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„AZ EREDMÉNYEINKET
KÖZÖSEN ÉRTÜK EL.” Az
október 12-ei helyhatósági
választással lezárul ez az
önkormányzati ciklus. A
hivatalban lévõ polgármestert kértük az elõzõ négy
esztendõ összefoglalására.
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IDÕUTAZÁS SÓSTÓN
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OKTÓBERTÕL MÁR
HASZNÁLHATJÁK A
NYUGATI ELKERÜLÕT.
Elkészült a nyugati
elkerülõ út elsõ szakasza.
A 2,2 kilométer hosszú új
nyomvonalat tavaly
kezdték építeni.
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MINTAÉRTÉKÛ VÁRANDÓSGONDOZÁS. Az
országban páratlan
módon, egy épületben a
Stadion utcán alakították
ki a Védõnõi Szolgálatot
és Terhesgondozást
Nyíregyházán.

TAPINTHATÓ-LÁTHATATLAN

A VÁLASZTÁSRÓL ÉLÕBEN AZ
MÛSORÁN
Október 12-én, vasárnap este 20 órától a Nyíregyházi
Televízió élõ mûsorral jelentkezik. Aki szeretné nyomon követni az eredmények alakulását és friss információkkal rendelkezni az önkormányzati választásokról, a tudósításokkal, kapcsolásokkal teli mûsorfolyam
segítségével megteheti. (Plusz friss hírek: nyiregyhaza.hu.) A választásokkal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat és a jelöltek névsorát pedig a 10-11. oldalon találják.

XXI. ÉVFOLYAM 40. SZÁM
2014. OKTÓBER 10.

Újabb több száz óvodás játszhat mostantól modern körülmények között. Az ovi-foci pályák ugyanis számos
labdajáték mellett sor- és ügyességi versenyekre is alkalmasak. Ebben az összevetésben is kiemelkedõ a
teljesítményünk: az országban eddig megvalósult ovi-foci pályák több mint tizede Nyíregyházán található,
s a program folytatódik. Az ezzel foglalkozó alapítvány elnöke a városvezetés mellett az óvodapedagógusok hozzáállását és a kicsik teljesítményét is dicsérte. (18. o.)

Fotó: Máté János

NEM KISPÁLYÁS KIS PÁLYÁK

HARMINCHÁROM ÉV UTÁN MEGFIATALODOTT AZ ÉRKERT
Megújult az Érkerti lakótelep. A városrész fejlesztésére több mint másfél milliárd forintot költött az önkormányzat. A pénzbõl tíz 10 emeletes ház kapott új nyílászárókat és szigetelést, valamint parkok, sétányok,
sportpályák, játszó- és közösségi terek jöttek létre,
valamint megújult a Vécsey iskola, két óvoda, a helyi
rendõrõrs és a Civilház épülete is, de jutott forrás parkolók kialakítására is.
Sokkal jobb a közérzetük az Érkertben lakóknak, mióta
megújult – errõl számolnak be az itt élõk. A városrész legrégebbi emeletes házai 33 éve épültek, azóta nem volt itt
komolyabb területrendezés. Az önkormányzat több mint
másfél milliárd forintot költött az elmúlt 2 évben az Érkertre, a pénz közel 80 százalékát pályázaton szerezték meg.
A nagyszabású beruházás lezárása alkalmából dr. Kovács Ferenc polgármester az ott élõkkel közösen bejárást
tartott és ünnepélyes keretek között át is adták a megújult
lakótelepet. Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, a
beruházással nemcsak a környezet újult meg, hanem az

itt lakók életminõsége is javult amellett, hogy felértékelõdtek az ingatlanok. Nemcsak azoké, amelyeket energetikai korszerûsítés érintett, hanem szinte mindegyiké, hiszen a környezet és a közösségi terek is megújultak.

REZSICSÖKKENTÉS, KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
Az átadón az is elhangzott, hogy az átlagos magyar családok bevételeik 70 százalékát költik rezsire és törlesztõrészletek fizetésére. Mivel az érkerti beruházásokkal
számos lakás fenntartása lett olcsóbb, így az itt élõk számára egy extra rezsicsökkentés is megvalósult. Mezõ Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetõje kifejtette: – Ennek egy kibõvített formája volt
ez a beruházás is, hiszen megengedte, hogy a lakótömbökben nyílászárókat cseréljenek és így tulajdonképpen
csökkentsék a rezsiköltségeket. Tormássi Géza, a településrész önkormányzati képviselõje megfogalmazta: a projekt jó helyre került, az ott élõk érdekeit maximálisan
szolgálja, s a komfortérzetük mellett a biztonságérzetüket
is növeli a beruházás, hiszen 16 térfigyelõ kamerát is el-

helyeztek a térségben. Dr. Kovács Ferenc elmondta, a fejlesztések ezzel még nem értek véget az Érkertben. Az
önkormányzat tervei szerint megújulnak a járdák az Arany
János utcában. A Kígyó, Szarvas és Arany János utca keresztezõdésében körforgalom épül és a Vécsey utcáig
meghosszabbítják a kerékpárutat is.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 4., SZOMBAT

OKTÓBER 4., SZOMBAT

EGYÜTT FESTETTEK

NYÍRERDÕ NAP

Szülõk, bölcsõdei és gyermekvédelmi dolgozók fogtak össze és festették le
a Tas utcai, egyébként jelentõs, önkormányzati forrásból felújított Bóbita bölcsõde kerítését. Az összefogással megújult kerítéshez a festéket egy helyi
vegyipari kft. ajánlotta fel.

Az idén is megrendezték a Nyírerdõ
Napot a sóstói parkerdõben, mely egyben a Nyírerdõ Zrt. fennállásának 20.
évfordulójának ünnepe is volt. Az egész
napos program során az érdeklõdõknek
többek között alkalmuk nyílt megismerni az erdészek hétköznapjait.

OKTÓBER 4., SZOMBAT

OKTÓBER 4., SZOMBAT

ÉRKERTI ÕSZ

HATVANÉVES AZ ÓVODA

Kiállítással és Népmûvészeti Vásárral
kezdõdött a IV. Érkerti Õsz rendezvénysorozata, melyen részt vettek a szlovák
testvérváros, Eperjes alkotói és az
„Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület
mesterei. Ezzel egy idõben tartották a IX.
Nemzetközi Textilmûvészeti Fórumot is.

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte az Eszterlánc Északi Óvoda sóstóhegyi, Állomás utcai intézménye. A jubileum alkalmából korábbi nevelõk, hajdani
óvodások fogadták el a meghívást, de
voltak itt olyanok, akiknek családjában
több generáció járt ebbe az oviba.

OKTÓBER 6., HÉTFÕ

OKTÓBER 6., HÉTFÕ

NÉPSZERÛSÍTETTÉK A GOMBÁT

BABAHORDOZÓ HÉT

Gombakiállítást rendezett a NYÍRVV
Kft. a Búza téri piaccsarnokban, melynek célja a gombák népszerûsítése volt,
ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is,
hogy a gomba lehet ínyencség, de halálos méreg is. A megnyitón az érdeklõdõk gombás ételeket is kóstolhattak.

A Nyíregyházi Babaklub már 5. alkalommal csatlakozott a Nemzetközi Babahordozó Hét rendezvénysorozathoz. Október 6. és 11. között színes programsorozattal várták a családokat, melyeken
szó esett a babahordozásról, a csecsemõgondozásról és a gyermeknevelésrõl is.

OKTÓBER 6., HÉTFÕ

OKTÓBER 6., HÉTFÕ

ÚJABB GEPÁRDOK

ÕSZKÖSZÖNTÕ A TÜNDÉRKERTBEN

Az európai fajmegõrzési program keretében, Franciaországból két fiatal gepárd nõstény érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. Az állatok elfoglalták helyüket a park Tarzan ösvényének hatalmas
kifutójában. Taiga és Tiara kétéves, igazán játékos, kíváncsi macskák.

A Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézményében október elsõ hete az
õszi hagyományõrzõ programoké, kirándulással, almaszedéssel, régi idõk játékszereivel, versenyekkel, mûsorokkal.
De volt õszi vásár is, melynek bevételébõl játékokat vásárolnak.
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ÕSZI NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai a város számos pontján végeznek
õszi növénytelepítést. Nemcsak fák és
bokrok kerülnek a földbe, hanem hagymás virágok is, melyek már kora tavasszal színpompássá teszik a város
parkjait.
Elkezdõdött a növények telepítése a
Bujtosi-tó városközpont felõli tórészletének
partján. A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai fákat (szomorú fûz, ámbrafa, kínai mamutfenyõ, díszcseresznye, kaukázusi
szárnyasdió, liliomfa és mézgás éger) telepítenek, cserjéket (törpe vérszilva, közönséges mogyoró, csodamogyoró, törpe fûz,
fürtös bodza) ültetnek el, és vízi, illetve évelõ növények is díszítik majd a partot. A szakemberek olyan dekoratív és változatos növényfajtákat igyekeztek választani, amelyek
illeszkednek a vízparthoz, ugyanakkor jól
tûrik a kötöttebb talajt. A növénytelepítés
közel 300 ezer forint értékû.

KIZÖLDÜL A BUJTOS
A tórészlet helyreállítása egyébként a
tavalyi évben kezdõdött el, azóta ütemezetten folyik. Idén elkészült a partvonalrendezés, a nádkaszálás, kialakították a
partvonalrézsût és a koronaéleket. Az elkövetkezendõ hetekben padokat, asztalokat és hulladékos szelencéket helyeznek
el a ligetben. A jövõ évben tervezik a sétá-

nyok teljes felújítását, megerõsítve egy új,
teherbíró alapozó réteggel, új szegélykövekkel és vörös salakos burkolattal, illetve
tovább gyérítjük majd a nádast – tájékoztatta lapunkat Bocskai Péter, a gazdasági
társaság ügyvezetõje.

VIRÁGOSÍTÁS GYEREKEKKEL
700 nárciszhagymát és 700 árvácskát
ültettek el a NYÍRVV munkatársai és a Petõfi Sándor Általános Iskola diákjai a Kossuth téren. A gyerekek környezetismeretóra keretében virágosították a városközpont kör alakú ágyásait, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a hagymás virágok ültetésével
és gondozásával. A városüzemeltetés a jövõben szeretne minél több gyermeket bevonni a városi zöldfelületek ápolásába,
segítve az iskolai környezeti nevelést és
erõsítve a környezettudatos gondolkodást.

FÁSÍTÁS A RÁKÓCZI UTCÁN IS
Oszlopos szilfákat ültettek a Rákóczi utcán. A várostûrõ fafajta telepítése annak a
zöldfelület-helyreállításnak a része, mely
során a Búza tér és Pacsirta utca közötti
szakaszon 1100 négyzetméteren újítják fel
munkatársaink a területet. A földmunkákat, a talajcserét és a faültetést követõen
védõ cserjesort, téli zöld fagyalt telepítenek, és füvesítik a felületet. A helyreállítás
csaknem félmillió forintba kerül.

ESKÜT TETTEK A BIZOTTSÁGI TAGOK
Kósa Tímea alpolgármester elõtt tettek
esküt az október 12-ei önkormányzati választásokon Nyíregyházán közremûködõ
szavazatszámláló bizottsági tagok a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Ezt követõen dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ tartott felkészítést számukra. A megyeszékhelyen vasárnap száz szavazókörben fogadják a választópolgárokat.
Minden szavazókörben lesz olyan szavazatszámláló bizottsági tag, akiket a közgyûlés választott, és kiegészülnek azokkal,
akiket pedig a pártok és jelölõszervezetek
delegálnak. Tehát közel ezren dolgoznak
majd Nyíregyházán az önkormányzati
választásokon. Az õ feladatuk az adott szavazókörben a választás törvényes lebonyolításának biztosítása. Reggel 6 órától este
7 óráig fogadják a választópolgárokat, el-

lenõrzik az adataikat, átadják a választáshoz szükséges szavazólapokat, majd este
felbontják az urnákat és megszámolják a
szavazatokat, tehát közremûködnek a választás eredményének megállapításában.

A HÉT TÉMÁJA

INTERJÚ

„AZ EREDMÉNYEINKET KÖZÖSEN ÉRTÜK EL”
Az október 12-ei helyhatósági választással lezárul ez az
önkormányzati ciklus, vasárnap már öt esztendõre választjuk a polgármestert és a képviselõket. A voksolást megelõzõ utolsó lapszámunkban a hagyományoknak megfelelõen a hivatalban lévõ polgármestert kértük az elõzõ négy
esztendõ összefoglalására. Dr. Kovács Ferenc néhány lapszámmal korábban a kormányzattal való összefogás látható eredményeirõl beszélt, most néhány területrõl részletesebben is kérdeztük, a teljesség igénye nélkül.

hely lett, minõsített gyógyvizekkel – fejlesztjük, s idevonzzuk a turistákat, azzal a várost építjük, magunknak is. Egy
múlt heti díjátadón, melyen újabb elismeréssel gazdagodtunk az idegenforgalom területén, kiderült: most már az elsõ
25, turisztikailag jegyzett város között vagyunk a települések kimondatlan versenyében. Óriási eredmény, hogy felkerültünk a térképre, beszélnek rólunk országszerte, s jó a
hírünk! Korábban szinte egy-két pozitív hír volt a városról,
s a többi negatív, ma már fordított az arány. Ez közös erõfeszítéseink eredménye, melyre büszkék lehetünk.

Szerzõ: Tarczy Gyula
– Polgármester Úr, a Korona Hotelben tartott értékelésén arról is szólt, hogy tüzetesen megnézték a várost a
befektetõk is, mielõtt Nyíregyháza mellett döntöttek. Ön
elégedett a képpel?
– Kezdjük ott, hogy az elõzõ vezetés örökségeként nagyon súlyos helyzetbõl indultunk, így az elsõ két esztendõben gúzsba volt kötve a város pénzügyi szempontból,
szinte semmire sem volt esélyünk. De az azóta eltelt idõszak is az évtizedes hátrányok, lemaradások leküzdésérõl
szólt, s a következõ ciklusra is bõven marad e téren feladat. Amíg négy évtizednél öregebb távhõcsövek veszélyeztethetik a földben az ellátás biztonságát, s negyvenéves ablakokon fúj be a szél egyes óvodákban, oktatási
intézményekben, ha éppen nincsenek beszegezve, van mit
tennünk. Ehhez képest elmondhatjuk, hogy a következõ
vezetés egy rendezett, tisztán tartott, modernizált épületekkel, utakkal teli, jó állapotú városban kezdheti meg a
munkát – anyagi téren is.

MEGÚJULÁS KÍVÜL-BELÜL

NEM JÁR, HANEM JUT,
HA TESZÜNK ÉRTE
– Nemrégiben utalt arra, hogy ebbõl sok dolog a korDr. Kovács Ferenc
mányzattal való kitûnõ együttmûködésnek köszönhetõ, s ittjártakor Orbán Viktor miniszterelnök is dicsérte a várost.
– Igen, de sok minden nem a kormány dolga, s nem is
NYÍREGYHÁZIAKKAL
foglalkozhat azzal, hogy parkosítunk-e, építjük-e, felújítNYÍREGYHÁZÁÉRT
juk-e a játszótereinket. Közel száz buszöblöt raktunk rend– Mindezekben milyen szerepet kaptak a nyíregyháziak?
be, most végezzük az üvegezési munkákat, de több száz
– Szakítva elõdeink gyakorlatával, igyekeztünk lokálúj pad is kikerült az egyre virágosabb közterületekre, s
például az új kondiparkok, játszóhelyek pedig igazi kö- patrióta módon helyzetbe hozni a helyieket. A közbeszerzési eljárások során a törvény
zösségi színterekké váltak. Reményeink szerint érzékelhetõ „Mi nem ígérgetünk felelõtlenül, minden adta lehetõségeket kihasználva
igyekeztünk a munkákat úgy
a különbség, ráadásul ezek
lakossági igényt komolyan veszünk és
egyre nagyobb része önerõbõl nem azt keressük, hogy hogyan nem lehet megbontani, hogy úgynevezett
meghívásos rendszerben a
valósul meg, mert a kormegcsinálni valamit, hanem azt,
nyíregyházi cégeket favorizálmánnyal együtt rendbe hoztuk
hogyan és milyen lépésekkel lehet
hassuk. A közös sikerben sokat
a város pénzügyeit. Ha már itt
eljutni a probléma megoldásáig.”
számított a csapatmunka. Itt, a
tartunk, azt hallani, hogy gonvárosházán a munkához igazídolatban sokan elköltötték már
azt a 23 milliárd forintot, ami várhatóan célzottan a vá- tott mûködési szerkezet segítségével, több esetben új, amrosba érkezik az uniós keretbõl a következõ években, az biciózus munkatársakkal, s a korábban itt dolgozók elenegyéb pályázatok mellett. Ne feledjük, hogy 14 milliárd- gedhetetlen szemléletváltásával jól mûködõ, szakmai „csaról indultunk, és sokat kellett dolgoznunk azon, hogy kö- patok” alakultak ki, akik a számos pályázatunk alkalmázel megduplázzuk a keretet... Ám ezekre még nincs konk- val az ötlettõl a kivitelezésig, fenntartásig átlátták, végigrét támogatási szerzõdés! Így csak akkor válik valósággá, vitték a folyamatokat. Nekik is köszönöm a munkájukat,
ha komoly, értelmes ötletekkel, programokkal megpályáz- nem véletlen, hogy annyi díjat, elismerést kapott Nyíregyzuk. Már most ezen dolgozunk, s a kormányzati hozzáál- háza az elmúlt négy évben az ipari parktól a környezetvédelmen át a turisztikáig, vagy a kerékpárosbarát települás miatt jó esélyeink vannak a sikerre.
lés címig.

MAGUNKNAK ÉPÍTJÜK A VÁROST

– A polgármesteri programjában egyebek mellett munkahelyteremtésrõl, a turisztika fejlesztésérõl szólt. Mik
az eredmények?
– Bátran állíthatom, hogy az akkor tervezettek mentén
haladtunk, rendszerben gondolkodva. A LEGO fejlesztése, a Raiffeisen Nyíregyházára költözése, vagy az
Eissmann, a Hübner beruházásai – és még sorolhatnánk a
magyar gyökerû vállalkozások projektjeit is – azt jelzik:
jó úton járunk. A start munkát is beleszámítva sokezres
nagyságrendû a munkahelyteremtés, miközben csökkent
az álláskeresõk száma, de e téren mindig van mit tenni,
nem lehetünk soha elégedettek. Ám nagyon fontos, hogy
miközben befektetõket vonzunk, Nyíregyházát elsõsorban
a nyíregyháziaknak építjük. Azzal, hogy Sóstógyógyfürdõt – mely erõfeszítéseink következtében nemzeti gyógy-

oktatási, szociális intézmények dolgozóit is. Ezért is lehetséges, hogy közel harminc iskola, óvoda, bölcsõde újul
meg, szinte egyszerre! De a fiatalabb korosztály mellett
az idõseinkre is figyelünk az Idõsügyi Tanács segítségével, felújított intézményekkel, kedvezményes lehetõségekkel. Hangsúlyozom: mindig addig nyújtózkodtunk, amíg
a takarónk ért. Ha korábban is így történt volna, nem kellett volna több tízmilliárd forintos adósságot ledolgoznunk.
Ezzel együtt évrõl évre nõtt a civil szervezetek számára
pályázható összeg is. És az egészségügyre is fokozottan
figyelünk ennek jegyében! Túl a 24 órás ügyelet bevezetésén, kiemelten segítettük a háziorvosokat, felújításokkal,
eszközbeszerzéssel, parkolási gondok megoldásával,
defibrilátorok kihelyezésével, felsorolni is nehéz, hogy egyegy területen mennyi mindent értünk el közösen. S rendszeresen találkozom, konzultálok az orvosokkal, kiemelten fontosnak tartom, hogy napi kapcsolatban legyünk. S
közben zajlik Magyarország egyik legnagyobb kórházfejlesztési programja. Az onkológiai tömb átadásával már
sejthetõ, micsoda modern, XXI. századi komplexumot kap
Nyíregyháza és a megye.

ÉLHETÕBB VÁROS,
ODAFIGYELÉSSEL
– Márpedig programból és pályázatból volt bõven...
– Igen, sokat dolgozott a csapat, de mindezt egy tudatos, hosszú távú stratégia mentén. Mi négy éve határozott
jövõképpel rendelkezünk, s ezek mentén dolgozunk, idevonzva a magánerõs befektetéseket, hiszen egy önkormányzat mindent egyedül nem tud megcsinálni, s nem is
dolga. Mondok egy egyszerû példát: dupla kapacitású
szennyvíz-gerincvezetéket fektettünk a beruházásnál a
LEGO környékén, gondolva a késõbbi munkahelyteremtõ
beruházásokra, s a nyugati elkerülõ útszakasz sem véletlenül épül meg tíz évvel korábban... A fõ cél azonban az,
hogy minél élhetõbb várost teremtsünk magunknak folyamatosan, s a közös gondolkodásba bevontuk például az

– Az oktatási intézményekre már utalt, de emellett még
milyen szembetûnõ változásokra utalna szívesen?
– A város emblematikus épületei újulnak meg folyamatosan. A BUSZACSA, mely nemrég került városi tulajdonba, már új köntöst kapott, s kormányzati segítséggel
modernizáljuk a belsejét is. Már látszik, milyen lesz a
mûvelõdési központ, egy valóban fenntartható projekt
keretében, és a stadionról se feledkezzünk meg, melyre
szintén érkezik egymilliárd forint. Megújult a színészház, a MÛvész Stúdió, miénk lett a Tiszti Klub épülete, s
egyre komolyabb szerepet vállalunk a jubiláló múzeumfaluban. Itt is, és még Sóstó-szerte számos új turisztikai
attrakció születik az Árpád-kori falutól a Pálinkaházon
át az állatparki Andok világáig, Viktória-házig. Büszkék
lehetünk arra is, hogy megteremtettük a lehetõségét a
fejlesztésekkel egy kerékpárosbarát szemléletnek. Érdemes megnézni, hogy mennyivel többen bicikliznek. A
térfigyelõ kamerák kihelyezése, a rendõrséggel és társszervekkel való együttmûködés, az akciók mind azért
történnek, hogy még inkább biztonságban, nyugalomban érezzük magunkat. Sok területen még az út elején
járunk, van mit ledolgoznunk.

FELELÕS GONDOLKODÁS,
ÍGÉRGETÉS HELYETT
– Mit gondol, hogy érzékelik ezt a városlakók?
– Folyamatos a kapcsolatunk velük, hogy mást ne mondjak, a beérkezõ igények alapján kezdtük el a közvilágítás,
az utak, járdák rég várt fejlesztését, építését. Mi nem szlogeneket mondunk, hanem dolgozunk. De sokszor a sok is
kevés... Mi nem ígérgetünk felelõtlenül, minden lakossági
igényt komolyan veszünk és nem azt keressük, hogy hogyan nem lehet megcsinálni valamit, hanem azt, hogyan
és milyen lépésekkel lehet eljutni a probléma megoldásáig. S ha minden összeállt, már mennek is a munkagépek.
Csak idén egymilliárd forintot költöttünk erre a célra!

TERVEK, VAGY OSZTOGATÁS?
– Ha már az ígérgetéseknél tartunk, ez nem ritka mostanság, a választások közeledtével. Hogyan értékeli a záruló kampányidõszakot?
– Mi ígérgetés helyett konkrét tervekkel rendelkezünk,
s komoly lehetõségek elõtt áll a város, melyeket magunknak teremtettünk. Persze osztogatni, és újra eladósítani a
várost könnyû lenne, most is többen erre építették a jövõre vonatkozó, nehezen komolyan vehetõ szlogenjeiket...
A baloldalon azt sulykolták 16 éven át, hogy nincs alternatíva. Mi bebizonyítottuk az elmúlt négy évvel, hogy nagyon is van, persze még bõven akad feladat. A legszomorúbb azonban az, hogy nem tanulva a hibáikból, ismét
elképzelések és program híján, a mocskolódás, gyûlöletkeltés, személyes lejáratás mentén kampányolnak. Ez biztosan nem a város érdekét szolgálja.
2014. OKTÓBER 10.
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AKTUÁLIS

IDÕUTAZÁSSAL NYÍLT MEG AZ ÚJ SÓSTÓI ATTRAKCIÓ
vel, az elmúlt idõszak kutatási anyagaira alapozva jött létre a látványosság, ami páratlan a maga nemében Magyarországon, mert bepillantást enged a középkori magyar emberek életébe.

ÚJLÉTAI URADALMI MAGTÁR

Átadták a Sóstói Múzeumfalu legújabb attrakcióját, az Árpád-kori falurészletet. A látványosság azt
mutatja be a látogatóknak, hogyan éltek õseink az
Árpád-házi királyok idején. A múzeumfalu emellett
egy új kõépülettel, az Újlétai uradalmi magtárral is
gazdagodott.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Karddal felfegyverzett katonák járõröztek a napokban
a Sóstói Múzeumfaluban. Az egyik Árpád-kori házikó mellett pedig nyársra húzott csirkét sütött egy középkori ruhás hölgy, mellette lenvászon ruhában két csintalan gyerek fakarddal játszadozott. Látványos idõutazással nyílt
meg a múzeumfalu új attrakciója, az Árpád-kori falu, egy-
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bekapcsolva a skanzen 35 éves jubileumával, melyet egész
nap változatos programokkal, emléküléssel is ünnepeltek.
A „Cult-tour” Magyar–Román Határon Átnyúló Projekt
keretén belül több mint 40 millió forintból megvalósuló új
látványosságot dr. Cseri Miklós, kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, valamint Páll István, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója szalagátvágással adták át a látogatóknak.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: bár sokat
hallunk a modernizációról, de tudnunk kell, honnan jöttünk. A történelmünk a kultúránk része is. Ráadásul ezzel
az attrakcióval nemcsak a múzeumfalu fejlõdött, hanem
Nyíregyháza turisztikai látnivalóinak köre is. A városvezetõ reményét fejezte ki, hogy nagyon sokan megnézik
majd az új beruházást, különösen a diákok érdeklõdésére
számít. Az eseményen elhangzott, történészek segítségé-

Istvánovics Eszter, a Jósa András Múzeum régésze szerint, az emberek elképzelésében az él, hogy az Árpád-korban primitíven éldegéltek az emberek. A szakemberek pedig ennek az ellenkezõjét tapasztalják a régészeti leletekben. Megpróbálták azt bemutatni, hogy a primitív életforma csak látszólagos, valójában ez egy magas kultúra volt
akkor is.
A múzeumfaluban idõvel bõvíteni szeretnék az Árpádkori falut, az elképzelés, hogy egy korabeli templom is épül
majd a házak mellé. A múzeumfalu ugyanakkor egy új
kõépülettel is gazdagodott. Az Újlétai uradalmi magtár nemcsak új éke Sóstónak, ez az épület ad majd otthont különbözõ kiállításoknak és szakmai konferenciáknak.

Dr. Cseri Miklós, kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

ENERGIAHATÉKONY KÖZINTÉZMÉNYEK
jól érzik magukat. Az így megtakarított pénz pedig az oktatási rendszerben marad. Arról is szólt, hogy az elmúlt
évben egy eddig nagyon sikeres felújítási programot indítottak, 1 milliárd 160 millió forintot fordíthattak óvodák és
iskolák felújítására. A programot idén folytatják és kiegészül a bölcsõdékkel. Idén összesen öt bölcsõde komplett
felújítását végzik el, és a pályázatok mellett a város költségvetésében 80 millió forintot különítettek el a bölcsõdék korszerûsítésére. Az elmúlt évben és idén ezekre összesen kétmilliárd forintot tudnak fordítani jórészt pályázatok segítségével, és ehhez tudják biztosítani a közel 400
millió forintos önerõt is. Az önkormányzat célja az, hogy
a következõ években a város szinte összes intézményét
felújíthassák pályázati támogatásokkal.

Kilenc, az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény energetikai fejlesztése valósult meg az elmúlt
idõszakban Nyíregyházán, egy európai uniós projekt
keretein belül. A közel 600 millió forintból elkészülõ
fejlesztéssorozat 85 százaléka pályázati forrás, 15 százalékát pedig az önkormányzat biztosítja.
Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagintézményében németórán, németül köszöntötte a diákokat
Nyíregyháza polgármestere, aki helyszíni szemlén járt a
felújított oktatási intézményben. A fejlesztéssorozat részeként történt meg a Zelk Zoltán Általános Iskola homlokzati és tetõszigetelése, nyílászáróinak cseréje, továbbá termosztatikus szelepek felszerelésével szabályozható lett a
hõmérséklet a tantermekben.

IDÕSZERÛ, ELÕZMÉNY NÉLKÜLI VOLT
Az Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai telephelye is részese volt a felújítási programnak. Az intézményben megtörtént a teljes hõszigetelés, kicserélték a nyílászárókat, új színt kapott a külsõ homlokzat, korszerûsítették a fûtési rendszert és hõfokszabályzókkal látták el a
radiátorokat. A polgármesteri szemle idején Szikszainé Kiss
Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje azt
mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, a 34 éves
óvodaépületben ilyen nagy felújítás még nem történt, ezért
a munkálatok idõszerûek voltak. Hozzátette, az energeti-

A Krúdy Gyula utcai intézményben ünnepelnek
az óvodások
kai fejlesztéseknek köszönhetõen kevesebb lesz a fûtésszámla, és szebb, modernebb épületben nevelkedhetnek
a kicsik. Az óvoda energetikai beruházásának összege
meghaladta a 73 millió forintot. A Krúdy Gyula utcán már
két megújult intézmény fogadja a gyerekeket.

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere a helyszíni szemlén hozzátette, az energetikai fejlesztéseknek köszönhetõen szép, modern épületekben folyhat az oktató- és nevelõmunka, olyan helyeken, ahol az összesen 650 gyermek és a pedagógusok is

A BEM ISKOLA IS ELKÉSZÜL HAMAROSAN
A felújítási munkálatok határidõre elkészültek, köszönhetõ ez a rendszeresen folytatott kooperációs megbeszéléseknek, amelyek a kivitelezõ és a felhasználók között
zajlottak. A Zelk Zoltán Általános Iskola és az Eszterlánc
Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai telephelye mellett megújult az óvoda Napsugár Tagintézménye, a Micimackó
Bölcsõde, a Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézménye, a Gyermekek Háza Óvoda Déli Telephelye,
a Városi Rendelõintézet, a Védõnõi Szolgálat és Terhesgondozó épülete (ld. 8. oldal). A Bem József Általános Iskolában is hamarosan befejezõdnek az energetikai korszerûsítések, így már az Epreskert utcán is egy megszépült és modern intézményben tanulhatnak a gyerekek.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

HATÁSOS VÉDELEM CSONTRITKULÁS ELLEN
ÚJ KORSZAKOT NYIT A K2-VITAMIN
Egy Magyarországon eddig alig ismert vitamin új fejezetet nyithat a csontritkulás elleni küzdelemben.
Újabb és újabb vizsgálatok erõsítik meg, hogy a Kvitaminok egyik fajtája, a K2-vitamin kulcsszerepet
játszik abban, hogy a kalcium valóban a csontokba
épüljön be és ne rakódjon le az erekben.

az erekben és érelmeszesedést okozhat. A kalcium úgy
rakódik le az erek falán, mint a vízkõ a csövekben. Ennek
akár érszûkület vagy szívinfarktus is lehet a következménye. Ezért fontos a kalcium mellett megfelelõ K2-vitamin
bevitelérõl is gondoskodni.

A K2-VITAMIN JÓ A CSONTOKNAK ÉS
AZ EREKNEK IS

A közelmúlt egyik nagy jelentõségû orvosi felfedezése
a K2-vitamin, melynek csontvédõ hatását klinikai vizsgálatok mutatták ki. Ez a vitamin Magyarországon még szinte nem ismert, de Nyugat-Európában is csak az elmúlt pár
évben ismerték fel, hogy milyen fontos szerepet játszik a
csontok erõsítésében.

Új keletû felfedezés, hogy a K2-vitamin rendkívül fontos a kalcium hatékony csontba épüléséhez, és emellett
akadályozza a kalcium érfalakon való lerakódását – mondja dr. Bors Katalin reumatológus fõorvos. – A K2-vitamin
kétféle módon javítja a csontok állapotát: egyrészt fokozza az új csont képzõdését, másrészt akadályozza a csontbontó sejtek túlzott mûködését.

35 ÉVES KOR UTÁN ELKEZDÕDIK
A CSONTVESZTÉS

A HÁROM EGYÜTT HATÁSOS

30 éves korunkra érjük el csúcs csonttömegünket, azaz
csontjaink ekkorra érik el legnagyobb erejüket és sûrûségüket. 30–35 éves kor után a csonttömeg lassan elkezd
leépülni, mindenféle látható tünet nélkül. A nõknél
menopauza után felgyorsul a csontvesztés.

A KALCIUM FONTOS, DE NEM ELÉG
Sokan úgy gondolják, hogy kalciumpótlással egyszerûen megelõzhetõ a csontritkulás. A kalcium tényleg nagyon
fontos, de nem elég:
1. Az önmagában szedett kalciumnak csak kis része jut el
a csontokhoz. Ahhoz, hogy felszívódjon és hatékonyabban
beépüljön a csontokba, szükség van K2- és D-vitaminra is.
2. Az önmagában bevitt kalciumnak – K2-vitamin nélkül – káros mellékhatásai is lehetnek, például lerakódhat

A K2-vitamin a D-vitaminnal finom összhangban végzi
a feladatát. A D-vitamin segíti a kalcium felszívódását, a
K2-vitamin pedig a kalciumot a „csontokhoz irányítja” és
segíti beépülését a csontszerkezetbe. A csontritkulás megelõzésében a K2- és a D-vitamin egymást erõsítõ hatását
orvosi kutatások bizonyítják.

MIÉRT AJÁNLOTT PÓTOLNI A
K2-VITAMINT?
Étrendünk régebben elegendõ K2-vitamint tartalmazott.
A háziállatok szervezete képes volt zöld növényekbõl elõállítani ezt a vitamint, amikor legelõn, kertben tartották
õket. A nagyüzemi állattartás elterjedésével ez megváltozott, így ezekben az ételekben (például: marhahús, tej,
vaj, tojás) ma már jóval kevesebb K2-vitamin található,
mint régen. Mivel a modern étrend nem tartalmaz elegendõ K2-vitamint, tanácsos pótolni ezt.

Az egészséges csontok fenntartásához tehát kalcium,
K2-vitamin és D-vitamin szükséges. Ennek fontosságát az
is alátámasztja, hogy sorra jelennek meg Európában – így
nálunk is – olyan készítmények, melyek a három hatóanyagot kombináltan tartalmazzák.
(tcr)
Albert Anna
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EGÉSZSÉG

MINTAÉRTÉKÛ VÁRANDÓSGONDOZÁS
Az országban páratlan módon, egy épületben jött
létre Védõnõi Szolgálat és Terhesgondozás Nyíregyházán. Az egészséges kismamák számára így egy helyen,
a Stadion utcán biztosítanak tanácsadást és orvosi szakrendelést is. A nyíregyházi önkormányzat és a Jósa
András Oktatókórház együttmûködése révén így korábban kiszûrhetõ, hogy melyik kismama szorul komolyabb orvosi ellátásra, de elõreláthatólag csökkenni fog a kórházi szakrendelések leterheltsége is.

kapnak, ehhez a kórház segített mûszerekkel, a város pedig felújította az épületet.

LEGMODERNEBB ULTRAHANGOS
KÉSZÜLÉK
A legmodernebb ultrahangos készülékkel végzett vizsgálatok mellett még azt is meg tudják a Stadion utcában
állapítani, milyen stressz éri a magzatot az anyaméhben.
A nõgyógyászok azt mondják, ezen a várandósgondozás-

A várandósgondozás és terhestanácsadás egy együttmûködési megállapodás eredménye. A Jósa András Oktatókórház és az önkormányzat fogott össze annak érdekében, hogy az egészséges kismamákat a legmodernebb
eszközökkel, otthonos körülmények között tudják megvizsgálni. Dr. Kovács Ferenc polgármester kifejtette: –
A nyíregyházi kismamáknak nem kell 3-szor, 4-szer, 5ször menni vizsgálatokra, hanem itt, egy helyen, egy alkalommal, minden gondozást, minden vizsgálatot meg-

A szakemberek hozzáfûzték, ez az új forma nem jelenti azt, hogy ezek után csak a veszélyeztetett terhesek kerülnek nõgyógyászokhoz. Viszont ezek után, akinek nem
szükséges, nem kell kórházba menni egy zsúfolt szakrendelésre.

KILENC HÁZIORVOSI RENDELÕT IS
KORSZERÛSÍTETTEK
Dr. Pap Károly, a Jósa András Oktatókórház osztályvezetõ fõorvosa elmondta: – Akinek nõgyógyász kell, az
megkapja a nõgyógyászati ellátást, aki nõgyógyászt szeretne választani, annak továbbra sincs semmi akadálya. A
szakember úgy véli, hogy a kismamaság nem teher, hanem várandósság egészségben.
A Stadion utcán kialakított Védõnõi Szolgálat és
Terhesgondozó épülete abból a forrásból újult meg,
amelynek segítségével kilenc háziorvosi rendelõt is korszerûsítettek a városban. A kórház pedig a több millió
forintos mûszaki berendezéseket biztosította a központ
számára.

A kismamákat már fogadják

Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház fõigazgató-helyettese, szülész-nõgyógyász fõorvos és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere

sal egybekötött szakrendelésen rögtön ki lehet deríteni,
melyik kismamának van szüksége komolyabb orvosi ellátásra. Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház
fõigazgató-helyettese, szülész-nõgyógyász fõorvos kifejtette: – Ezzel a beruházással már nemcsak a szakmai háttér, hanem a technikai feltételek is biztosítottak ahhoz,
hogy a kismamák a legjobb ellátásban részesüljenek. Itt
már, az új mûszereknek köszönhetõen, azokat a problémákat is ki lehet szûrni, melyhez kevés a védõnõi és a
szakorvosi hozzáértés, és csak szükség esetén kell a kismamának a kórházba menni. Ez a beruházás a kórházi
munkát is segíteni fogja.

Megújult az épület külseje is

CÍMZETES FÕORVOSI CÍMET KAPTAK
CÍMZETES FÕORVOSOK, AKIKNEK
A MUNKÁJÁT A VÁROS EMLÉKLAPPAL
ISMERI EL:

Címzetes fõorvosi címet kapott az alapellátásban
dolgozó 78 nyíregyházi orvos, akiknek a kitüntetõ címet dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepélyes keretek között adta át a városházán.
Címzetes fõorvosi címet viselhet 2014 áprilisa óta az a
háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az
az alapellátást végzõ fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el.
Nyíregyházán 78, az alapellátásban dolgozó orvos kapta
meg a kitüntetõ címet. A címzetes fõorvosokat Nyíregy8
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háza polgármestere köszöntötte a városházán. Azt mondta: az önkormányzat, amellett, hogy erkölcsileg megbecsüli és elismeri az orvosok munkáját, igyekszik minden
feltételt megteremteni a korszerû gyógyítómunkához:
– Nyíregyházán tavaly már rendelkezésre állt az egészségügyi támogató alap 8 millió forintos keretösszeggel,
amelyre az orvosok maximum 400 ezer forint értékû eszközbeszerzésre nyújthattak be pályázatot, 50 százalékos
támogatással, s ezt a keretösszeget idén 12 millió forintra
emeltük. Emellett épületek is megújultak, 11 orvosi rendelõ felújítása történt és történik meg.
A címzetes fõorvosoknak Nyíregyháza polgármestere ünnepélyes keretek között emléklapot adott át a városházán.

dr. Ábrahám Izabella, dr. Aczél Zoltán, dr. Agárdy
Miklós, dr. Albert Valéria, dr. Angyal Zsolt, dr. Bakó
Attila, dr. Balázs Ibolya, dr. Balázsy Judit, dr. Bancsi
Éva, dr. Bay Béla, dr. Bodnár Tibor, dr. Bojti István, dr.
Bujdosó Erika, dr. Csatáry Aranka, dr. Csobánka Margit, dr. Dankó Zsuzsanna, dr. Dobai Csilla, dr. Együd
Ágnes, dr. Farkas Enikõ, dr. Fazekas Judit, dr. Fekete
László, dr. Frackowiak Urszula, dr. Füzeséri Ilona, dr.
Gerner László, dr. Harsányi Magdolna, dr. Herbály Zsuzsanna, dr. Hizóh Edit, dr. Horváth Ágnes, dr. Jakab
Edit, dr. Jakab Etelka, dr. Karácsony Éva, dr. Kerényi
Róbert, dr. Kertész Margit, dr. Kocsis Klára, dr. Komjáthy György, dr. Kondor László, dr. Kónya Éva, dr. Korpos
Károly, dr. Kósa Vilmos, dr. Kovács Ágnes, dr. Körtély
Zsuzsa, dr. Lészkó Anna Csilla, dr. Molnár Csilla, dr.
Nagy Anna, dr. Nagy Gabriella, dr. Nagy Marietta, dr.
Nagyhajú Katalin, dr. Orbán Gergely, dr. Orosz Márta,
dr. Õri Ágnes, dr. Papp Irén, dr. Papp Katalin, dr. Pásztor Margit, dr. Péter Zoltán, dr. Póka Árpád, dr. Rübl
Mária, dr. Salamon Terézia, dr. Salzmann Tünde, dr.
Sárközi Katalin, dr. Soltész János, dr. Szabó Béla Levente, dr. Szabó József, dr. Szilágyi Eleonóra, dr. Szilágyi Zsigmond, dr. Szilvai Mária, dr. Szokol István, dr.
Tamás István, dr. Tarr Magdolna, dr. Tóth Árpád, dr.
Udvari Mária, dr. Újhelyi János, dr. Ujvári Katalin, dr.
Vaczó Sándor, dr. Valent Mihály, dr. Varga Erzsébet,
dr. Veisz Katalin, dr. Vékony Enikõ, dr. Vetter Tilo
Günther, dr. Vikár István.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyûjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.

2014. október 20. és december 7. között
végzik a háztartások életkörülményeinek feltárását célzó, a Háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvételt.
A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az európai felméréssel kapcsolatos részletes leírás a
www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalon található.
A Magyarországon felkeresendõ 18 ezer háztartás kijelölését véletlenszerû kiválasztással hajtottuk végre. Az adatfelvételre kétféle módon, interneten, illetve kérdezõ személyes közremûködésével lehet válaszolni.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:

A kérdõívet kérdezõ segítségével kitöltõ háztartásoknak ajándékként egy 1000
forint összegû Erzsébet-utalvánnyal mondunk köszönetet, míg az interneten válaszoló háztartások között összesen 10 darab iPad mini táblagépet sorsolunk ki.
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi
azonosítás lehetõségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény elõírásait.
Az adatgyûjtést végrehajtó kérdezõk hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek. Kérem, segítse munkájukat!
Debrecen, 2014. 09. 02.
2014. OKTÓBER 10.
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014
A LÁNCSZAVAZÁSÉRT TÖBBÉVES
BÖRTÖNBÜNTETÉS IS JÁRHAT
Az áprilisi országgyûlési és a májusi európai parlamenti
választást követõen vasárnap újra a szavazóurnákhoz járulhatunk. Ekkor tartják majd meg a helyi önkormányzati
választásokat. Hogyan lehet voksolni? Mi az a láncszavazás? Mikor értesülhetünk a választás eredményérõl? Kérdések, amelyekre dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõje, a Helyi Választási Iroda vezetõje válaszolt szerkesztõségünk megkeresésére.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Vasárnap reggel hat órakor nyitják meg a szavazóhelyiségeket és este hét óráig adhatják le voksukat azok az állampolgárok, akik igazolni tudják majd a személyazonosságukat és lakcímüket az érvényes okmányaikkal.

ÁTJELENTKEZÉS KORLÁTOZOTTAN
Dr. Szemán Sándor, a Helyi Választási Iroda vezetõje
azzal kezdte, hogy a tavaszi választásokkal ellentétben,
most nem lehet bárhová átjelentkezni, csak az állandó lakóhelyen lehet szavazni, vagy az úgynevezett bejelentett
tartózkodási helyen. Azonban feltétel, hogy csak az sza-

vazhat az ideiglenes lakóhelye szerinti szavazókörben, aki
június 24-éig létesített tartózkodási helyet. Az átjelentkezés tehát csak ide történhet meg, és ezt legkésõbb október
10., péntekig be kell jelenteni a Helyi Választási Irodában.

NINCS KAMPÁNYCSEND
– A korábbi voksolásoktól eltérõen, az idei választáson már nincs általános kampánycsend – hangsúlyozta dr. Szemán Sándor. – A szavazókörök 150 méteres
körzetében azonban vasárnap kampánytilalom lép életbe, ami azt jelenti, hogy a szavazóhelyiség bejáratától
számított 150 méteren belül közterületen nem lehet
semmilyen kampánytevékenységet folytatni. Tilos lesz
kampányelemekkel kidekorált jármû várakoztatása is
a szavazókörök közelében. Az viszont nem szabályszegés, ha egy jelöltet, pártot plakáttal ellátott jármû a
szavazás napján keresztülhalad a 150 méteres körzeten, illetve a politikai reklámmal ellátott autóbuszokról sem kell eltávolítani a választás napjára a hirdetéseket. A korábban jogszerûen kihelyezett plakátokat
sem kell leszedni.

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK 2014. OKTÓBER HÓ
12. NAPJÁRA KITÛZÖTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!
Magyarországon 2014. október 12-én kerül sor a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2014. évi általános választására.
Ezen a választáson nemcsak a magyar állampolgárok, hanem a letelepedettek, bevándoroltak, menekültek, valamint
az Európai Unió többi tagállamának Magyarországon élõ, névjegyzékbe vett állampolgárai is szavazhatnak.
A választópolgár lakóhelyén, vagy ha legkésõbb 2014. június hó 23. napjáig tartózkodási helyet is létesített (ideiglenes
lakcím), bejelentetett tartózkodási helyén szavazhat. Így ezen
a választáson – amennyiben a választópolgár nem a lakóhelyén kíván szavazni – átjelentkezési kérelmet csak a bejelentett érvényes tartózkodási helyre lehet kérni legkésõbb 2014.
október 10-én (pénteken) 16 óráig a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a választópolgár lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.
Szavazni kizárólag személyesen lehet reggel 6.00 órától este
19.00 óráig.
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját kell
igazolnia.
Erre a következõ, a magyar hatóságok – nem magyar állampolgárságú választópolgárok esetében más uniós tagállam –
által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
a személyazonosság igazolására:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány és ideiglenes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
– magyar hatóság által kiállított régi típusú személyazonosító igazolvány (könyvecske formájú),
– magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– magyar hatóság által kiállított útlevél (ideiglenes útlevél is),
– más uniós tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány vagy útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében);
a lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet;
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a személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala tartalmazza),
– hatósági bizonyítvány, illetõleg igazolás a személyi azonosító jelrõl.
Ezen a választáson külföldön Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott település megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), az 1. számú szavazókörben (Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, Körte u. 39. szám) szavazhatnak.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb 2014. október 10én (pénteken) 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.
Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán a választópolgár Nyíregyháza Megyei Jogú Városban két
szavazólapot kap, az egyik szavazólapon polgármesterjelöltekre, a másik szavazólapon egyéni választókerületi képviselõjelöltekre lehet szavazni. Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplõ egy jelöltre lehet, a jelölt neve melletti
körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal (+ vagy X).
Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás
napján, 2014. október 12-én a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:
– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/
524-530-as, a 42/524-532-es és a 42/524-534-es telefonszámokon kérhetõk,
– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgárok
jegyzékével kapcsolatos információk a 42/597-680-as fõszámon és az 524-524/139-es melléken kérhetõk.
Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2014. október 12én a fentiek szerint éljenek választójogukkal.
Nyíregyháza, 2014. október 3.
Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje

FIGYELIK A SZABÁLYSZEGÕKET
Láncszavazás alatt azt a jogsértõ tevékenységet értjük,
amikor a választópolgár a szavazólapját nem adja le, hanem zsebre teszi, majd a borítékot üresen az urnába dobja.
A kihozott szavazólapot ellenõrzött módon kitölti a megbízó, majd átadja a következõ szavazónak, aki már a kitöltött
cédulával lép be a szavazóhelyiségbe, hogy bedobja azt.
Ennek az lehet az értelme, hogy ilyenkor a megbízó ellenõrizni tudja, biztosan az általa támogatott jelölt neve mellé
kerüljön a szavazat. Abban az esetben, ha valaki részt vesz
láncszavazásban, az a választási szabály megsértésének
minõsül és büntetõjogi következményt von maga után. Több
évig tartó szabadságvesztéssel járhat, ha valaki választási
csalást, bûncselekményt követ el – hangsúlyozta.
– Mindegyik polgármester- és képviselõjelöltnek van lehetõsége visszalépésre, még az utolsó pillanatokban is – mondta el. – Amennyiben a szavazólapok még nem készültek el,
akkor újra lehet nyomtatni. Ha erre már nincs lehetõség, akkor a polgármesteri hivatal munkatársainak a szavazólapról
egyesével, tollal ki kell húzni azt a jelöltet, aki visszalépett.
Dr. Szemán Sándor hozzátette, hogy vasárnap hét órakor zárnak be a szavazókörök és akkor elindul az a munka, ami az eredmény megállapítását segíti. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy este 8 és 9 óra között lehet
majd részleges eredményekrõl tájékozódni.

POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Dr. Kiss Sándor, NYUGODT HÉTKÖZNAP
Szepessy Zsolt László, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Bakosi Benjamin, független jelölt
Nagy László Zoltán, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Máthé Csaba, független jelölt
Vass Zoltán Géza, JOBBIK
Marsó Tamásné, MLP
Dr. Kovács Ferenc, FIDESZ-KDNP

KÉPVISELÕJELÖLTEK
01. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Bakó József István, JOBBIK
Perényi Tibor, NYUGODT HÉTKÖZNAP
Dr. Adorján Gusztáv Tamás, FIDESZ-KDNP
Marsó Diána, MLP
Aranyos Gábor, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS

02. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, FIDESZ-KDNP
Dr. Séra István Gyula, JOBBIK
Veres-Lehóczki István Zoltán, MLP
Szepessy Zsolt László, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Nagy László Zoltán, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Majláth Magdolna, LMP

03. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Tusay Zoltán, LMP
Jaross István Zsolt, JOBBIK
Karászi Tibor, MLP
Halkóné dr. Rudolf Éva Gizella, FIDESZ-KDNP
Lövei Csaba, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS

04. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Kovács Koppány Zoltán, JOBBIK
Dr. Helmeczyné dr. Pál Gabriella, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.ÖSSZEFOGÁS
Kiss Bálint, független jelölt
Rácz Andrea, MLP
Kovács Krisztián, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Andó Károly, FIDESZ-KDNP
Dr. Pápai László János, LMP

05. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Szilvási István Gábor, FIDESZ-KDNP
Bernáth Richárd, JOBBIK
Hegedüs László, NYUGODT HÉTKÖZNAP
Jeszenszki András, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Bagi Csaba, MLP

06. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Bodnár Gyöngyi, LMP
Huszárszki László, JOBBIK
Déri Jolán Erzsébet, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Szentpéteri Bertalan, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Ágoston Ildikó, FIDESZ-KDNP
Kovács Zoltán Csaba, NYUGODT HÉTKÖZNAP
Kenderes József, MLP

07. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Smidt Ferenc Zoltán, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Makkai Attila, JOBBIK
Máté András, IDEALISTÁK
Jászai Menyhért, FIDESZ-KDNP

VÁLASZTÁSI MÛSOR ÉLÕBEN AZ
Kedves Olvasóink!
A Nyíregyházi Napló jövõ heti számában tud leghamarabb beszámolni a vasárnapi önkormányzati választás eredményeirõl, ám a Város-Kép Nonprofit Kft. másik
két sajtóterméke azonnali információkkal igyekszik Önöket kiszolgálni. Ezért a Nyíregyházi Televízió a választások éjszakáján, október 12-én, vasárnap 20 órától élõ
mûsorral, s ebbõl következõen az elérhetõ legfrissebb

-N!

tudnivalókkal jelentkezik. Szándékaink szerint több helyszíni tudósítással, interjúval, kapcsolással színesítjük az
eredmények, hírek közlését csakúgy, mint az idei országgyûlési választások alkalmával. Ezzel párhuzamosan a
nyiregyhaza.hu weboldalon is figyelemmel kísérjük a
történéseket, eredményeket – egész nap. Nézzenek, olvassanak bennünket, amennyiben a helyi hírekre kíváncsiak a helyhatósági választás alkalmával!

Virányi Pál, MLP
Driczku István, NYUGODT HÉTKÖZNAP

08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Dr. Moskovits Károly, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Tormássi Géza László, FIDESZ-KDNP
Marsó Tamásné, MLP
Dr. Szoboszlay György Csaba, LMP
Lengyel Gábor, JOBBIK

09. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Molnárné Torma Mária, MLP
Rákóczi Ildikó, FIDESZ-KDNP
Szögi Lajos Zoltán, JOBBIK
Hunyadi János László, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Dr. Balogh Emese Ilona, LMP

10. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Major József László, JOBBIK
Kovács János, MLP
Békésiné Nagy Julianna, független jelölt
Ambrus Magdolna, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Tóth Imre, FIDESZ-KDNP

11. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Vágner László, független jelölt
Oláh Zoltán István, MLP
Vass Zoltán Géza, JOBBIK
Fesztóry Sándor, FIDESZ-KDNP
Póka Imre Tamás, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS

12. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Czimre József, LMP
Kovács Edit Enikõ, MLP
Lengyel Máté, JOBBIK
Mussó László, FIDESZ-KDNP
Kostyál Róbert, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Dr. Ujhelyi János, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS

13. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Bajkó József Attila, MLP
Hollik János, független jelölt
Fábri Arnold, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Bartha Ákosné, JOBBIK
Vassné Harman Gyöngyi Julianna, FIDESZ-KDNP
Morauszki Mihály András, független jelölt
Mezey Zoltán Miklós, NYUGODT HÉTKÖZNAP
Gyebrószki János, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Szöllõsiné Fitos Éva, MUNKÁSPÁRT

14. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Bagdi Sándor Gábor, ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Szõke Ádám László, JOBBIK
Király József, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS
Bajnay Kornél Miklós, FIDESZ-KDNP
Gubek Tibor Pál, MLP

15. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
Kalucza László, MLP
Béres Csaba, JOBBIK
Dr. Tirpák György András, FIDESZ-KDNP
Szécsi Józsefné, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-F.E.-ÖSSZEFOGÁS

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 2014. OKTÓBER HÓ 12. NAPJÁRA
KITÛZÖTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok!
Magyarországon 2014. október 12-én kerül sor a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2014. évi általános választásával egy napon a nemzetiségi önkormányzati
képviselõk választására is.
Nyíregyházán valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál, amely a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Nyíregyháza, Szabadság tér 2. szám alatt mûködik.
A nemzetiségi választáson nemcsak a magyar állampolgárok, hanem az Európai Unió többi tagállamának Magyarországon élõ, névjegyzékbe vett állampolgárai is szavazhatnak.
A választópolgár lakóhelyén, vagy ha legkésõbb 2014. június hó 23. napjáig tartózkodási helyet is létesített (ideiglenes
lakcím), bejelentetett tartózkodási helyén szavazhat. Így ezen
a választáson – amennyiben a választópolgár nem a lakóhelyén kíván szavazni – átjelentkezési kérelmet csak a bejelentett érvényes tartózkodási helyre lehet kérni legkésõbb 2014.
október 10-én (pénteken) 16 óráig a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a választópolgár
lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.
Szavazni kizárólag személyesen lehet reggel 6.00 órától
este 19.00 óráig.
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját kell
igazolnia.
Erre a következõ, a magyar hatóságok – nem magyar állampolgárságú választópolgárok esetében más uniós tagállam – által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
a személyazonosság igazolására:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
és ideiglenes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
– magyar hatóság által kiállított régi típusú személyazonosító igazolvány (könyvecske formájú),
– magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– magyar hatóság által kiállított útlevél (ideiglenes útlevél is),
– más uniós tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány vagy útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében);
a lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet;
a személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala tartalmazza),

– hatósági bizonyítvány, illetõleg igazolás a személyi azonosító jelrõl.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb 2014. október 10én (pénteken) 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.
Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.
A települési nemzetiségi önkormányzati választással egy napon kerül sor a területi és az országos nemzetiségi választásra is.
Nyíregyházán 7 nemzetiség (lengyel, szlovák, ukrán, német,
ruszin, örmény, roma) vonatkozásában kerül megtartásra a települési nemzetiségi választás, 2 nemzetiség (roma és német) vonatkozásában a területi nemzetiségi választás, az országos választás
valamennyi nemzetiség vonatkozásában megtartásra kerül.
Így a nemzetiségi szavazókörben megjelenõ, névjegyzékben szereplõ választópolgár legalább egy, legfeljebb 3 darab szavazólapot kap:
– a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját kapja annak a nemzetiségnek a választópolgára,
amelynek települési önkormányzati választására sor kerül,
– a területi nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját kapja annak a nemzetiségnek a választópolgára,
amelynek területi önkormányzati választására sor kerül,
– az országos nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre vagy listára lehet, a jelölt vagy a lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal (+ vagy X).
Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás napján, 2014. október 12-én a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:
– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/
524-530-as, a 42/524-532-es és a 42/524-534-es telefonszámokon kérhetõk,
– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk a 42/597-680-as fõszámon és az 524-524/139-es melléken kérhetõk.
Kérem a tisztelt nemzetiségi választópolgárokat, hogy 2014.
október 12-én a fentiek szerint éljenek választójogukkal.
Nyíregyháza, 2014. október 3.
Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje
2014. OKTÓBER 10.
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A TÉGLALAP IS LEHET FORMÁS...
Matematikaórán megtanultuk, hogy a téglalap egyik jellemzõ vonása, a szögletesség. Nem véletlen tehát az alkat elnevezése, hiszen viselõinél a nõiesség legjellemzõbb vonásai, a domborulatok, az
ívek, a gömbölyded formák hiányoznak.
A keblek, a derék és a csípõ szélessége
megegyezik, s a váll is többnyire ezekhez
az adatokhoz igazodik. Izmos lábaik, formás vádlijuk ugyanakkor az anatómia
csodája, mégis a megfelelõ lábbeli kiválasztása sok fejtörést okoz számukra.

NÕIESSÉG MINDEN MENNYISÉGBEN
Munkám során számos téglalap alkattal
bíró hölggyel találkozom, akiknek a
legnagyobb problémáját az említett
szögletesség okozza, így ha megjelenésükben a nõies formát szeretnék
megvalósítani, akkor domborulatokat, lágy vonalakat, nõies idomokat
kell sejtetni ott, ahol azok valójában nem vagy csak visszafogottan
léteznek. Ennek elsõ mozzanata
a test eredendõ nõiességének
hangsúlyozása. De mirõl is beszélek pontosan?
Ha megnézzük a téglalap alkat
sajátosságait, felfedezzük azt a
pontot, amely megadja az alkat
eredendõ nõiességét. Ezek pedig
a keblek. Kötelezõ hangsúlyozni
õket (természetesen ízlésesen), hiszen minden különösebb erõlködés nélkül gondoskodnak a nõiességrõl. Ezt tehetjük V vagy szív alakú kivágással, csipkeszegéllyel, finom
anyagból készült fodrokkal, lágy esésû anyagokkal, nõies, virágos, finom
vonalú, hullámzó mintákkal, sõt, még
színekkel is.
A második fontos lépés a derék megalkotása. Szabásvonallal, a ruházat színbeli osztásával, kiegészítõkkel. Övvel,
egy finom, a kebleken túlnyúló nyaklánccal, megfelelõ méretû és fazonú táskával. A legjobb azonban, ha a felsõrész,
blézer, blúz karcsúsított vagy derékban húzott. Elõnyös az aszimmetrikus szabásvonal, mind ruhában, mind szoknyában, az
empire fazon (mell alatt szabott), az A-vonal szoknyában, ruhában. Szépen formálja a testet a réteges öltözködés is, például
egyszínû top fölé legjobb egy másik színû
karcsúsított blézer vagy kardigán, amelynek közepén mindig gombolj be egy-két
gombot, megalkotva ezzel a test középpontját. Az igazi Joly Joker azonban az át-
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kötõs ruhafazon, amely kiemeli a kebleket
és hangsúlyozza a derekat.
A színek és a minták alakot formáló erejérõl már többször írtam, alkalmazásuk a téglalap formánál igencsak ajánlatos, de tudni kell, hogy a hatalmas minták veszélyesek, összenyomnak, ugyanakkor a tûpettyes, a nyomott mintás, a nagyon vékony
hosszanti csíkozás, a nagyon szolid virágés geometriai minták az egész testen jól
mutatnak. A minták közül legelõnyösebb
a virágminta, a lángnyelv, ocelot (állatminta), a pöttyös, a nonfiguratív alakzatok, sõt,
a geometriai minták is, ha próba során nem
érzed azt, hogy elõnytelenül formálják alakodat. Amennyiben színekkel osztjuk a testet, figyeljünk térhatásukra, a sötét színek
háttérbe húzódnak, így optikailag kicsinyítenek, ellenben a világos színekkel,
amelyek megnövelik az adott testrészt.
Ha a cél az ideális homokóraforma (és
mindig az a cél), bátran használd a
színek optikai erejét, de kombináld
a megfelelõ ruhaszabással. Például: V-kivágású ruhád felül lehet fehér, de derékban szûküljön, deréktól lehet fekete, ugyanakkor
A-vonalú vagy harangfazonú,
esetleg pliszírozott. Például: egyszínû, a test vonalát követõ, de
nem szûk, mondjuk sárga színû
ruhádnál egy derékban toldott fekete anyagsáv (derekat formál) elérheti a kívánt optikai hatást. Deréktól lefelé, ha teheted, hordj mindig
szoknyát. Nadrágból az egyenes szárú
és a térdtõl bõvülõ fazon a legideálisabb.
Ugyanakkor merev anyaga miatt kerüld
a farmert, a magas derekú nadrágokat, a
magasan záródó felsõrészeket, a túlzó
válltömést, a vastag, kötött anyagokat, a
duplasoros gombolású kabátot. Formás, de
izmos lábaidon jól mutat a magas sarkú
cipõ. Sarkai legyenek masszívak, stabilak,
a cipõorr lekerekített, de az éktalpú lábbeli sem fog csalódást
okozni.
Kedves Olvasóink!
Testalkat gyorstalpalónkat egy hónap
múlva a H-alkatú
férfiakkal folytatjuk.
Amennyiben kérdésük van, írjanak a
tundestyle@me.com
e-mail címre.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, személyi stylist

FELNÕTTMESÉK AZ
EGÉSZSÉGES MUNKAHELYRÕL
Mindennapjaink két meghatározó terüle- zelése. Ilyen tényezõ minden, a munkate a magánélet és a munka, az életminõ- vállalót a munkahelyén érõ hatás:
séggel, a személyes életküldetéssel, az – foglalkoztatási bizonytalanság,
élet értelmébe vetett hittel szoros kapcso- – konfliktusos munkakapcsolatok,
latban. Ezért alapvetõ kérdés, látjuk-e – mobbing (munkahelyi pszichoterror),
munkánk értelmét is, vagy csupán az élet- – túlzott munkateher (munkaórák, a munfenntartáshoz szükséges kényszerként él- kahelyi elbocsátások után az ottmaradókjük meg.
ra hárított többletmunka),
„ Városi legendák” keringe– segítõ munkatársi kapcsolanek arról, milyen gyakran
tok hiánya,
hangzik el egy munkahelyen
– képességgel arányban nem
az érzelmi zsarolást és feálló munkahelyi, társadalmi
nyegetést is kimerítõ mondat
és családi elvárások stb.
a munkavállaló felé: „Ha
A munkahelyek sokat tehetnem tetszik, el lehet menni!
nek munkatársaikért stresszVan száz más jelentkezõ is a
kezelõ programok biztosítáhelyére!” De olyan történesával: ezek az egyénre vagy
tek is terjednek, amikor a vea szervezetre összpontosítazetõk, a kollégák azt jelzik
nak, illetve a megelõzés, a
vissza a tartósan beteg munmeglévõ stresszek csökkentékatársuknak, hogy visszavárse, vagy a stressz következtéják, és keresik azokat a megben kialakult testi/lelki betegoldásokat, amivel a gyógyu- Husztiné Hajdú Erika ség kezelése a céljuk.
Persze lehet legyinteni, hogy
láshoz maguk is hozzájárulhatnak. A munkahely számára is több- ilyen segítõ munkahelyek csak a mesékben
letként mutatkozik meg ez a hozzáállás: léteznek. Miközben egyre többen szorgala hálás munkatárs lojálisabb a cég felé mazzák vezetõként is, hogy ne csak a törés ennek a munkahely falain kívül is han- vényi kötelezettségek miatt, hanem a társagot ad; nem kell új dolgozó betanítására dalmi felelõsségvállalás jegyében is tegyeidõt, energiát, pénzt fordítani; aki érzi, nek valamit azokért, akikkel közösen bizhogy emberként kezelik, az egészsége- tosítják cégük eredményességét.
sebb, így a munkáltató is jobban számítHusztiné Hajdú Erika pszichológus,
hat rá.
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
A 2008-ban módosított munkavédelmi
Telefon: 20/466-1133
törvény szerint a munkáltató feladata a
www.energonplusz.shp.hu
pszichoszociális kockázati tényezõk ke-
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK FOLYTATJUK A MUNKÁT
Nyíregyházán járt nemrégiben Kövér László, az országgyûlés elnöke.
A házelnök az NYTV Híradójának
adott exkluzív interjút, melybõl részleteket közlünk.

A nemzeti gyásznapon Nyíregyháza önkormányzata, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai és
a Városvédõ Egyesület közös ünnepségén fejet hajtottak a mártírhalált halt hõsök emléke elõtt és felelevenítették a 165 évvel ezelõtt, Aradon történt eseményeket.
A 13 aradi vértanúra emlékeztek az Evangélikus Nagytemplomban. Az 1848/49-es szabadságharc eseményeit
követõen, 1849. augusztus 13-án, Világosnál a magyarok
az oroszok elõtt letették a fegyvert. Majd október 6-án, a
bécsi forradalom évfordulójának napján bekövetkezett a
végsõ megtorlás: Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet.

Damjanich János honvéd vezérõrnagy szobránál
Kósa Tímea alpolgármester és Mészáros Szilárd,
a mûvelõdési központ igazgatója koszorúznak

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákja
helyezi el az emlékezés virágait a templomban

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere ünnepi
beszédében a forradalom és szabadságharc nagy, vezetõ
alakjairól szólt, akik különbözõ társadalmi rétegekbõl kerültek ki. Az alpolgármester azt mondta, ezeket az embereket a szemük elõtt lebegõ cél és a meggyõzõdés kovácsolta össze. Az aradi hõsöket nem az önös érdek, hanem
az ország érdeke vezérelte. Ugyanezen a napon, Pesten
végrehajtották gróf Batthyány Lajos, Magyarország elsõ
alkotmányos miniszterelnökének halálos ítéletét is. Az
ünnepi megemlékezésen a történelmi egyházak képviselõi ökumenikus szolgálat során emlékeztek a vértanúkra
és azokra a hõsökre, akik a hazáért önzetlenül harcoltak.
Az Evangélikus Nagytemplomban tartott ünnepség után,
délután Damjanich János honvéd vezérõrnagy szobránál
folytatódott a megemlékezés.

KORSZERÛ ART MOZINK VAN
Megújult a Krúdy Art Mozi. 17 millió forintból korszerûsítették a filmszínházat, melyhez az önkormányzat 7 millió forinttal járult hozzá. Digitális vetítõgéppel szerelték fel, amellyel a legkorszerûbb, 3D-s technikával tudják vetíteni a filmeket.

próbaüzem jól sikerült, volt olyan alkalom elmondása szerint, hogy a látogatottsága megelõzte a város népszerû
moziját. A hivatalos átadó ünnepség után a nagyközönség
elõször a Hercules címû filmet láthatta, amely után Szirmai
Gergely bloggerrel beszélgethettek a mozi kedvelõi.

Plakátkiállítás nyílt a Krúdy mozi elõterében, ezzel a
rendezvénnyel kezdõdött a megújult Krúdy Art Mozi ünnepélyes átadása. Az Emberi Erõforrások Minisztériumától nyert 10 millió forint vissza nem térítendõ támogatásból és az önkormányzat által nyújtott 7 millió forintból a
mozi digitális vetítõgépet kapott, amellyel a legkorszerûbb,
3D-s technikával lehet vetíteni, így a nyíregyházi mozi az
ország egyik legmodernebb art mozijává vált.
Az új vetítõ próbaüzeme nyáron lezajlott, a hivatalos átadás után most megkezdõdnek a rendszeres vetítések. Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója
elmondta: a kulturális központ azt vállalta, hogy legalább
két éven át art teremként üzemelteti a Krúdy mozit. A nyári

Lapunk legutóbbi számában már beszámoltunk arról, hogy az Idõsek Világnapja alkalmából ünnepségre
várták a nyugdíjasokat Nyíregyházán. A Bujtosi Szabadidõ Csarnokban megtartott rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester bejelentette: az Idõsügyi
Tanács kezdeményezésére, októberben Nyíregyháza
minden nyugdíjasa kedvezményes, 700 forintos belépõvel veheti igénybe a Júlia fürdõ és a Fürdõház szolgáltatásait.
Dr. Podlovics Rolandtól, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatójától megtudtuk, hogy a múlt szerda óta igénybe vehetõ kedvezmény nagyon népszerû, folyamatosan
érkeznek a vendégek a Júlia fürdõbe és a Fürdõházba. A
vezérigazgató hangsúlyozta, hogy egy hét alatt már 300
fõ regisztráltatta magát, így szemmel látható, hogy nagyon
örülnek a nyíregyházi nyugdíjasok a kedvezménynek. A
vezérigazgató felhívja a figyelmet arra, hogy a kedvezményezettek ne felejtsék el magukkal vinni elsõ alkalommal a nyugdíjas-igazolványukat és a lakcímkártyájukat,
mert ez feltétele a regisztrációnak.

Átadták a felújított Központi Mûtõt a mátészalkai
kórházban. Az átadással lezárult a pályázat elsõ szakasza. A projekt 2015 év végére fejezõdik be.

A „Védd magad okosan!” címû bûnmegelõzési játék
kidolgozásában segítséget nyújtó osztálynak mondtak köszönetet a rendõrök.
Társasjáték-készlettel köszönte meg 2014. október 6-án
dr. Pál Gyula r. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának vezetõje a Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési
Intézet Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola
diákjainak a „Védd magad okosan!” játék megvalósításában nyújtott segítségét. A tanulók az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló „Ne légy áldozat” címû projekt keretében kifejlesztett bûnmegelõzési társasjáték mezõihez és szabályaihoz adtak ötleteket, amit késõbb saját
körben, majd a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
munkatársai segítségével interaktív módon is teszteltek.
2014. OKTÓBER 10.

NÉPSZERÛ A KEDVEZMÉNY

ÚJ MÛTÕ

VÉDD MAGAD OKOSAN!
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– Folytatjuk azt a munkát, amire
felhatalmazást kaptunk idén tavasszal az országgyûlési választásokon. Ennek a lényege az, hogy
kiemeljük a magyar társadalmat és annak is a legveszélyeztetettebb részét, a középrétegeket, abból a csõdközeli helyzetbõl, amibe a 2010-et megelõzõ felelõtlen
politika következtében jutottak. Az egyik eleme ennek
a súlyos válsághelyzetnek a devizahitelesek, általában
véve az eladósodottak helyzete, 1 millió 300 ezer családnál is többet érint az a válsághelyzet. Aztán emlékezzünk rá, hogy az ígéretek ellenére korábban többszörösére nõtt úgy a gáz, mint a villamos energia ára,
hogy az egyéb rezsiköltségekrõl ne is beszéljünk, és így
jutottunk el oda, hogy a magyar családok fizették a legmagasabb megélhetési költségeket Európában, különösen a jövedelmükhöz képest. A harmadik eleme ennek
a problémának a jövedelmi viszonyok, amiknek az elsõ
meghatározó eleme az, hogy van-e valakinek munkája,
az pedig a gazdasági helyzettõl függ. 2010-ben Magyarországot pénzügyi, gazdasági értelemben Görögországgal emlegették egy lapon, vagyis a csõd szélén álló olyan
országként tekintettek ránk, amelyik bármelyik pillanatban csõdöt jelenthet. Ezt elkerültük, Magyarország gazdasága ma az európai rangsorban is a legjobb növekedési mutatókat produkálja, és ennek köszönhetõen
4 130 000 ember dolgozik körülbelül ma Magyarországon, ami 22 év óta a legjobb adat.

A „Struktúraváltás a Szatmár-Beregi Kórházak telephelyein” címû pályázat egyik mérföldköve volt a mátészalkai kórház Központi Mûtõjének felújítása. A pályázatot
2012-ben kezdték tervezni, 2013-ban készült el és ekkor
nyerték el a támogatást. Az elsõ ütem részeként szeptember elején átadták a felújított Intenzív Terápiás Osztályt
Fehérgyarmaton, most pedig a Központi Mûtõt Mátészalkán. Mangol Csilla fõigazgató elmondta, kiemelkedõ szerepet tölt be a projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház életében. Több okból is nagy dolog ez, hiszen egyrészt a mûtéti blokk nagyon elavult volt már Mátészalkán, másrészt a struktúraváltás miatt nagyon lényeges az, hogy orvosszakmai értelemben is fejlesztésre volt szükség.
De nemcsak az épület újult meg, nagy értékû és nagy
tudású mûtõlámpák is érkeztek. A mûtéti eszköztár a következõ ütemben érkezik. Ezen kívül sok más orvostechnikai berendezést kap a kórház, amelyek megkönnyítik a
betegellátást.

KÖZLEMÉNYEK

FÉNY ÉS TISZTASÁG
Több mint három mázsa, évtizedek alatt felhalmozódott papírhulladékot pakolt ki a városgondnok a körzetgondnokok segítségével a Korányi Frigyes utca egyik
társasházából. Munkatársaival pedig végigjárta a várost, félezer kiégett lámpát felfedezve.
A Nyíregyházi Napló hasábjain figyelt fel egy idõs hölgy
arra a felhívásra, amelyben arról tájékoztatták a városlakókat, hogy az önkormányzat segíti az idõs, beteg, egyedülálló embereket és a városlakókat problémáik megoldásában. Ezért fordult a Korányi Frigyes utcán élõ hölgy a
városvezetéshez, hogy pincéjében évtizedek alatt sok papír halmozódott fel, és a katasztrófavédelem mellett a lakóközösség is felszólította a helyiség kitakarítására. Az

ügyben a városgondnok járt el a körzetgondnokok segítségével. A városgondnok minden jelzést szívesen fogad,
ha kell, maga gondoskodik a megoldásról, de szükség esetén bevonja az illetékes szerveket.

OTP TRAVEL
UTAZÁSI AJÁNLATOK:

Bordás Béla várja a lakosság észrevételeit
a 06-70/387-8914-es telefonszámon.
Év elején húsz nyíregyházi utcában fejezõdött be a közvilágítás fejlesztése. A munkálatokkal elsõsorban olyan
lakóutakat érintettek, ahol korábban egyáltalán nem vagy
csak részlegesen mûködött a szolgáltatás. Az ingatlanokat
megközelítõ utak megvilágítását a lakosság kérelmezte, és
elsõsorban külterületi városrészeket érintett a beruházás.
Összesen 5960 méter nyomvonalon 90 oszlopot és lámpatestet állítottak fel 34 millió forintos önerõs költségbõl.
Szeptemberben újabb 57 utcában fejlesztették a közvilágítást Nyíregyházán. Ekkor 1380 méter nyomvonalon
épült hálózat, 15 oszlopot állítottak és 91 lámpatestet szereltek fel. Az önkormányzat saját forrásból erre újabb 44
és fél millió forintot költött. Ezzel már 17 ezer lámpa világítja meg a megyeszékhelyet.

JELEZZÉK, HA MEGHIBÁSODIK!

Munkában a város- és a körzetgondnok

HIRDETÉS

Sajnos elõfordul, hogy egy-egy lámpa meghibásodik,
de ezzel a problémával is fordulhatnak a városgondnokhoz. Az elmúlt napokban a körzetgondnokokkal és más
társszervekkel együtt Bordás Béla átfogó ellenõrzést kezdeményezett. Ennek eredményeként 510 javításra váró
lámpatestet találtak, melyek cseréjét hamarosan elvégzik.

Az OTP Travel országbemutatóval egybekötött
program keretében mutatta be
legújabb utazási ajánlatait.
A hagyományosnak számító izraeli, portugál, kínai
és amerikai körutazások mellett újdonságokat is
szerveznek: Irán, India, Tibet-Nepál és Vietnám is
színesíti idén a kínálatot – tájékoztatott
Jeszenszki Istvánné, az iroda vezetõje.
További ajánlatok: otptravel.hu (x)

3 AZ 1-BEN AZ ERÕS CSONTOKÉRT
A nemrég megjelent
CalciTrio 3 az 1-ben filmtabletta hamar népszerûvé vált
azok körében, akiknek fontos
csontjaik egészsége. A nagy
érdeklõdés annak köszönhetõ,
hogy a CalciTrio nemcsak kalciumot tartalmaz, hanem két
kulcsfontosságú vitamint is, melyekre szükség van a
kalcium csontokba való beépüléséhez: természetes
K2-vitamint és D-vitamint. A K2-vitamin a kalcium mellett a csontképzõ folyamatok egyik legfontosabb szereplõje. A D-vitamin a kalcium felszívódását segíti.
A CalciTrio a patikákban kapható, ajánlott ára:
1799 Ft/30 db, 2599 Ft/60 db.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!
„Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért” „Barzó Endredíj” kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedô képzô- vagy építômûvésznek adományozható.
A kitüntetést a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
ünnepségen egy képzô- vagy építômûvész kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak tartott személy nevét, személyi adatait, címét, elérhetôségét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2014. október 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

2014. OKTÓBER 10.
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HIRDETÉS

„TAPINTHATÓ-LÁTHATATLAN”
Felavatták Nyíregyháza belvárosának tapintható,
bronz dombortérképét a Kossuth téren, melyet a nyíregyházi Rotary Club tagjainak kezdeményezésére
készítettek el. A cél az volt, hogy kézzel jól tapintható térplasztikán is bemutassák a belvárost, így a látássérült emberek is jól tájékozódhatnak.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
15 évvel ezelõtt indult és ma már közel húsz megvalósult alkotásnál jár a „Tapintható-Láthatatlan” projekt, amely
a magyar Rotary Clubok egyik legsikeresebb „vállalkozása”. Maga az ötlet nem Magyarországon született, de azzal, hogy 1999-ben a Budapest-Budavár és a Rotary Club
Szentendre összefogásaként megszületett az elsõ makett
a szentendrei skanzen térképével, egy országos méretû
Rotary-mozgalmat is elindítottak. A Rotary Club helyi tagjai 2013-ban döntöttek arról, hogy Nyíregyházán is elkészítik a belváros dombortérképét a látásukban korlátozottak hasznára, a városlakók és az ide látogatók örömére.

BRONZ DOMBORMÛ
Maleczki Péter, a projekt menedzsere, a Rotary Club
Nyíregyháza korábbi elnöke elmondta, felvették a kapcsolatot a vakok és gyengénlátók szervezeteivel, tõlük
kértek tanácsot, milyen legyen, hol helyezzék el, hiszen
elsõsorban nekik készül. Ezt követõen kerestek támogatókat, a kezdeményezés mellé állt a megye és Nyíregyháza
vezetése is. Ezzel párhuzamosan már folyt a munka az
öntõmûhelyben, és elkészült a bronz dombormû.
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A „tapintható-láthatatlan” térplasztika ünnepélyes átadásán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
köszöntõjében hangsúlyozta, reméli, hogy az alkotás
megérint majd mindenkit, a látókat és a látássérült embertársainkat is. Örömmel fogadta, hogy a Rotary Club
jószolgálati tevékenysége idén ebben a kezdeményezésben öltött testet, hiszen ez is egy olyan akció, amelyben
összefogtak a civil szervezetek, vállalkozások és magán-

személyek. Az alkotással gazdagodott közösségünk és
városunk is.
A Nyíregyháza belvárosát tapinthatóan bemutató térplasztika Lengyel Tibor szobrászmûvész munkája. Az avatáson részt vettek a Nyírségi Látássérültek, valamint a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének képviselõi is,
akik elsõként tapasztalhatták meg, hogyan mutatja be a
belvárost a bronz dombortérkép.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önszervezôdô közösségek számára
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkezô, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtô – bíróság által – nyilvántartásba
vett önszervezôdô közösségeket, hogy 2014. november 10-éig pályázatot nyújthatnak
be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célja: A generációk együttmûködését segítô karácsonyi programok és
rendezvények lebonyolításának elôsegítése.
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszervezôdô
közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi
V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítványt (ide nem értve a közalapítványt).
Támogatás nem igényelhetô: ingatlan vásárlásához, építéséhez, gépkocsi vásárlásához,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli
segélyre.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV.
29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy
példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.
A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
vehetô át, vagy letölthetô a www.nyiregyhaza.hu honlapról.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10.
A határidô után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.
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NAGY LÉPÉS KIS CIPÕBEN
Nagy lépés kis cipõben. Ez a jelmondata az Ovi-Foci
Alapítványnak, melynek segítségével újabb pályák épültek. Két ovi-foci pályát avattak Nyíregyházán, ezzel
összesen már kilenc ilyen létesítmény van a városban.
A Kert közben és a Körte utcán adták át a legújabbakat.
Az országban az egyik legtöbb pálya a szabolcsi megyeszékhely óvodáiban épült. A beruházás nagy részét az
Ovi-Foci Alapítvány pályázatából finanszírozták, és egy
létesítmény közel kilencmillió forintba került. – Nyolcvannégy pálya van az országban, ebbõl Nyíregyházán van
több mint a 10 százaléka. A város nagyon aktív, itt az
óvodapedagógusok is elõnyben részesítik a programot,
nagyon lelkesek a gyerekek, és minden központi versenyen ott vannak Budapesten, ahol jól is szerepelnek. Kifejezetten büszkék vagyunk Nyíregyházára, minden várakozásunkat felülmúlja az itteni teljesítmény – mondta dr.
Molnár Andrea, az Ovi-Foci Alapítvány elnöke.
Az önkormányzatnak 30 százalék önerõvel kellett hozzájárulnia a beruházáshoz. A pályák a legmodernebb technológiával készültek, és úgy alakították ki, hogy számos
labdajátékra és például sorversenyre, illetve ügyességi játékra is alkalmas.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, rövidesen újabb ovi-foci pályák épülhetnek a szabolcsi megyeszékhelyen. – A Tas utcai és Vécsey közi oktatási intézményben is épül egy-egy, ezzel már 11 helyen lesz
ilyen. Ez utóbbiak esetében már zajlik a kivitelezés elõkészítése. A városvezetõ hozzátette, szinte mindegyik óvodában lenne rá igény, de sok helyen az ingatlan adottsá-

Nyíregyházán van az országban a legtöbb ovi-foci pálya, dr. Kovács Ferenc polgármester is beállt néhány percre a játékba
gai nem adnak rá lehetõséget. – Mindenütt, ahol van rá
lehetõség, építünk majd ilyen pályát. A tapasztalat az, hogy
a gyerekek nagyon szeretik, hiszen nemcsak focizni, ha-

ÚJ PÁLYÁN GURÍTHATNAK
A VÁROS 7 MILLIÓ FORINTOT KÖLTÖTT A TEKESPORT FELLEGVÁRÁRA

Az elsõ gurítások az új pályán

Átadták a Nyíregyházi Tekecsarnok felújított pályáit. A
Diáksport Napon már az új létesítményt is kipróbálhatták
a tanulók. A város saját forrásból teljesen kicserélte a gurítófelületet a legmodernebbre, így nem kell többé a Szuperligában szereplõ tekecsapatnak Ózdon játszania a „hazai” mérkõzéseit.
Az új pálya mindenben megfelel az elõírásoknak. A fejlesztés hétmillió forintba került. A felújításhoz szükséges
panelek elemei Németországból érkeztek, halk golyóvisszafuttatót létesítettek, a NYÍRVV Kft. pedig az épületet
is helyreállította.
Idén több fejlesztés is történt a Városi Stadionban. Felújították a mosdókat, a salakos kispályák világítást kaptak
és újak a pénztárak is. A tervek szerint jövõre a régi lelátó
is teljesen megújulhat.

nem számtalan csapatjátékra alkalmas – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A pályákhoz kapcsolódva az óvónõk szakmai képzéseken is részt vesznek.

SPORTPROGRAM
Október 10., péntek 18.00 Fatum-Nyírsuli-NRK–
Kaposvár nõi röplabdamérkõzés

SZÁZADOS ÚR JELENTEM!
Balogh János, a Nyíregyháza Spartacus kapusa az
MTK elleni mérkõzésen ünnepelte 100. NB I-es találkozóját. A kapus a Szpari emblematikus figurája lett, és
több olyan mérkõzése volt, amikor neki köszönhetõen
szerzett pontot, pontokat a csapat. Egy alkalommal azt
mondtam valakinek, hogy az ideális labdarúgó szobrát
róla kellene mintázni. De mégsem lenne az a szobor
igazi Balogh, mert János szívét, emberségét nem lehet
márványba vésni. Olyan játékosegyéniség a kapuban,
akit majd évek múlva nehéz lesz pótolni, de addig még
reméljük, sok évet tölt a Spartacusnál! Százados Úrnak
jelentem, mi, szurkolók készen állunk a további csatákra! János, a jó Isten éltessen még sokáig, Hajrá Szpari!
Szabó Lajos, vezérszurkoló

SZÜLETÉSNAPI FUTÁS
Az Electrolux Lehel Kft. 10 éve, 2004-ben nyitotta meg
gyáregységét Nyíregyházán. Az évforduló alkalmából úgy
döntöttek, a Jósavárosi Piac melletti zöldterületet parkosítják, ezzel is kedveskedve az itt élõknek. – Készítettünk egy felmérést, és kiderült, hogy a legtöbb dolgozónk a Jósavárosban lakik. Ezért döntöttük e mellett a
terület mellett, és szeretnénk jelezni, hogy vállalatunk
valódi partner kíván lenni a városfejlesztésben – mondta
Alessio Bonfanti, a nyíregyházi gyár igazgatója.
A beruházás során a térburkolás és az útszegély-rekonstrukció mellett számos fát, cserjét, évelõ növényt
ültettek el, és füvesítettek. A sétány átadása után elindult
az Electrolux-futás. A jubileum alkalmából tíz kilométer
volt a táv, és több mint százan értek célba. A legjobbak
értékes ajándékokat kaptak.
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Balogh János 100. élvonalbeli meccsét játszotta
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Tíz kilométert kellett teljesíteniük az Electrolux-futás
résztvevõinek

Október 12., vasárnap 18.00 Fatum-Nyírsuli-NRK–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés
közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Csiriptanya várja a kicsiket és nagyokat kreatív foglalkozásra október 11-én 9.30–12.30-ig. Az érdeklõdõk meghallgathatják Fazekas Anna: Öreg néne õzikéje címû meséjét, majd
ezt követõen mindenki elkészítheti saját, névre szóló mesekönyvét. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, Csiriptanya.
A Világgazdaság és az Erste Bank Hungary Zrt. várja az érdeklõdõket üzleti reggelijére október 15-én 9.00 órától. Program: Gazdasági tendenciák, növekedési lehetõségek, Bod Péter
Ákos, volt Jegybank elnök, tanszékvezetõ egyetemi tanár. Társ a

Újabb foglalkozások a Borbányai Mûvelõdési Házban! A
gerinctornát hétfõn este fél 6-tól, valamint szerdán délután 5
órától Fancsaliné Garai Gabriella szakképzett gyógytornász tartja, a Kick-box, Thai-box, valamint a K-1 edzésekre pedig Károly István 5 danos mester várja a kezdõk jelentkezését keddenként 17.00 órától. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491295.
Egészségnapi rendezvény az Eleki Életmódközpont szervezésében október 12-én 13.00–18.00 óráig Nyíregyházán, a Tûzoltó utca 11. szám alatt. Elõadásokkal, illetve ingyenes egészségügyi állapotfelméréssel várják az érdeklõdõket. A belépés
ingyenes.

PROGRAMOK

ÖN SZERINT MIT, MIBEN FEJLÕDÖTT
NYÍREGYHÁZA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN?
„Én vidéki vagyok, de sokat bejárok
Nyíregyházára, itt dolgoztam több mint
20 évig. Jártam az országot is, mert gépkocsivezetõ voltam, de Nyíregyháza nagyon sokat változott. Nagyon meg vagyok elégedve a város vezetõivel és szeretném, ha így csinálnák továbbra is.”
Sipos József
„Külsõségekben sokat változott. Az
épületek, amelyeket felújítottak, nagyon
szépek. De van még mit tenni, a munkahelyteremtés lenne a fontosabb. A
hétköznapi életben ez elég nagy probléma.”
Honvéd Ágnes

pénzügyekben – elõadó: Sumi Csaba régióvezetõ, Észak-Kelet
Magyarországi Vállalati Régió. Helyszín: Hotel Centrál és Étterem, Nyíregyháza, Nyár utca 2–4. A rendezvény zártkörû, és
elõzetes regisztrációhoz kötött. Kérik, részvételi szándékát a
konferenciak@knkpr.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni október 10-éig.
Szüreti mulatság a Csodavárban október 11-én 10.00 órától.
Programok: kézmûves foglalkozás, szõlõpréselés, családi szõlõszemevés, tombolasorsolás, valamint Csodavár lovas kocsi
járat, illetve népi játszótér: többek között sárkánydobó, lengõteke és csigahúzó fajátékok várják az érdeklõdõket. Bõvebben:
www.csodavarfc.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: október 11-én 16.00 óra:
Medve és a szegény ember, 12-én 10.00 óra: Kukta kutya õrségben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus
játszóház mellett).

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS
Õsszel ismét országszerte megrendezik a pályaválasztási kiállításokat a munkaügyi központok koordinációja alatt. Megyénkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja is immár 15. alkalommal rendezi meg a „Dönts jól, jövõd a
tét!” elnevezésû, kétnapos Pályaválasztási Kiállítás Rendezvénysorozatot. Egy olyan tájékoztató és szakmai
segítõ rendezvényrõl van szó, amely a középiskola- és
pályaválasztás elõtt álló általános iskolák 8. osztályába
járó tanulók számára megfelelõ információt nyújt a munkaerõ-piaci igényekhez igazodó pályaválasztási döntés meghozatalához, de a szakképzetleneket és a pályakorrekciót fontolgatókat is tárt karokkal várják.
A Pályaválasztási Kiállítást Nyíregyházán 2014. október 16-án és 17-én rendezik meg a külsõleg megújult
Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. A belépés díjtalan!

Országos Könyvtári Napok október 13–20-áig a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Minden program ingyenes. Bõvebben: www.mzsk.hu.
Szalonna és bandája koncert október 13-án 19.00 órától a
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolában (Luther u. 7.). Vendég: Radics Ferenc
cigányprímás, énekel: Tintér Gabriella. A belépés díjtalan.
Az „Inczédys Mûvészeti Napok” rendezvénye: Képzõmûvészeti kiállítás az Alvégesi Mûvelõdési Házban (Honvéd utca
41.) október 13-áig.
Díszmadár- és hüllõkiállítás a VMKK Alvégesi Mûvelõdési
Házában (Honvéd u. 41.) október 17–19. között, ahol a kisállatok megtekintése mellett játékos foglalkozásokon is részt vehetnek a helyszínre érkezõ gyerekek. Belépõk a helyszínen válthatók, de iskolás és óvodás csoportok részére a belépés díjtalan!
Információ: 42/462-400.
„Játsszunk együtt”! babajelbeszédes játszófoglalkozás
Örökösföldön, a Human-Net Közösségi Házban, minden szerdán 10.00–11.00 óráig. Információ: 06-20/436-4770.
Republic élõ koncert október 20-án 19.00 órától a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban. A rendezvény bevétele a Fehérbot Sportegyesület közhasznú céljainak megvalósítását támogatja.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat a Jósa András
Múzeumban, 25 alkotómûvész munkájából. A kiállítás a 170
évvel ezelõtt született Benczúr Gyulának állít emléket. Megtekinthetõ: október 20-áig.

ELMARAD!
A Móricz Zsigmond Színház sajnálattal értesít mindenkit, hogy Szabó Márta mûvésznõ váratlan és elhúzódó betegsége miatt a Mártírok címû produkció október 25-éig tervezett elõadásai elmaradnak. Pótlásuk
tárgyában idõben tájékoztatást adnak.

A BENCS VILLA
PROGRAMJAI:
Október 10-én 17.00 óra:
Anno Beregszászi Népszínház (Találkozás Schober Ottóval, az intézmény egykori
igazgatójával). A program a
Beregszászért Alapítvánnyal
közös szervezésû. 14-én
17.00 óra: KORÁn érkezett
legkisebb HÕSÖK – Illés Dániel (a 4 for Dance tagja) koraszülöttekrõl készült fotótárlatának, valamint Hanó
Tünde rajzkiállításának megnyitója. 15-én 10.00 óra: A
Jósavárosi Olvasókör foglalkozása (Bacskó Mária elõadása Teréz anyáról). 16-án
17.00 óra: Az õsz és évszaktestvérei (Budaházi István
író-költõ és Vannai László
zeneszerzõ mûsora). Információ: 42/402-004, 30/2520666.

„Sok mindenben és sokat változott a
város, a BUSZACSA, a mûvelõdési ház...
Többet mint az elmúlt húsz év alatt.”
Szabó Károly
„ Vízmû, közmû, járda,
épületek... sok mindenben történt elõrelépés.
Tetszik, törõdnek Nyíregyházával!”
Barnáné Juhász Éva
„Sok mindenben. Én
itt születtem Borbányán, de sokszor térkép kell ahhoz, hogy tudjam, hol vagyok.
Nézzék meg az utcákat. Szebbnél szebb
épületek, otthonok, nyüzsgõ gyerekek,
számtalan program, ezt csak szépnek lehet mondani.”
Oszvánszky László
„Nem vagyok kifejezetten nyíregyházi lakos, de az biztos, hogy nagyon szép
lett a város, a BUSZACSA-t, ahogy most
újították, az nekem nagyon tetszik, folyamatosan látszik a fejlõdés. Az épületeken látom, hogy odafigyelnek rá, karbantartják, fejlesztik.”
Kertészné Szõke Ágnes
„ Túl sokat nem járok itt, de szerintem
mintha tisztább is lenne. A gyerekeim szerint, akik ide járnak szórakozni, nagyobbak a lehetõségek, itt is dolgoznak. Szeretik Nyíregyházát nagyon, mindenki azt
mondja – még a húgomék is, akik Dunántúlról jöttek –, hogy szebb, mint bármelyik dunántúli város. Nagyon tetszik
nekik, Sóstó és az állatkert az unokáim kedvence, a fókákért kell behozni õket.”
Maximovits Mihályné
„Megmondom õszintén, sok minden
tetszik, amit szépítettek, építettek. Utaktól elkezdve mellékutcákat, mondhatom
a Mák utcát is többek között. Ott van a
telkem, ha olyan volt az idõjárás, gumicsizmában közlekedtem. Örülök neki,
sok iskola, szépítés, építés... sorolhatnám.”
Szilágyi György
„Én az Érkertnél lakok. Ott nagyon szépen megcsinálták a parkot, meg a város
is sokkal szebb, parkosított lett, sok a zöldövezet, nagyon szép.” Teleki Mihályné
„Szerintem folyamatos
a fejlesztés a város részérõl és a beruházások is, egyre szebb Nyíregyháza. Munkalehetõség terén is történt változás.”
Gerák Istvánné
„Igazából szebb lett,
minden ismerõsöm ezt mondja, aki
messzirõl jött, hogy szép a város. Szerintem lehetne szebb is.”
Barta István
2014. OKTÓBER 10.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

VÁROSATYÁK VÁLASZTÁSA – 100 ÉVVEL EZELÕTT
1914 decemberében nemcsak a
frontvonalról érkezõ hírek, hanem a
város képviselõ-testületi tagjainak választása is izgalomban tartotta Nyíregyháza választópolgárait. December
23-án, reggel 9 órától délután 4 óráig
adhatták le voksaikat, melyek alapján
50 rendes és 25 pótképviseleti tagot
bíztak meg azzal, hogy a város önkormányzatában képviseljék érdekeiket. Akkoriban tíz választókerületre
osztották a várost, minden választókerületben 5-5 képviseleti és 2-2 póttagot választottak. A voksok leadására a városháza különbözõ termeit jelölték ki. Az elsõ választókerülethez
a város belterületébõl a következõ utcák tartoztak: a Széchenyi utca északi oldala, a Széchenyi tér északi oldala, a Zrínyi Ilona utca nyugati oldala, a Bercsényi utca, Kálvin tér, Egyház utca, Dessewffy tér (ma: Bessenyei tér), Színház utca,
Szabolcs utca, Tûzoltó utca, Kis tér (ma: Mártírok tere), Síp
utca, Víz utca, Bethlen utca, Új utca, Búza tér, Búza utca,
Pacsirta utca és Mezõ utca. A város külsõ területébõl pedig: az Alsó- és Felsõpázsit, a Felsõbadúr bokor, a Cúgoskert
(a mai Petõfi utca és a vasút közötti terület, ahol egykor a
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postakocsisok fogatváltó állomása volt)
és a Sóstófürdõ.
Az új képviselõ-testület 1915. január 29-én tartotta alakuló közgyûlését.
Megalakították a jogügyi, pénzügyi és
építészeti szakosztályt, az egészségügyi és színügyi bizottságot, az iparostanonc-iskolai felügyelõ bizottságot és
megválasztották az árvaszéki kültagokat. A képviselõket Májerszky Béla (képünkön) polgármester köszöntötte, aki
40 éve állt már a köz szolgálatában,
1912-tõl mint a város polgármestere.
1910-ben városvezetési sikereinek elismeréseként királyi tanácsosi címet
kapott. 1915 áprilisában töltötte be
hetvenedik életévét és az érvényben
lévõ városi nyugdíj szabályrendelet értelmében nyugdíjazását kérte. (A rendelet kimondta, hogy nyugdíjba kell
menni annak a tisztviselõnek, aki hetvenedik évét betöltötte, ha csak a város képviselõ-testületének általános többsége nem ad felhatalmazást évrõl évre
a további szolgálatra.) Hivatalban június 30-áig maradt, mert
ekkor telt le a hat évre szóló mandátuma. Nevét egy díj
õrzi, amelyet kiváló köztisztviselõi munkáért adományoznak.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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