAHÁZAK ÉS ÓLOMKATONÁK

Nagy érdeklõdés kísérte Bálint András, Kossuth-díjas színész „Erõltetett
menet” címû Radnóti estjét a zsinagógában. A Magyar Holokauszt Emlékév
keretében tartott elõadáson megismerhették Radnóti Miklós magyarságtudatát, zsidóságát költészetén keresztül.

Babaházak és ólomkatonák címmel
nyílt kiállítás a múzeumfaluban. A
Szentendrei Néprajzi Múzeum anyaga
kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes lehet, hiszen az 1920-as évektõl
egészen 1970-ig nyújt áttekintést. A kiállítás június 15-éig látható.
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Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk az Önök szerkesztõségéhez, hogy
segítsenek nekünk megoldani a már hetek óta létezõ problémánkat. Mi a Nyíregyháza, Tiszavasvári úton lévõ üzlettulajdonosok (Renault autószalon mellett),
örömmel vettünk tudomást arról, hogy
többek között a Tiszavasvári út mentén
is kerékpárutat építenek ki. Azonban akkor még nem számoltunk azzal, hogy
ennek köszönhetõen megszûnik üzleti
tevékenységünk.
A közelmúltban átadott kerékpárúttal
egyidejûleg a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. kihelyezte a megállni tilos táblákat,
pont az üzleteink elõtt, így lehetetlenítette teljesen el, hogy üzleti tevékenységünket folytatni tudjuk.
Kihelyezték azt a közúti KRESZ-táblát,
ami a megállást tiltja a jármûvezetõknek,
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetõje, Pécsi Norbert Sándor a következõkrõl tájékoztatta lapunkat, olvasóink felvetésére reagálva:
A 36-os fõút Nyíregyháza belterületének Tiszavasvári úti szakaszán a kerékpárút-építés nem változtatta meg az
üzletek elõtt a közút kiépítettségét. A
fõút mindkét oldalán a forgalmi sávok
mellett megmaradtak a leállósávok.
A levélíró által kifogásolt „Megállni
tilos” jelzõtábla a forgalmi sávon tiltja
a megállást, a forgalmi sávtól az úttest
szélét jelzõ vonallal elválasztott leállósávon nem, itt a jármûvek szabályosan
megállhatnak. A leállósávon való megállás tilalmát kiegészítõ táblával kell jelezni.

így egyértelmûvé vált, hogy egyetlen egy
vásárlójelölt sem fog megállni, hiszen fél
a büntetésektõl (tudjuk, a hatóság nem
kevés összegre bünteti a megállni tilos
táblánál leálló embereket). Már levélben
megkerestük a Magyar Közút Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságát, hogy legalább a megállni tilos táblát
várakozni tilos táblára módosítsák, de
nem tudunk várni az elbírálással napokat, akár heteket, hiszen ez így is hatalmas kiesés számunkra. Van, aki az üzletét be is zárta, mert nem áll meg senki
sem a megállni tilos tábla miatt.
Tisztességes, adófizetõ állampolgárok
vagyunk, dolgozni szeretnénk, elõrébb
jutni, a megállni tilos tábla azonban megkeseríti életünket. Kérem a tisztelt szerkesztõséget, hogy segítsen nekünk választ
kapni és megoldást találni!
Tisztelettel: A Tiszavasvári úton lévõ
üzletek tulajdonosai
Úgy gondoljuk, hogy a jelzõtábla léte
– mivel annak hatálya csak a forgalmi
sávra terjed ki – nem hathat vissza az
üzletek forgalmára.
A jelenleg érvényben lévõ elõírások
alapján a kereskedelmi és szolgáltató létesítmények mûködéséhez szükséges
parkolóhelyeket a létesítmény telkén
belül kell kialakítani.
Ennek ellenére az olvasó levele alapján arra következtetünk, hogy a közúti
közlekedés szabályainak ismerete nem
eléggé alapos a közlekedõk nagy részénél, ezért a táblát bevonjuk. Amenynyiben a táblabevonásnak kedvezõtlen
hatása lenne a közelben lévõ gyalogátkelõhely biztonságára, az intézkedésünket haladéktalanul megváltoztatjuk.
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LETETTÉK AZ ALAPKÖVET: 2,1 MILLIÁRDBÓL ÚJUL MEG SÓSTÓ
Új gyógyászati részleg az élményfürdõben, Pálinkaház, Andok világa az állatparkban és új sétány a tó
körül. 2,1 milliárd forint pályázaton elnyert forrásból
fejleszti Sóstógyógyfürdõt az önkormányzat.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Már el is kezdõdött az élményfürdõ bõvítése. Új gyógyászati szárny épül, mivel a gyógyvíz és a nemrég elnyert Nemzeti Gyógyhely minõsítés miatt egyre nagyobb
az érdeklõdés Nyíregyháza iránt. A turisztikai nagyberuházás ugyanakkor nemcsak a gyógyászati részlegre koncentrál, több új látnivalót is tartalmaz. Az állatparkban az
Andok világa építése kezdõdött el, ehhez pedig bõvítik a
parkolóhelyeket. Pálinkaház fogadja majd a Sóstóra érkezõket, de új sétány is épül a tó körül. A Sóstó-Gyógyfürdõk igazgatója azt mondja, a beruházást úgy igyekeznek
ütemezni, hogy az a legkevésbé befolyásolja a nyári fõszezont. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója úgy fogalmazott: a Park- és az élményfürdõnek – érthetõ okokból – szezonban mûködnie kell,
ez feltételezi azt, hogy a munkavégzés egy üzemelõ fürdõ mellett zajlik majd, ami szeptemberig is eltarthat.
Az uniós és hazai forrásokból 100 százalékban támogatott fejlesztések teljesen átformálják Sóstó arculatát.
Dr. Kovács Ferenc polgármester azt emelte ki, hogy a
pályázatnak köszönhetõen olyan fejlesztést végez az önkormányzat, amit egy magánbefektetõ nem tud megvalósítani, viszont ezek a beruházások magánbefektetéseket
is ösztönöznek majd. A megvalósítást követõen mindenki

Dr. Kovács Ferenc, Petneházy Attila, Mezõ Ferenc és dr. Podlovics Roland az alapkõletételnél
láthatja, hogy az eddig is szép Sóstógyógyfürdõ, ezután
egy sokkal magasabb színvonalon szolgáltat majd.
A 2,1 milliárdos fejlesztés alapkövét Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója, dr. Podlovics Roland, az Észak-alföldi Regionális Ügynökség igazgatója, Mezõ Ferenc és Sóstó önkormányzati képviselõje, Petneházy Attila közösen helyezték el. A regionális fejlesztési ügynökség vezetõje az ünnepségen azt mondta, annak, hogy a több milliárdos tá-

mogatás nem Hajdúszoboszlóra vagy Debrecenbe került,
több oka is van. Egyrészt Sóstót, ha párba állítjuk a Debrecen-Nagyerdõvel, terület szempontjából is jelentõs a különbség, nem is beszélve arról az elõnyrõl, amit az itteni
gyógyvízkincs jelent.
Petneházy Attila hozzáfûzte, a fejlesztés egyszerre szól
a turistáknak és az itt élõknek.
A sóstói nagyberuházás összes eleme jövõ év második
felére épülhet fel.
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KÁRMENTESÍTIK A HULLADÉKLERAKÓT
Közel 1,6 milliárd forintot nyert, 100 százalékos támogatási intenzitású pályázaton Nyíregyháza–Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálására,
szennyezés csökkentésére az önkormányzat. A program
során a 16,5 hektáros területen 567 ezer köbméter hulladékot kezelnek és 120 ezer köbméter felszín alatti vizet tisztítanak meg, valamint több 100 ezer növényt telepítenek.
A Nyíregyháza–Borbánya bezárt hulladéklerakó
szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése címû
projekt megvalósításával megkezdõdött a Csárda utca
melletti elhagyott szeméttelep kármentesítése. A beruházás átfogó célja az életminõség javítása, valamint az értékvédelem és -megõrzés. A szennyezések mértékének
csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelõ életminõséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizek védelméhez. Az
Ököri-tó medrébe 25 éven keresztül szállították a hulla-

dékot mûszaki védelem nélkül. A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség 2004-ben kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát az egykori hulladéklerakó által okozott, földtani közegre és a felszín alatti
vízre kiterjedõ valószínûsíthetõ szennyezettség miatt kármentesítésre. Ez sokáig nem valósulhatott meg a tulajdonjog rendezetlensége miatt.

Kósa Tímea alpolgármester elmondta, 2013-ban egy
adás-vétellel sikerült egy hosszú jogi huzavonát lezárva
az ingatlan tulajdonjogát megszerezni. Ezzel lehetõség
nyílt a közbeszerzés megindítására, és európai uniós támogatással a projekt 2015 nyarára befejezõdhet.
Az önkormányzat közel 1,6 milliárd forintos, 100 százalékos támogatást nyert pályázaton a Nyíregyháza–Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálására,
szennyezés csökkentésére. A munkák elvégzésére megalakították a Zöldsziget Konzorciumot, amelynek vezetõ
cége a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Petró Árpád ügyvezetõ beszámolt arról, hogy a projekt
során a 16,5 hektáros területen 567 ezer köbméter hulladékot kezelnek és 120 ezer köbméter felszín alatti vizet tisztítanak meg, valamint több 100 ezer növényt telepítenek.
Az innovatív technológia a növénytelepítéssel gyógyítja be a tájsebet, és egy igazi park lesz majd a valamikori
hulladéklerakó helyén.
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végeznek különbözõ hallókészülék-forgalmazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és
szakmai képtelenség, mintha
félhomályban vagy sötétben
akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz
ugyanis csend kell, amit a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten erre a célra
kialakított, hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj,
a padló kopogása vagy más
zavaró tényezõk teljesen elferdíthetik a mérések eredményét. Így pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb esetben is csak tájékoztató jellegûek a kapott adatok, ami akár
téves terápiához is vezethet.
Ne hagyja magát becsapni!
3. A hallásvizsgálat teljes
mértékben ingyenes
Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek valóban
nem kerül egyetlen forintjába sem, azaz Önnek nem kell
a helyszínen fizetnie érte, valamint a vizsgálatot végzõ
Amplifon Hallásközpontok
sem számolnak el pontokat a
Társadalombiztosítási Pénztár
felé.
4. A hallásvizsgálat fájdalommentes
A vizsgálatok teljesen fáj-

Tizenhárom közfoglalkoztatott 5 hónapon át dolgozhatott a nyíregyházi közgyûjteményi intézményekben a
Magyar Nemzeti Digitális Archívum programjának keretében. Több tízezer dokumentumot digitalizáltak az utókor számára, s töltötték fel az internetre. A programban
a munkabért és a technikát a kormány biztosította.
Sikeresen zajlott a nyíregyházi önkormányzati fenntartású közgyûjteményi intézményekben az Országos Digitális Közfoglalkoztatási program.

MUNKÁBA ÁLLTAK
A „MÉREGTELENÍTÕ” NÖVÉNYEK
Az egykori Ököri-tó medrébe 25 éven keresztül a legkülönbözõbb eredetû és fajtájú hulladék került, melynek
elhelyezése mûszaki védelem nélkül történt. jelen állapotban veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minõségére, az ott lakók egészségére. A terület rekultivációját a Zöldsziget Konzorcium végzi. A
konzorcióvezetõ a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., a
Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit
Kft., a Közmû Generál Kft., a Biocentrum Kft. Az alkalmazott fitoremediációs eljárás lényege: növényekkel történik a vegyi anyagokkal szennyezett területrõl a szennyezés eltávolítása. Az elültetendõ növényeket magyar kutatók fejlesztették ki, mely már áprilistól el is kezdte „áldásos tevékenységét”. 4 típusú fafajtát ültetnek el 2 ütemben, tavasszal és õsszel a közel 16,5 hektáros területen.
36–40 ezer bársony mályva, kb. 100 000 turkesztáni szil,
kb. ugyanennyi koltay nyár és 90 000 fûzfát telepítenek.

5 OK, AMELY MIATT ÉRDEMES
HALLÁSVIZSGÁLATRA ELMENNI
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk összeválogatta
azokat a legfontosabb szempontokat, amelyek miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy
ugyanis, hogy hova jelentkezünk be szûrésre!
1. A hallásproblémák
mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások (iPod-ok,
mp3 lejátszók), a zajos munkahelyeken a hallásvédelem
gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószervek
természetes úton történõ elöregedése sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mértékben mindannyian
érintettek leszünk, vagy már
érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél
mikor jön el az a pillanat,
amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.
2. Hallásvizsgálatot hallásközpontban érdemes elvégeztetni
Sokszor elõfordul, hogy
háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést

MANDA PROGRAM

dalommentesek. Az anamnézis felvétele után a hallójárat
ellenõrzése, majd maga a hallásvizsgálat következik, aminek célja, hogy a hallásspecialisták segítségével megtalálják azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet Ön
már éppen meghall. A következõ lépésekben pedig jelezni kell, hogy melyek azok a
legerõsebb hangok, amiket
Ön még tolerál, mennyire
hallja meg a beszédet, és
mennyire sikerül megértenie
azt. A hallásvizsgálat tehát
teljes körû, és csupán 25–30
percet vesz igénybe.
5. A hallásvizsgálatra nem
kell órákat várni
Az úgynevezett elõjegyzési rendszernek köszönhetõen
minden hallásvizsgálat elõre
megbeszélt idõpontban történik. Önnek csupán fel kell hívnia a 06-42/404-957-es telefonszámot, és a Nyíregyháza,
Szent István utca 1. szám alatt
található Amplifon Hallásközpont munkatársaival közösen
egyeztetnek egy Önnek megfelelõ idõpontot. A más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó,
bosszantó várakozás így teljesen kiküszöbölhetõ.
(x)

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a megyeszékhely számára fontos a kulturális értékek megõrzése,
most az épített örökség mellett az írottra is sor kerülhetett.
A Kállay Gyûjteményben a hagyatékból 1600 fotót
szkenneltek be és töltöttek fel az internetre. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 20 ezer oldalnyi nyomtatott dokumentumot és a Nyíregyházi Televízió 1200
videoanyagát rögzítették digitális formában. A Sóstói Múzeumfaluban 2500 néprajzi tárgyat fotóztak és digitalizáltak. A Jósa András Múzeumban a könnyen sérülõ múzeumi fotókat, valamint a régióban egyedülálló gyûjteménnyel
rendelkezõ könyvtár 6 ezer darabját tették elérhetõvé a világhálón. Az intézmények bíznak abban, hogy április után
is folytathatják a munkát a MANDA program segítségével.
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ÚJ POLGÁRÕR IRODÁT AVATTAK
Új irodát kapott a Városközpont Polgárõr Egyesület a Toldi utcán. A nyíregyházi önkormányzat
fontosnak tartja a város közbiztonságának erõsítését, ezért a helyiséget térítésmentesen biztosítja a
polgárõröknek. Az új iroda három városi egyesület központja lesz, így közel 500 polgárõr munkáját koordinálhatják.
Nyíregyháza önkormányzata fontosnak tartja a város
közbiztonságának folyamatos erõsítését, így egyre több az
utcákon a térfigyelõ kamera, bõvítik a rendõrõrsök számát, és támogatják a polgárõrök munkáját is – hangzott el
a Városközpont Polgárõr Egyesület új irodájának átadó ünnepségén.
Jászai Menyhért alpolgármester, a Nyíregyháza Városi Polgárõr Szövetség elnöke elmondta, szorgalmazzák,
hogy a város peremkerületein is alakuljanak polgárõr
egyesületek. Ezt az önkormányzat közbiztonsági alapjából támogatják is, hiszen a polgárõrök önkéntes munkát
végeznek. Járõröznek, rendezvényeket biztosítanak, tehát a rendõrséget kiegészítve gondoskodnak a város közbiztonságáról.
A Városközpont Polgárõr Egyesület új Toldi utcai irodáját az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, itt kényelmesen elférnek a számítógépek, rádióberendezések és
persze a munkájukat végzõ munkatársak. Az egyesületnek korábban a belvárosban volt irodája, de ott piaci ala-

HÍREK

SZAVAZZON A NYÍRSÉGRE!
A középdöntõben folytatja szombaton szereplését
a Nyírség Táncegyüttes a Fölszállott a páva címû mûsorban.
A tehetségkutató elõdöntõjében a Nyíregyháza környéki bokortanyák kultúráját elevenítették fel és szabadkártyával jutottak tovább. Szombaton már a középdöntõben lépnek fel. Most egy, a nyírségi vidéktõl kicsit távolabbi kultúra tánchagyományát mutatják meg.
A mûsorban a fellépõ együtteseknek négy és fél perce
van a produkció bemutatására. A továbbjutásról elsõsorban a zsûri dönt. Nyíregyháza polgármestere a Nyírség Táncegyüttessel közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta,
az ilyen versenyek a város és a térség hírnevét is növelik.
A közönségszavazatokra csak akkor van szükség, ha
a Nyírséget nem juttatná tovább a zsûri. Ekkor negyedórája van arra a tévénézõknek, hogy az adott fellépõ
kódját elküldjék a nem emelt díjas telefonszámra.

Jászai Menyhért alpolgármester adta át az új irodát
pon fizettek bérleti díjat, ami a rezsivel szinte az egész
támogatásukat elvitte.
Kozma László, a Városközpont Polgárõr Egyesület alapító alelnöke elmondta, hogy mikor felkeresték dr. Kovács Ferenc polgármestert a problémájukkal, támogatta a
kérésüket és azonnali megoldást keresett. A közgyûlés jóváhagyásával így rövid idõn belül beköltözhettek az új
irodába. A lakosság is örömmel fogadta õket, hiszen már
tíz új polgárõr is jelentkezett a környékrõl.
Az új irodát ünnepélyes keretek között adták át, amely
a Városközpont, az Érkerti és a Jósavárosi Polgárõr Egyesület központja is lesz egyben, így közel 500 polgárõr
munkáját koordinálhatják innen a jövõben.

Küldje el a 14-es kódot SMS-ben
a +36-20 (vagy 30, vagy 70) 442-2999-es
nem emelt díjas számra!
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VÁLASZTÁS

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2014.
A FIDESZ-KDNP
JELÖLTJEI: BEFUTÓK
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat egyéni választókerületében legtöbb szavazatot kapott képviselõjelölt
eredménye, a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
Ezek alapján õk szerezhetnek mandátumot, miután
hivatalossá válik a végeredmény.
1. számú választókerületében 98,73 százalékos feldolgozottságnál Petneházy Attila (FIDESZ-KDNP) – 35,81
százalék, 16 693 szavazat.
2. számú választókerületében 98,88 százalékos feldolgozottságnál dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-KDNP) – 43,30
százalék, 17 779 szavazat.
3. számú választókerületében 98,97 százalékos feldolgozottságnál dr. Seszták Miklós István (FIDESZ-KDNP) –
48,98 százalék, 21 586 szavazat.
4. számú választókerületében 99,15 százalékos feldolgozottságnál dr. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP) – 53,46 százalék, 22 355 szavazat.
5. számú választókerületében 98,96 százalékos feldolgozottságnál Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) – 50,98 százalék, 21 062 szavazat.
6. számú választókerületében 98,86 százalékos feldolgozottságnál dr. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP) – 47,45
százalék, 19 236 szavazat.

ORSZÁGOS ÁTLAG
FELETTI RÉSZVÉTEL
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a választásra jogosult állampolgárok 61,2 százaléka jelent meg
vasárnap este 7 óráig az országgyûlési választáson. A
szabolcsi 1-es kerületben, Nyíregyházán ettõl is nagyobb volt a voksolási kedv.

MÁK: A KAMPÁNYTÁMOGATÁSOKRÓL
Az országgyûlési választásokon 111 egyéni jelölt indult összesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Közülük 41 jelölt egyénileg, 43-an pedig a pártjukon vagy
jelölõszervezetükön keresztül használják fel az egymillió forintos kampánytámogatást. A Magyar Államkincstárnál 27 olyan megyei jelölt is van, akik csak regisztráltak, de nem kötöttek szerzõdést.

terminálon vagy átutalással fizethetik kampányköltségeiket, készpénzben errõl nem. Dancsó József Nyíregyházán azt mondta, a pénzt csak a kampánytevékenységgel kapcsolatos dologi kiadásokra lehet felhasználni.

A kampányfinanszírozás a Magyar Államkincstár feladata. Errõl Dancsó József, a szervezet elnöke beszélt
Nyíregyházán. Azt mondta, 1559 országgyûlési képviselõjelölt indul el az április 6-ai választásokon.
Közülük 454 jelölt nem kérte a jelöltenként járó egymillió forintos támogatást. 600 fõvel kötöttek megállapodást az országban, õk döntöttek úgy, hogy nem pártjuknak ajánlják fel a pénzt, hanem maguk rendelkeznek vele.
Azoknak az egyéni jelölteknek, akik nem érik el a
szavazatok 2 százalékát, vissza kell fizetniük az egyegy millió forintot. A támogatást egy kincstári kártyán
kapták meg az egyéni jelöltek, amin keresztül csak POS

– Ez azt jelenti, hogy élelmiszer vásárlására, ajándékosztogatásra nem lehetett használni, de irodai eszközök
beszerzésére már igen – mondta Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke.
– Fontos e tekintetben azt hangsúlyozni, hogy autóbérlésre, autópálya-matricára, üzemanyagra elszámolható
a pénz. Informatikai eszközt nem lehetett belõle vásárolni, viszont az informatikai eszközök mûködtetésére, tehát telefonkártyákra vagy -feltöltésre, telefonszámla vagy
rezsiköltségek kiegyenlítésére lehetett használni, illetve
igénybe vett szolgáltatásokra is, tehát helyiségek bérlésére, szórólap terjesztésére vagy például valamilyen standsátor felállítására.

SZIGORÚ FELHASZNÁLÁSI SZEMPONTOK

A valasztas.hu oldalán olvasható tájékoztatásból kitûnik, hogy névjegyzékben – a belföldön, külképviseleten
és levélben szavazó polgárokkal együtt – 7 millió 748 ezer
választópolgár szerepelt. A szavazatok több mint 96 százalékos feldolgozottsága alapján a belföldi szavazókörökben a jogosultak 38,8 százaléka nem szavazott.
Nyíregyházán 96 855 választásra jogosult személy járulhatott az urnák elé. A választópolgárok 99 szavazókörben voksolhattak összesen 38 jelöltre. A szabolcsi megyeszékhelyen is szavaztak más városban élõk, az idõsek, a
betegek, vagy a mozgásukban korlátozottak pedig az otthonukba mozgóurnát igényelhettek.
Nyíregyháza 1. számú választókerületében az országos átlagtól magasabb, 64,6 százalékos választási részvételt regisztráltak, a 2. számú választókerületben pedig
58,08 százalékos volt ez az arány. Az 1. számú választókerületben 47 ezren adták le szavazatukat, a 2. számú
választókerületben pedig 41 600-an járultak az urnákhoz.
A 2014-es országgyûlési választáson az 1-es és 2-es
számú választókerületben szabálytalanság nem történt. A
választás végeredménye a lakóhelyüktõl távol szavazó, a
külképviseleteken, illetve levélben voksoló személyek
szavazatának összeszámlálása és a jogorvoslati határidõ
lejárta után válik majd hivatalossá.
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VÁLASZTOTTAK A NYÍREGYHÁZIAK IS
ELSÕ SZAVAZÓ: KÖTELESSÉGEM!

ÉLÕBEN, FRISSEN:
A Nyíregyházi Televízió a voksolást megelõzõen is
rendszeresen tájékoztatta a nézõket a legfontosabb tudnivalókról és teret adott a képviselõjelölteknek a bemutatkozásra. A választás éjszakáján pedig élõ mûsorral
jelentkeztünk fél kilences kezdettel. A több mint négyórás mûsorfolyam részeként azonnal közöltük a legfrissebb részeredményeket, megszólaltattuk személyesen és
telefonon az érintetteket. Emellett a nap történéseinek
krónikásaként a reggel hat órától kezdõdõ választást végigkísértük kameráinkkal. Köszönjük a nézõknek a pozitív visszajelzéseket, igyekszünk elvárásaiknak a jövõben is megfelelni! Az alábbiakban az aznap készült tudósítások alapján szemezgetünk, valamint a szabolcsi
1-es és 2-es választókerületben indult képviselõjelöltek
és a pártok helyi szereplõinek értékeléseit adjuk közre.

Magyarországon körülbelül 400 ezer fiatal vált jogosulttá
arra, hogy életében elõször szavazhasson parlamenti választáson. Õk azok, akik a 2010-es voksolás óta nagykorúvá váltak. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatásukra
internetes oldalt is indított, ahol a választáshoz kapcsolódó információkat, adatokat, grafikonokat tett közzé. Béres
László végzõs gimnazista, most elõször vehetett részt választáson. Azt mondja, készült a szavazásra. – Egy kicsit

Túróci Sándor volt az egyik elsõ szavazó Nyíregyházán, aki
a 19-es számú szavazókörben a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium épületében adta le voksát, reggel hatkor.
Az urnákat a szavazókör elsõ voksolójának segítségével hitelesítették a szavazatszámláló bizottság tagjai. – A mai nap folyamán még rengeteg munkám lenne, ezért korábban keltem. Gondoltam, mindenképpen fontos a szavazás!

TAROLTAK A KORMÁNYOLDAL JELÖLTJEI
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 1. ÉS 2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK EREDMÉNYEI
1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Petneházy Attila (FIDESZ-KDNP) –
Jeszenszki András (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) –
Balczó Zoltán György (JOBBIK) –
Szabolcsi Beáta (LMP) –
Szoboszlay György Csaba (SMS) –
Chrabák Sándor (A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt) –
Szepessy Zsolt László (ÖP) –
Duka Dezsõ (MCP) –
Varga Áronné (ZÖLDEK) –
Matavovszky Dániel (SEM) –
Dakó Attila (JESZ) –
Nagy Róbert István (Független) –
Dr. Terebesiné Kovács Éva (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) –
Teremi László Sándorné (EGYÜTT 2014) –
Gulácsiné dr. Dobos Emõke (Független Kisgazdapárt) –
Kádár János (KISGAZDAPÁRT-MIÉP) –
Hornyák Péter Rajmund (KALÓZPÁRT) –
Tamás László Ferenc (KTI) –
Farkas Roland Norbert (Nemzeti Érdekért Párt) –
Fábián Csaba János (EP) –
Makula Gábriel (ÚDP) –
Makula Andrásné (ÚMP) –

35,81 százalék, 16 693 szavazat
32,38 százalék, 15 096 szavazat
22,90 százalék, 10 674 szavazat
3,66 százalék,
1704 szavazat
1,21 százalék,
565 szavazat
0,83 százalék,
385 szavazat
0,45 százalék,
212 szavazat
0,42 százalék,
197 szavazat
0,34 százalék,
158 szavazat
0,29 százalék,
136 szavazat
0,26 százalék,
123 szavazat
0,25 százalék,
117 szavazat
0,24 százalék,
112 szavazat
0,22 százalék,
101 szavazat
0,15 százalék,
72 szavazat
0,15 százalék,
71 szavazat
0,12 százalék,
58 szavazat
0,12 százalék,
56 szavazat
0,08 százalék,
37 szavazat
0,08 százalék,
35 szavazat
0,02 százalék,
11 szavazat
0,02 százalék,
8 szavazat

2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
8

Dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-KDNP) –
Dr. Gyüre Csaba (JOBBIK) –
Juhász Ferenc (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) –
Tóth Miklós (LMP) –
Nagy Tibor Barnabás (KISGAZDAPÁRT-MIÉP) –
Faragó László (Független) –
Huczman Miklósné (SMS) –
Tolnai Tibor (A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt) –
Sipos Éva Katalin (ZÖLDEK) –
Nyíri Sándor (JESZ) –
Bagdi Sándor Gábor (ÖP) –
Lakatos Lászlóné (KTI) –
Nagy János Csaba (Független) –
Koji Attiláné (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) –
Kovácsné Váradi Melinda (EU. ROM) –
Nagy Attila (TBP) –
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AMIKOR AZ URNA MOZGOTT A SZAVAZÓHOZ
A 2014-es választáson is igényelhettek mozgóurnát azok,
akik fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a szavazáson, de egészségi állapotuk miatt nem tudtak elmenni a
lakóhelyük szerinti szavazókörbe. Az idõsek, betegek,
mozgásukban korlátozottak kérhették, hogy otthonukban
adhassák le voksaikat. Nyíregyházán több mint 600-an
igényeltek mozgóurnát. Dr. Kovács Gábor Sóstón él. Minden választáskor fontosnak tartja, hogy leadja szavazatát.
Mozgásában korlátozott, végtagjai mozgásképtelenek,
ezért mozgóurnát kért.

43,30 százalék, 17 779 szavazat
27,71 százalék, 11 377 szavazat
22,15 százalék,
9096 szavazat
2,10 százalék,
863 szavazat
1,35 százalék,
553 szavazat
0,66 százalék,
272 szavazat
0,56 százalék,
228 szavazat
0,48 százalék,
199 szavazat
0,41 százalék,
169 szavazat
0,34 százalék,
139 szavazat
0,26 százalék,
106 szavazat
0,19 százalék,
78 szavazat
0,18 százalék,
74 szavazat
0,13 százalék,
55 szavazat
0,12 százalék,
49 szavazat
0,05 százalék,
22 szavazat

A Búzaszem óvodában, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1-es választókerületének 25-ös szavazókörében is sok fiatal
voksolt. Mindannyian azt mondták, fontos, hogy éljenek ezzel a lehetõséggel, mert így bele tudnak szólni Magyarország
jövõjének alakításába. Az idõsebb generáció is lényegesnek
tartotta, hogy döntsön az ország jövõjérõl. Az általunk megkérdezettek mindannyian részt vettek az eddigi választásokon. Mint elhangzott: az nem lehet, hogy úgy menjen egy
ország vezetése, hogy nem tartunk választásokat sosem, hiszen egy kultúrállamban élünk... Sõt, olyan is volt, aki azt
mondta: sajnálja, hogy nem lehet kötelezõvé tenni a szavazást, akár az alaptörvénybe foglalva! Mint rámutattak: szavazni jog és lehetõség – az unokák jövõjérõl is.

A BOKORTANYÁKON IS PEZSGETT AZ ÉLET
Antal-, Bedõ-, Debrõ-, János-, Kazár-, Szabadság-, Szeles-, Vajda-, Varga- és Zomboribokor. Ezek is mind a 72-es
szavazókörhöz tartoztak. Itt több mint 800-an voltak jogo-

Kerekesszékével a 2006-os választásokra még el tudott
menni a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörbe, de már
négy évvel ezelõtt is házhoz kérte a szavazólapokat. Most
is mozgóurnával, az édesanyja segítségével szavazott. A
Kovács házaspár csupán fiuk számára igényelt mozgóurnát, õk maguk elmentek a szavazókörbe. Azt mondták,
mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy részt vállaljanak az ország sorsának alakításában. Mindig éltek a szavazati jogukkal és azzal a lehetõséggel, hogy gondolataiknak, elvárásaiknak, érzelmeiknek megfelelõen voksukkal
véleményt nyilvánítsanak.

ÁTJELENTKEZÕK: ITT SZAVAZÓK

sultak a voksolásra. Az itt élõk közül többen is azt válaszolták, hogy rendszeresen vesznek részt a szavazáson, hiszen
saját joguk, érdekük, hogy ikszeljenek, hogy gyerekeiknek
és unokáiknak is jobb legyen, meg nekik is. Volt, aki 61
esztendõsen jelezte: sem õ, sem a férje nem hagyott ki egyetlen lehetõséget sem a véleménynyilvánításra!

Közel ezren kérték, hogy Nyíregyházán szavazhassanak olyanok, akiknek állandó lakcímük más városokban
van. Van, aki Gyõrben, Muhiban, Kalocsán, Budapesten
vagy a Balaton partján lakik, a munkahelye vagy az iskolája viszont Nyíregyházához köti. A Vasvári Pál gimnáziumban az erre a célra kijelölt szavazókörben hosszú sor
kígyózott már délelõtt. Mint többen is megfogalmazták,
abszolút nem volt bonyolult az átjelentkezés, egyszerûen, pár gombnyomással megoldották interneten keresztül. Többen azt mondták, azért vállalták a procedúrát,
mert állampolgári kötelességnek tartják a voksolást, és
szeretnék alakítani a sorsukat. Az átjelentkezõk szavazatait nem Nyíregyházán dolgozták fel, hanem a fõvárosba
szállították.

KÖSZÖNET A HELYTÁLLÁSÉRT
Április 6-án az országgyûlési képviselõi választás Nyíregyháza 99 szavazókörében mintegy 60 ezer választópolgár fegyelmezett részvételével a jogszabályok elõírásait betartva, szakszerûen, összehangoltan és gyorsan –
bármilyen említést érdemlõ problémát vagy rendkívüli
eseményt nélkülözve – lezajlott.
Megköszönöm annak a több mint 1100 embernek az
önzetlen és áldozatos munkáját, akik – a szavazatszám-

ÉRTÉKELÉSEK TÖBB NÉZÕPONTBÓL
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 1. SZ.
VÁLASZTÓKERÜLET (EGÉSZBEN NYÍREGYHÁZA)
Petneházy Attila, FIDESZ-KDNP,
országgyûlési képviselõ:
Nagyon köszönöm a nyíregyháziaknak a
megerõsítést, bizalmat, s a kulturált véleménynyilvánítást azoknak is, akik másképp
gondolkodnak. Mindez erõt és tartást adott
a kampány során is. Hiszem, hogy a politikus olyan közszereplõ, akinek példát kell
mutatni, erre törekedtem folyamatosan. Nyíregyháza ezzel
az eredménnyel továbbhaladhat a városfejlesztés és -szépítés, munkahelyteremtés, egyáltalán: az építkezés útján. Szabolcs megyei képviselõként felelõsséget érzek az egész térségért, melynek felzárkóztatását szolgálni fogom, az ígéreteknek megfelelõen. S ne feledjük, ennek a zászlóshajója
Nyíregyháza.
Jeszenszki András, MSZP:
Sajnálatos módon nem sikerült elérnünk
a legfontosabb célunkat, hiszen nem lesz
kormányváltás Magyarországon, így félõnek
tartjuk, hogy hamarosan megszûnik a középosztály és a társadalmi szakadék egyre
inkább nõni fog. Petneházy Attilának én
hamarosan személyesen is gratulálni fogok,
illetve gratulálok neki a médián keresztül,
de természetesen arra is szeretném megkérni és felkérni,
hogy a térség képviselõjeként ne a pártérdekeket tartsa szem
elõtt, hanem valóban próbálja meg képviselni a sok-sok itt
élõ nyíregyházit a parlamentben.

SOHA NEM HAGYNÁK KI

HAJNALBAN KELT A VOKSOLÁSÉRT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

izgulok, de most már nagyon örülök annak, hogy véleményt tudok nyilvánítani a szavazófülkében. Már gyermekkoromban, amikor még csak a szüleimet kísértem el a szavazásra, tudtam, hogy a választás fontos egy ország életében. Úgy érzem, hogy állampolgársági kötelességemet teljesítem azzal, hogy élek a választójogommal. Döntésemben befolyásolt a kampány és úgy láttam, a kortársaimat
is. Néztem a pártok programjait, céljait, az interneten
utánaolvastam, és amelyik pártnak az ideológiája a legközelebb állt hozzám, amelyikkel tudtam rokonszenvezni,
arra adom a voksom. Úgy látom, a fiatalok fontosnak tartják, hogy éljenek választójogukkal, és bízom abban, hogy
a korosztályom jó és felelõsségteljes döntést hoz a szavazófülkében.

láló bizottságok választott vagy delegált tagjaiként, illetve köztisztviselõként – a választás sikeres lebonyolításában közremûködtek.
Számítunk Önökre május 25-én, az európai parlamenti
választáson is.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ,
a választási iroda vezetõje

Az oldalt összeállította:
Ferenczik Adrienne, Mikita Eszter, Bruszel Dóra, Sipos Marianna, Dankó László, Erdõs József,
Szoboszlai Tibor, Z. Pintye Zsolt, Tarczy Gyula, Kõvári Bence

VÁLASZTÁS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 2. SZ.
VÁLASZTÓKERÜLET (RÉSZBEN NYÍREGYHÁZA)
Vinnai Gyõzõ, FIDESZ-KDNP,
országgyûlési képviselõ:
Köszönöm az embereknek, akik a folytatásra szavaztak. Mély gyökerekkel rendelkezem a választókerületemben. A jó eredmények az elvégzett munkának köszönhetõek, mert mindenhol elmondtam, hogy
rám lehet számítani. A rezsicsökkentéssel,
a családi adókedvezménnyel, a gyed extrával és a munkahelyteremtéssel mind-mind az embereket képviseljük.
Büszke vagyok azokra a választópolgárokra, akik segítettek és szeretném az emberek bizalmát meghálálni. Erõs
többséget kaptunk és így fogunk kormányozni az itt élõk
érdekében is.
Gyüre Csaba, JOBBIK:
A több mint 20 százalék tulajdonképpen
jó eredmény, hiszen jelentõs javulás a
2010-eshez képest. Elsõsorban Tiszavasváriban számítottam jó eredményre. A
Jobbik az egyetlen olyan párt, amely minden településen tartott kampányrendezvényt, mert fontos a személyes kapcsolattartás, én is sok helyen megfordultam. Persze a jó kampány
önmagában nem elég a választási gyõzelemhez, elengedhetetlen egy jó program is, amivel rendelkezünk. Az elmúlt
5-6 év legdinamikusabban fejlõdõ pártja a Jobbik Magyarországért Mozgalom!

INDUL AZ EP KAMPÁNY
A választási irodában közben már az Európai Parlamenti voksolásokra készülnek, az errõl szóló értesítõt
minden választásra jogosultnak ezen a héten meg kell
kapnia. Akihez nem érkezik meg, az a település jegyzõjénél jelezheti ezt. A következõ, 5 éves uniós ciklusban Magyarország 21 helyet kap a brüsszeli parlamentben. Dr.
Szemán Sándor tájékoztatása szerint: – Május 25-ére, vasárnapra írta ki a köztársasági elnök Magyarországon
az EP választás idõpontját. Ez mindig is egyfordulós választás volt, így ezen a vasárnapon kell mindenkinek megjelenni a választáson, aki abban részt szeretne venni. Ez
esetben egy szavazólapot kap valamennyi választópolgár,
csak pártlistára lehet szavazni. Azok a pártok vehetnek
majd részt a magyarországi választáson, akik legalább
húszezer ajánlást összegyûjtenek országos szinten.

PÁRTOK ÉRTÉKELÉSEI AZ EREDMÉNYEKRÕL
Jászai Menyhért, városi elnök, FIDESZ:
A Fidesz nyíregyházi szervezete nevében
szeretném megköszönni a városlakók ismételt bizalmát. Meggyõzõdésem, hogy
Petneházy Attila és dr. Vinnai Gyõzõ személyében a városunk és az itt élõk érdekeit
érvényre juttató képviselõket küldünk a
Parlamentbe. A nyíregyháziak az eddigi
kormányzati munka folytatására is igent
mondtak vasárnap, hiszen mindkét, a megyeszékhelyet érintõ kerületben a kormánypárt és annak jelöltjei kaptak bizalmat. Városunk polgárai megértették, Nyíregyháza nem
lehet ellenzékben, egységesnek kell maradnunk, csak így
õrizhetjük meg közös eredményeinket és így oldhatjuk meg
a még ránk váró feladatokat.
Nagy László, városi elnök, MSZP:
Köszönjük a választópolgároknak a választáson mutatott aktivitást. Szeretném
megköszönni a médiának azt a támogatását, amellyel igyekezett döntõ többségében
kiegyensúlyozottságot biztosítani az üzeneteink eljuttatásában. 2010-hez képest a Magyar Szocialista Párt – jelen esetben partnerszervezeteivel együtt – több mint 54 százalékos emelkedést ért el a 2010-es választáshoz képest.
Az önkormányzati választásra új feladatokat és változatlan
célokat tûzünk ki, ez pedig az önkormányzat jelenlegi vezetésének a leváltása.
Bakó József, megyei elnök, JOBBIK:
Balczó Zoltán, Gyüre Csaba és Apáti István, ha nem is egyéniben, de listáról bejutott a parlamentbe, amely segítheti a megyében élõk érdekérvényesítését. A Jobbik
az eredményt egyedüli pártként, nem valakivel összefogva érte el! Nyíregyházán lényegesen erõsödtünk. Balczó Zoltán több
választókörzetet meg tudott nyerni, ennek
mindenképpen pozitív üzenete van. Bízunk abban, hogy
az önkormányzati választáson minél több képviselõt tudunk
bejuttatni a nyíregyházi közgyûlésbe. Az EP választáson
pedig szeretnénk a pozícióinkat megerõsíteni.
Szabolcsi Beáta, LMP:
A választáson a várható eredmények születtek. Az országos szereplése az LMP-nek
sikernek könyvelhetõ el, hiszen a legfontosabb célunk az volt, hogy a következõ négy
évben is ott legyünk a Parlamentben, és
képviseljük választópolgárainkat. Megyei
szinten is erõsödés figyelhetõ meg, és úgy
gondolom, hogy a szabolcsi embereknek
is meg kell ismerniük az LMP politikai elképzeléseit. Ezúton gratulálok minden politikusnak az eredményeikhez.

VÁLASZTÁSI LEBONYOLÍTÁS: KIFOGÁSTALANUL
Nem érkezett jogorvoslati kérelem a vasárnapi, országgyûlési választások kapcsán, melyek határideje szerda
délután négy órakor járt le. Sem az egyes, sem a kettes
választókerületben nem kapott beadványt a választási iroda vezetõje, dr. Szemán Sándor. Ami a végeredményt
illeti: kilencvennyolc százalék feletti mindkét nyíregyházi választókerületben a vasárnapi szavazás eredménye. A nem Nyíregyházán szavazók voksait még nem
dolgozták fel, azonban ez már aligha módosítja az eredményt. Az összegyûjtött és szortírozott szavazatok visszakerülnek az állandó lakóhelyekre, ahol szombaton meg
kell számolni ezeket és ekkor alakul majd ki a választásnak a hivatalos, elõzetes eredménye, amely akkor válik
végérvényessé, ha minden jogorvoslati határidõ lezárul.
Húsvét után várható egy teljes végeredmény, amelyet a
Magyar közlönyben hivatalosan is közzétesznek.
Dr. Szemán Sándor szerkesztõségünknek azt mondta:
a választások napján sem voltak beadványok és kifogások, s rendkívüli esemény bekövetkezésérõl sem érkezett jegyzõkönyv. Vasárnap 19 órakor minden szavazókör bezárult, mindez komoly és elõkészített munka eredménye. Csak a 99 szavazókörben mintegy 900 ember
dolgozott, a polgármesteri hivatal egy munkatársa jegyzõkönyvvezetõként, és a bizottságokban átlagosan 7-89 ember. A városháza munkatársai közül körülbelül 170
embert mozgat meg egy választás.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

KÖLCSEY O:DA
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium négy tanulója sikeresen szerepel az országos „Tedd O:DA!” – Online Demokrácia Activity elnevezésû versenyen, amely
egy több fordulóból álló komplex verseny.
A csapat tagjai: Mozga Tímea, Hubert Bianka, Csabai Gergely és Molnár Csaba, mentortanáruk dr. Buczkóné Rangoni Claudia.
A verseny – a Nemzeti Alaptanterv nevelési
célkitûzéseivel összhangban – a demokratikus
értékek iránti elkötelezettség erõsítését szolgálja, a demokrácia közös értékeit képviseli.
Az elsõ forduló feladata az volt, hogy a csapat hozzon létre egy virtuális videómegosztót,
egy közösségi oldalt, s weboldalt, továbbá
készítsenek csapatlogót, válasszanak nevet s
egy mottót. Az elsõ fordulót remekül teljesítette a csapat, hiszen majdnem maximális pontszámot kapott.
A második fordulóban már ennél nehezebb
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feladatok sorával kellett szembenézniük, ugyanis
a csapat kapott virtuálisan 10 millió forintot,
amelyet regionális fejlesztési célokra „költhetett el”. A költségvetési terv mellett az utca emberének, politikai személyeknek s egyéb civil
szervezeteknek a véleményét is ki kellett kérniük, amelyet kisfilmben is kellett rögzíteniük.
A harmadik fordulóban egy szociológiai és
társadalmi témájú videóesszét, egy kérdõíves
felmérést és annak elemzését kell elvégezniük, mindezeket rövid határidõ alatt, az iskolai
tanulmányok mellett.
Az eddigi versenyfeladatokra kapott pontok
alapján az országos élmezõnyben van a Kölcsey. Ha ez a harmadik forduló feladataira kapott pontok után is így lesz, akkor a továbbjutó
csapatok (összesen 6 csapat) tagjai meghívást
kapnak egy „face to face” – élõ fordulóra, egy
budapesti demokráciatáborba. A csapatok közötti végleges sorrend e forduló alatt dõl el. A
három legjobb csapat tagjai brüsszeli utazást
nyernek.

SIKERES FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB
10 éves a FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB, mely óvodás kortól középiskolás korosztályig nyújt sportolási lehetõséget. Csapataik a Magyar Kupa sorozat versenyein, a
Diák Sportszövetség által megrendezett megmérettetéseken és bemutatókon vesznek részt nagy sikerrel. Nemrégiben tartották Makón a Diákolimpia Aerobik Keleti
fordulóját, ahol Nyíregyházát több csapat is képviselte. Sportpályafutásuk elsõ versenyén szereztek 3 elsõ, 2 második helyezést, egy párosban induló csapat pedig
negyedik helyen jutott tovább a döntõbe. A nyíregyházi egyesület sportolói az idei
Magyar Kupában, elsõ nagy versenyükön, majdnem minden kategóriában dobogóközelben végeztek. A fiatalok trénerei: Magyar D. Judit, Takácsné Gál Krisztina, Magyar D. Anna. (Részletek az NYTV Szieszta címû mûsorában pénteken 18.25-kor.)

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A közgyûlés 49/2014. (III. 20.) számú határozata alapján döntött:
1. Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2014. évben történô mûködésérôl.
Az önkormányzat az alap mûködéséhez 12 millió Ft keretösszeget biztosít vissza nem
térítendô támogatás fedezetére.
A program keretében Nyíregyháza város a területén területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosi praxisoknak max. 400 000 forint vissza nem térítendô támogatást nyújt a
korszerû és hatékony feltételrendszer kialakítása és a minôségi ellátás biztosítása, javítása
érdekében (a támogatás mértéke max. 50 százalék).
2. 5 millió forint összeg kamattámogatásként történô felhasználásáról azzal, hogy azt
kizárólag az ETAP keretében támogatható praxisok vehetik igénybe.
A kamattámogatást a PRIMOM Alapítvány által közvetített alábbi hitelekhez lehet
igényelni:
– Új Széchenyi Hitel (max. 10 M Ft, 4,9% kamat)
– Országos Mikrohitel (max. 10 M Ft, 3,9% kamat)
– Helyi Mikrohitel (max. 10 M Ft, 3,9% kamat)
– Szabadfelhasználású Hitel (max. 7 M Ft, 8,9% kamat)
Az ETAP és kamattámogatási program ügyintézését a PRIMOM Alapítvány végzi.
Érdeklôdni:
személyesen ügyfélfogadási idôben: Nyíregyháza, Váci M. u. 41. „F” épület, fszt. 1.
Telefon: 42/502-165, 42/502-138, 42/502-109
E-mail: mikrohitel@nyirinku.hu
A pályázati felhívás és a nyomtatványok a www.primomvk.hu oldalon érhetôek el.
A pályázatokat április 1-jétôl ügyfélfogadási idôben fogadjuk.
Az alábbi visszajelzô lapon is igényelhetik a kamattámogatott
hitelekkel kapcsolatos tanácsadást.
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ÁRPÁD-KORI SKANZEN IS LESZ A MÚZEUMFALUBAN
Az új magtár második épülete és egy Árpád-kori
skanzen valósulhat meg a Sóstói Múzeumfaluban a
Cult-Tour elnevezésû nyertes pályázattal. A SzabolcsSzatmár-Bereg és Szatmár megyei határon átnyúló turizmus keretében megvalósuló múzeumi helyszínek
bõvítése és rehabilitációja címû projektbõl a múzeumfalu 47 millió forintos támogatást kapott. A beruházások idõkapszuláját egy Árpád-kori edény másolatában
helyezték el.

Dr. Kovács Ferenc polgármester
és dr. Bene János múzeumigazgató
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program pályázatán közel 265 ezer eurós támogatást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyei
határon átnyúló turizmus keretében megvalósuló múzeumi helyszínek bõvítése és rehabilitációja címû projekt.
Ebbõl a pénzbõl fejleszthetik Paposon a gótikus templomot, Tiszabercelen a Bessenyei Emlékházat, Szabolcsban

a Mudrány Kúriát, valamint a Sóstói Múzeumfaluban is
újabb beruházások valósulhatnak meg.
Dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepélyes alapkõletételen hangsúlyozta, amióta a Jósa András Múzeum, a
Kállay Gyûjtemény és a múzeumfalu a város fenntartásába
került, más dimenzióban tudják kezelni a turisztikai fejlesztéseket is. A most elnyert pályázat két dolgot is céloz egyszerre, hiszen a múzeum a múltról beszél a jövõnek és a
jelennek, tehát kulturális és turisztikai attrakció is.
Az 1971 óta épülõ Sóstói Múzeumfaluban igazi XIX.
század végi faluban érezheti magát a látogató, a központ
egy uradalmi magtárban kapott helyet, amelyet most bõvíthetnek. Emellett a pályázat lehetõséget teremtett az Árpád-kor építményeinek bemutatására is.
Dr. Páll István, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója elmondta, a pályázattal 47 millió forintot nyertek, amelynek nagy
része az Árpád-kori falu megépítésére kell. Ezzel párhuzamosan felépítik a magtár B épületét, és a fûthetõséggel
télen-nyáron látogatható lesz a múzeumfalu. Az Árpádkorban és késõbb is szokás volt, hogy rituális céllal ástak
el építési áldozatot, egy edényben állatcsontokat vagy fémdarabokat helyeztek el. Ezért a beruházások idõkapszuláját most egy Nyírtasson talált Árpád-kori edény másolatába tették és alapkõként földelték el.

A Nyírtasson talált Árpád-kori edény másolata

TESSÉK ENGEM
MEGMENTENI!

Paul Maar zenés mesejátékának premierjét láthatja a
Móricz Zsigmond Színház közönsége szombaton.
Négy kisgyerek játszik és mesél. Fantáziájuk benépesíti a szobát: elõttünk terem Óriásfölde két hegyével és négy
erdejével, bölcsen uralkodó királyával és örökkön aggódó nejével. És persze szépséges gyermekükkel, Henriettával, akinek mindene megvan, amire csak vágyik, egyet
kivéve: híján van a szerelemnek. Ezért aztán különös férfi-vadászatra szánja el magát. Megszervezi elrablását a
környék egyetlen vegetáriánus szörnyetegével, hogy tóduljanak megmentésére a hercegek. Ám számításába hiba
csúszik... A Tasnádi Csaba rendezte elõadás fõbb szerepeiben Bende Kingát, Fridrik Noémit, Egger Gézát és Mátrai
Lukács Sándort láthatja a közönség.
A lomtalanítás kapcsán a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a 2012. évi CLXXXV.
hulladéktörvényben foglaltak értelmében az ingatlanok elé
kihelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi.
Aki ezt eltulajdonítja, közterületen szétszórja, értékhatártól
függôen szabálysértést követ el, ami pénzbírsággal büntethetô.
Környezetünk tisztaságának védelmében kérjük
a lomtalanítás szabályainak betartását.

Lomtalanítás 2014.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. a
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft.-vel közösen lomtalanítást hirdet.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt szombati napok folyamán, a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a családi házban élôk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtô
edényeik helyére helyezhetik ki a lomot.
Kérjük a lakosságot, hogy vasárnap már ne helyezzenek
ki lomokat. A hulladékok utólagos kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minôsül, ami pénzbírsággal büntethetô.
Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a következô hulladékokat tilos a lomok közé kirakni:

A Nyíregyháza–Oros, Szállási u. 72. sz. alatti Regionális
Hulladékkezelô Üzem (megközelíthetô a 403. sz. fôút felôl) hétköznap 7–17 óráig, a Korányi F. u. 3. sz., valamint
Kerék u. 3. sz. alatt található Hulladékudvarok hétfôtôl
péntekig 7 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra
között tartanak nyitva.
A lomtalanítás menetrendje a következô:
2014. április 12. (szombat)
Nyíregyháza – Nagykörúton belüli rész, Örökösföld,
Jósaváros, Északi alközpont, Hímes, Korányi kertváros,
Kertváros, Malomkert, Bujtos, Repülôtér és környéke,
Huszár-telep, Érkert, Oros, Alsópázsit, Felsôpázsit
2014. április 26. (szombat)
Nyíregyháza – Butyka-Rozsrét, Borbánya, Kistelekiszôlô, Nyíregyháza-bokortanyák, Sóstófürdô, Sóstóhegy, Nyírszôlôs, Nyírjes-Nagyszállás, Kôlapos, Újtelekbokor, Polyákbokor, Mandabokor, Napkor, Nyírtura
Elérhetôségeink:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu
www.thgkft.hu
12
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SZONETTEK
Shakespeare Szonettek
címmel Mándy Ildikó Társulatának vendégjátékát
láthatják a nézõk a
MÛvész Stúdióban április
14-én 19 órai kezdettel.
Mándy Ildikó Társulata
1999-ben alakult. Az állandó munkatársak mellett, minden produkció kiegészül az elõadásnak
megfelelõen kreatív, alkotó gondolkodású mûvészekkel. A 2008-ban elkezdett Shakespeare-tetralógia negyedik darabja
a Szonettek feldolgozása.
A Szabó Lõrinc fordításában elhangzó szonetteket Szalontay Tünde
adja elõ Károlyi Balázs
közremûködésével.
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„HAJRÁ, VERES PÉTER!”

A „BIRKÓZÁS VÁROSA”
Rangos utánpótlás birkózóverseny helyszíne volt Nyíregyháza. Az I. Nyírsport Kupára 22 egyesület közel kétszáz versenyzõje érkezett, nemcsak Magyarországról,
hanem a határon túlról is, így Rimaszombatról és Beregszászról is nevezett csapat. Utóbbinak jó kapcsolata van
a magyar klubokkal, és 15 éve rendszeresen részt vesznek magyar tornákon. A fõszervezõ Nyírsport SE még

NYÍREGYHÁZIKÉNT SZURKOLTUNK RZESZÓWBAN
Nyíregyházi szurkolók népes tábora utazott el
Lengyelországba, hogy egy emberként szurkolhasson a 14 éve külföldön, egy éve pedig már Nyíregyháza testvérvárosában, Rzeszówban röplabdázó,
nem kis túlzással világklasszisnak számító Veres Péternek. A sportoló magáénak tudhatja a BL négyes
döntõjében a legjobb nyitásfogadónak járó különdíjat, csapatával nyert már CEV-kupát, és a Magyar
Röplabda Szövetség „Az év játékosa” címét is megkapta 2012-ben. A nyíregyházi szurkolók a szombat
esti mérkõzésre utaztak ki Lengyelországba. Az
Asseco Resovia (Veres Péter csapata) játszott a
Zaksával bajnoki elõdöntõt. Dr. Kovács Ferenc polgármester úr anyagiakban segítette a nyíregyháziak
kiutazását, dr. Teschmayer Gábor, a Kormányhivatal fõigazgatója pedig támogatólag állt a szurkolók
mellé.

„RAZ-DVA-TRI”
Nem sokkal este hat óra után már Lengyelországban, a
rzeszówi stadion elõtt ölelhették az egykori csapattársak
és barátok Veres Pétert. A stadion ülõhelyei hamar megteltek, 5000 ember várta, hogy pályára lépjenek a játékosok. A szurkolók egymás után skandálták a csapat nevét,
a jobb szélsõ szektorban pedig magyar zászlók tucatjai
jelezték, hogy itt egy kicsiny csapat Veres Péterért szurkol. Az elsõ szettet követõen a hangulat már a tetõfokára
hágott. Több ezer ember egyszerre skandálta: raz-dva-tri,
majd következtek a leütések és egy fergeteges játék! A

Jászai Menyhért alpolgármester (középen) a nyíregyházi edzõk társaságában vehette át a „Birkózás
városa” elismerõ címet a szövetség képviselõitõl

Szombaton délben egymás után érkeztek a lelkes szurkolók a Bujtosi Szabadidõ Csarnok parkolójába. Rövid
ellenõrzést követõen – fényképezõgép, magyar zászlók,
arcfesték – útra is kelt a csapat, hiszen az idõ sürgetett. A
buszon hamar elõkerültek a közös emlékek. Mint megtudtam, a szurkolók között többen is a sportoló csapattársai voltak, de ott volt az edzõje, családtagjai és azok is,
akik végigkövették pályafutását. – Soha nem volt még hozzánk ilyen közel, ezért döntöttünk úgy, hogy elutazunk
Lengyelországba és szurkolunk Petinek a pálya mellett –
mondta el útban Rzeszów felé Takácsné Veress Brigitta,
Veres Péter testvére.

Fotók: Takács Péter

Szerzõ: Bruszel Dóra

Veres Péter a Zaksa ellen huszonegy pontot szerzett,
ezzel õ lett a meccs legeredményesebb játékosa
csapat végül 3–2-re kikapott a Zaksától, de ez mit sem
rontott Veres Péter teljesítményén. A játék alatt 21 pontot
szerzett, ezzel õ lett a legmagasabb pontszerzõ.

„A NYÍREGYHÁZI BAJNOKI CÍMET
SOSEM FELEDEM EL”

Telt ház fogadta a csapatokat Rzeszówban

A RÖPLABDÁNAK KULTÚRÁJA VAN
Lengyelországban a röplabdameccseket élõben közvetítik a televíziócsatornák, az Asseco Resoviának 200 fõs a
hivatásos szurkolói tábora, a szettek között mazsorettlányok lépnek fel, és a játékosokat megismerik az utcán,
igazi sztároknak számítanak. Lengyelországban az emberek mindene a röplabda, a bajnokság elõtt a jegyek 80
százaléka már elkel, 5000 ember elmegy egy-egy meccsre. Olyan sokan szoktak lenni, hogy le se fogunk tudni
parkolni a stadionnál – mondta el Veres Péter testvére.
Külön webshopja van a csapatnak, ahol meg lehet vásárolni a játékosok fotójával ellátott hûtõmágneseket, kulcstartó-figurákat, ajándéktárgyakat. A webshop, a hangulat,
mind-mind profivá teszik a mérkõzéseket. Peti már elsõs
korában kiemelkedett tehetségével a többiek közül, Magyarországon szerintem az elmúlt 20–25 évben senki nem
ért el olyan eredményeket, mint õ – folytatta a mesélést
egykori iskolatársa.
14
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Már éjfélt üt az óra, amikor a Lengyelországban igazi
sztárnak számító, mégis szerény játékossal a meccset követõen leülök beszélgetni egy hotel éttermében. – Általános iskolában fociztam, majd az egyik nyáron 17 centimétert nõttem és váltanom kellett egy másik sportra. Közben
bekerültem középiskolába, ott elkezdtem kosarazni, majd
16 évesen röplabdázni. 17 évesen junior bajnok lettem, 20
és fél évesen Olaszországba kerültem és azóta külföldön
élek. Olaszországban játszottam elõször három évet, majd
Spanyolországban, de játszottam a Moszkva Dinamóban,
voltam a Dubai Sejk kupán is, és már egy éve a lengyeleknél van szerzõdésem – kezdte a mesélést Veres Péter. Korábban volt egy nagyobb sérülésem, akkor gondolkodtam,
hogy abbahagyom a röplabdázást, de felkerestem egy
fizikoterapeutát és végül Olaszországban segítettek felépülni. Egyébként Olaszországban és Lengyelországban a legjobb az orvosi háttér és ez nagyon fontos nekem.

A MAGYAR VÁLOGATOTT TAGJA LESZ
Most jól érzem magam fizikálisan. Elvállaltam a magyar válogatottságot is, nekem ez egy köszönet a válogatott felé, hogy itt lehetek – folytatta a mesélést. Legnagyobb
eredménynek a három évvel ezelõtti Bajnokok Ligája harmadik helyezést tartom, akkor elhoztam a különdíjat is,
de ennek ellenére a legszebb meccs mégis a nyíregyházi
volt, amikor az 1997-1998. évi bajnokságot megnyertük.
A Bujtosi Szabadidõ Csarnok tele volt, még a lépcsõkön is
ültek emberek – azt sosem feledem el.
Már késõre járt az idõ. Miután Veres Péter megkapta az
elismerõ öleléseket, a büszke szurkolói csapat útra kelt
Magyarország felé. A buszból kitekintve a városra csak
egy valami járt az eszemben: Egyszer mindenkinek látnia
kell Veres Pétert a pályán, azt a világhírû sportolót, aki
sosem feledi el nyíregyházi gyökereit és aki olyan teljesítményt nyújt a pályán, amire méltán büszke lehet nemcsak Nyíregyháza, de egész Magyarország is!

csak néhány éve alakult, de birkózói számos jó eredményt értek már el utánpótlástornákon. Egy-egy ilyen
verseny arra is jó, hogy kapcsolatokat építsenek. – Egy
nyelvet beszélünk, a birkózás nyelvét. Egy-egy ilyen verseny tökéletes a kapcsolatépítésre, és így mi is neves tornákra kapunk meghívást. Utoljára harminc éve rendezett nyíregyházi klub hasonló viadalt, mi szeretnénk ebbõl hagyományt teremteni – mondta Pocsai István, a Nyírsport SE elnöke, a torna fõszervezõje.
A verseny kapcsán Nyíregyháza rangos elismerést kapott. A Magyar Birkózó Szövetség a „Birkózás városa”
címet adományozta a szabolcsi megyeszékhelynek. –
Nyíregyháza zászlajára tûzte az utánpótlás-nevelés támogatását, és örömmel tölt el, hogy egyre több gyerek
birkózik. Látni a csillogó szemeket és azt a küzdelmet,
amit egymással vívnak, nagyon jó érzés. A kormány
kiemelt sportágként kezeli a birkózást, és szerencsére
ott maradt az olimpia mûsorán is, ami a gyerekeknek
komoly motiváló erõt jelent. Remélem, néhány év múlva
nyíregyházi olimpikonnak is szurkolhatunk a birkózóversenyeken – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza
alpolgármestere.

Jelentõs támogatást kapott a Nyírsuli atlétikai szakága.
A Magyar Atlétikai Szövetség döntésének értelmében
7,6 millió forintot kapott egy fél évre a nyíregyházi
szakág. Mindez nagyban segíti Szikszai Róbert, junior
Európa-bajnok felkészülését is.

SPORTPROGRAM
Április 12., szombat Városi Stadion 16.30 Nyíregyháza Spartacus–Sopron labdarúgó-mérkõzés
Április 13., vasárnap BUSZACSA 18.00 Nyír-Flop
Holding Nyíregyháza–Hajdúnánás kézilabda-mérkõzés

KÖZVETÍTÉSEK
Április 13., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Sopron labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Április 14., hétfõ 19.30 Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Hajdúnánás kézilabda-mérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria
rendezvénysorozatának keretében az alábbiakkal várja az
érdeklõdõket: április 11-én 14.00 órától tojásfestés és ajándékkészítés, 15.00 órától népi ékszerek bemutatója és vására, 17.00 órától a Tojásfestés különbözõ tájegységekben címû
elõadás. A „Népi ékszerek” címû kiállítás május 10-éig, hétfõtõl péntekig 9–18 óra között látható. A kiállítók: Bak Sándorné
népi iparmûvész és Kiss Ferencné népi ékszerkészítõ. A rendezvény helyszíne a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház.
Kedvenc verseim. Versünnep a Móricz Zsigmond Színházban április 11-én, a Költészet napján 16 órakor a Krúdy Kamaraszínpadon. A délután folyamán a társulat mûvészei:
Bárány Frigyes, dr. Tasnádi Csaba, Egger Géza, Éry-Kovács

vénytelenség országa (elõadás). Szomolai Tibor: Felvidéki
Saga (könyvbemutató, író-olvasó találkozó).
A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 12-én 16.00 óra:
Aranykulcsocska; 13-án 10.00 óra: Nyusziéknál szép a világ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus
játszóház mellett).
A Nyíregyházi Cantemus Kórus „Párok” kórusbérletének
negyedik elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk április
12-én 18.00 órakor a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. A koncert különleges programjában
Giovanni Battista Pergolesi barokk zeneszerzõ és Dohnányi
Ernõ Stabat Mater címû oratóriuma lesz hallható. Bõvebben:
www.cantemus.hu.
A Borbányai Mûvelõdési Házban az április 14-én 13.30
órától kezdõdõ játszóházi foglalkozás mellett, Laborczi Géza

PROGRAMOK

Deák Ferenc Akadémia – Magyarság és Európa. „Szabadság, egyenlõség, nemzetiség! – és amibe kerül...” A 19. század. Elõadó: Csorba László, Magyar Nemzeti Múzeum, fõigazgató, egyetemi docens, kandidátus. Idõpont: április 22én 17.00 óra. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
A B-A-Z Megyei Balesetmegelõzési Bizottság, a Rosvig Kft.
és a boon.hu internetes hírportál támogatásával közlekedésbiztonsági fotópályázatot hirdet az észak-magyarországi és
az észak-alföldi régió középiskolásai, valamint a felsõfokú
oktatási intézmények hallgatói részére Minden nap mozgásban, mindig biztonságban? címmel. A részletekrõl bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.
A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar tavaszi hangversenye. Mûsoron: Kodály Zoltán: Háry János opera népszerû részletei. Idõpont: április 26-án 18.00 óra. Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterme. Vezényel:
Bakó Levente. Közremûködnek: Kazár Ticiána ének, Szilágyi
Szilárd ének, Tamás Attila zongora, Illyés Péter próza, Cantemus Vegyeskar, Cantemus Fiúkórus, karigazgató: Szabó
Soma, Vikár Sándor Zeneiskola mûvésztanárai. Együttesvezetõ: Suszter Csaba.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Könyvkiadó
2014. évi „Az úgy volt...” – XI. Janikovszky Éva meseíró pályázata április 27-éig. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Csutkai Csaba nyíregyházi fotómûvész Csodarabbik emlékhelyei és emlékezõi címû kiállítása látható a Rétközi Múzeumban Kisvárdán május 20-áig.

Zsanna, Fellinger Domonkos, Gulácsi Tamás, Illyés Ákos, Jenei
Judit, Kosik Anita, Lakatos Máté, Munkácsi Anita, Nagyidai
Gergõ, Rák Zoltán, Tóth Károly, Varga Balázs, Varga Norbert,
Vicei Zsolt, valamint Majláth Ákos, a Krúdy gimnázium tanulója, a Zrínyi gimnázium tanárnõje, Varga Ildikó és tanítványai: Mátray Gábor és Mile Bence osztják meg az érdeklõdõkkel legkedvesebb verseiket, melyek közt találunk kihagyhatatlan magyar klasszikust, tréfás kortárs rímeket, kötött formában íródott eklogát és a legszabadabb versformájú dalszöveget is.
Húsvéti készülõdés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Csiriptanyáján (Szabadság tér 2.) április 12-én 9.00–
13.00 óra között. Kreatív foglalkozásra várják a kicsiket és
nagyokat, melyen húsvéti ajtó- és ablakdíszeket, húsvéti kosarat, képeslapot készíthetnek.
A Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeiben, az
alábbi idõpontokban tartanak húsvéti kézmûves foglalkozásokat: a Jósavárosi Mûvelõdési Házban április 12-én 10.00–
12.00 óra; a Butykai Közösségi Házban április 15-én 10.00–
12.00 óra; a Városmajori Mûvelõdési Házban április 17-én
9.30–11.00 óra között. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének Elnöksége várja az érdeklõdõket a Felvidékrõl kitelepített magyarok
emléknapja alkalmából április 12-én tartandó rendezvényére. Program: 12.30-tól Koszorúzás a Felvidékrõl kitelepítettek és gróf Esterházy János emléktáblájánál (Bethlen G. u.
1.); 13.00 órától Emlékkonferencia (Luther Márton Kollégium, Iskola u. 2.). Balassa Zoltán (Kassa): Csehszlovákia a tör-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 12., szombat 11.00 Tessék engem megmenteni!, Babszem Jankó bérlet, MÛvész Stúdió
15.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszínpad
Április 14., hétfõ 19.00 Shakespeare szonettek, a Mándy
Ildikó Társulat vendégjátéka, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszínpad
Április 15., kedd 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 János király, Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.00 Lenni vagy nem lenni, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 János király, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Április 16., szerda 10.00 Tessék engem megmenteni!,
Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Csalóka Péter, Berzsenyi bérlet, Nagyszínpad
13.00 Ökumenikus Biblia felolvasás, Bérletszünet,
Nagyszínpad
Április 17., csütörtök 19.00 Anconai szerelmesek 2,
Bérletszünet, Nagyszínpad

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. április 14., 17.00 óra
Helye: Mandabokor, Általános Iskola
evangélikus lelkész a húsvét jelentõségérõl fog beszélni, majd
a Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület tagjai húsvéti finomságok elkészítésével ismertetik meg a helyszínre látogatókat. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az olvasás
szerelmeseit a Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára
április 14-én 16.00 órától. Téma: „Barabbás”. Beszélgetés
Karinthy Frigyes novellájáról. 17.00 órától az Alkotó tagtársak 12. rendezvényére várják az érdeklõdõket, melyen bemutatkozik: Pagonyi Szabó János, akinek Szemedbe mondom c. kötetét dr. Bihari Albertné mutatja be. Mindkét rendezvény a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében lesz.
A Kertvárosi Közösségi Házban április 15-én 13.00 órától
dr. Bodnár Zsuzsa néprajzkutató-fõmuzeológus a húsvéti
népszokásokról tart elõadást, amelynek ideje alatt az udvaron a gyerekeket játszóházzal várják. A nap folyamán ugyanitt
Mészáros Józsefné Ilike „Húsvéti hímes tojás” címû kiállítása is megtekinthetõ. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.
„Lengyel, magyar két jó barát” Bárkányi Tamás (Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke) elõadása
április 15-én 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyvtári teadélutánján, a fõiskola Központi Könyvtárának rendezvénytermében (megközelíthetõ a „B” épület Mozaikterme felõl).

Idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban. A kiállításban
Földes László játékgyûjtõ ólomkatonái, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hayden-játékgyûjtemény babaházai és Nagy
Róbert grafikus meseillusztrációi láthatóak a jármi kiállítóházban június 15-éig.
A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az
alábbi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek:
gyógytornász segítségével hétfõn és csütörtökön este háromnegyed 6-tól kímélõ torna, majd ezt követõen negyed 8-tól
kondicionáló torna, szerdán és pénteken fél hattól másfél órás
aerobik foglalkozás, amely pénteki napokon ingyenes! Információ: 42/448-005.

TÁJÉKOZTATÁS
A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi
Napforduló Szolgálata tájékoztatja a Tisztelt Klubtagságot, hogy április 24-én 10 órától klubvezetõt választanak. Várják ezen a napon az új érdeklõdõket is. A
tagdíj befizetése is ekkor aktuális.
Helyszín: Napforduló Szolgálat, Nyíregyháza, Sóstói út 62. (Sóstói úti kórház területe).

EGY CSALÁD VAGYUNK!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Baptista szeretetszolgálat szervezésében
CSALÁDI NAPOT tartanak április 12-én a Kossuth téren.

Csikós Péter igazgató (Alapellátási Igazgatóság) A háziorvosi rendszer mûködése, a betegek jogai címû elõadására
várja az érdeklõdõket a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ Az Idõsek Akadémiája címû rendezvénysorozata
kapcsán április 16-án 14 órától a Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtárba.

Programok:
10.00 Fúvós térzene, 10.30 Megnyitó
– dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere,
10.45 Fúvós térzene, 11.00 Néptánc, 11.15 Bábjelenet, 11.30 Pintér Béla koncert, 12.00 Színdarab, 12.10
Igehirdetés – Szenczy Sándor lelkipásztor, 13.00
Pintér Béla koncert, 13.30 Mentõkutyák bemutatója,
13.50 FLASHMOB, 14.00 Bábjelenet, 14.20 Kutyaügyességi verseny, 14.45 LEGÓ-ROBOT bemutató.
(Részletek: nyiregyhaza.hu)

KÖZÜLÜNK SZÁRMAZIK!

GAZDIKERESÕ

A Váci Mihály Irodalmi Kávéház április 16-án koszorúzással egybekötött megemlékezést tart három helyszínen a költõ halálának 44. évfordulója alkalmából.
10.00 órakor a Szeder utcai emléktáblánál Mussó László, Kistelekiszõlõ képviselõje mond megemlékezõ beszédet. 11.00 órakor a Rozsrétszõlõi Általános Iskola
udvarán Gyebrószki János, a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület elnöke, majd 12.00 órakor Mandán, a Váci
Emlékháznál Ladányi András író, költõ mond megemlékezõ beszédet. Közremûködik: Farkas Georgina,
Nyeste Márta, Gyurcsánné H. Ibolya és Szõke József
Bence. A három helyszínre jó idõ esetén kerékpárral
együttesen is el lehet látogatni; találkozó a Szeder utcában 10.00 óra elõtt.

Milka: Körülbelül 3 éves keverék
szuka. Kedves, barátságos, szeretetéhes
kutya. Fajtársaival jól kijön. Április
15-étõl örökbe fogadható.
Berci: Körülbelül 6 éves
keverék ivartalanított
kan. Nagyon jámbor,
kedves, barátságos
kutya. Fajtársaival és a
macskákkal is jól kijön.
Örökbe fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. ÁPRILIS 11.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

A BENCS VILLA NÉVADÓJA
A Sóstói úti villasor egyik impozáns épülete a Bencs
Villa. Az épület polgármester lakhelye volt egykor, hiszen
itt élt családjával dr. Bencs Kálmán, a villa építtetõje és
névadója. A sorozat elõzõ részében bemutatott Bencs
László legkisebb fiáról van szó, aki 1918-ban lépett apja
nyomdokaiba, amikor polgármesterré választották. Bencs
Kálmán 1884-ben született. Középiskolai tanulmányait
szülõvárosában végezte, majd jogi tanulmányokat folytatott és Kolozsvárott lett a jogtudományok doktora. Elõbb
ügyvédi irodában dolgozott, majd joggyakornoki minõségben lépett a város szolgálatába.
Dr. Bencs Kálmánnak polgármesterként az volt a célja,
hogy Nyíregyházát a modern városok sorába emelje. Hivatalba lépése után elsõ sikere a város és a megye elsõ
szakirányú középiskolájának, a felsõ kereskedelmi iskolának (ma Széchenyi István Szakközépiskola) a megnyitása volt. A Károlyiakkal kötött örökváltság 100. évfordulóján, 1924 õszén országos mezõgazdasági, ipari és kulturális kiállítást szervezett. Másfél héten át Nyíregyháza
látta vendégül az országot, amely ekkor kapta meg – elsõsorban a parkjainak köszönhetõen – a virágos jelzõt.
Az õ idejében épült fel a Pénzügyi Palota (ma a Jósa András Múzeum épülete), a megyei rendõrkapitányság, egy
új kétemeletes kórházi pavilon, a Luther-ház és a katolikus bérház, valamint sóstói hidegstrand létesült és megtörtént a késõbb kiépített repülõtér alapozása is. Városirányító és -szépítõ munkáját a kormányzó 1924-ben Ma-
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gyar Királyi Kormányfõtanácsosi cím adományozásával
ismerte el. 1934. december 27-én hivatalba menet halt
meg szívszélhûdésben.
A Bencs család villája 1927-ben épült. A második világháborút követõen elõbb tüdõszanatórium volt, majd
óvoda lett. 1989-tõl tanszálloda, a város vendégháza.
Napjainkban a kultúra és a mûvészetek otthona, amely
Orémusz Maja rendezvényszervezõnek köszönhetõen
hétrõl hétre változatos és értékes programokat kínál a városlakóknak. A villában érdemes megtekinteni a Bencs
család történetét bemutató tárlatot is.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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