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FÕISKOLA: A KANCELLÁR MINDEN KULCSOK
ÕRZÕJE. A Nyíregyházi
Fõiskola élére dr.
Kvancz Józsefet nevezte
ki Balog Zoltán, az
emberi erõforrások
minisztere.
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BÉKÉSEN ÜNNEPELTÜNK
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8-9

JELENTÕS SZEREP A
REPTÉRNEK. Október
elején tartották a Vidéki
Repülõterek Szövetségének közgyûlését, melynek
élére elnökségi tagként
választották Horváth
Pétert.

A SÓSTÓ-KÖTVÉNY
MÍNUSZÁTÓL AZ UNIÓS
PLUSZOKIG. Megtartotta
alakuló ülése utáni elsõ
közgyûlését az új testület.
A képviselõk tizenhét
elõterjesztést tárgyaltak
nyílt napirenden.
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20 ÉVES A NAPLÓ

IDÉN IS TÁMOGATOTT A KORIZÁS
A nyíregyházi önkormányzat idén is vásárolt az oktatási intézmények számára jégidõt 18 millió forintért. Az általános iskolások így
lehetõséget kapnak arra, hogy tanítási óra keretein belül korcsolyázhassanak. Ebbõl az összegbõl az utánpótlás-nevelésre is áldoznak, hiszen jégkorongozni vágyó gyerekek is gyakorolhatják
a sportot. Korcsolyázni hétköznaponként reggel 8 és délután 4
óra között mehetnek az iskolások, 4 órától 6 óráig a jégkorongozókat, utána pedig a városlakókat várják. A korcsolyapálya hétfõtõl csütörtökig este 7 és 9 óra között tart nyitva, péntekenként
fél 5-tõl fél 7-ig, majd szintén este 7 órától 9 óráig várja a korcsolyázni vágyókat. Hétvégi napokon a mûjégpálya 10 és 13 óra
között, majd félórás technikai szünetek beiktatásával egészen este
9 óráig tart nyitva. Azokra is gondoltak, akiknek nincs korcsolyacipõje, õk a helyszínen 300 forintos áron bérelhetnek.
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ÕSBEMUTATÓ
REJTÕTÕL

Fotó: Máté János

November 8-án, szombaton 19
órától mutatják be a Móricz Zsigmond Színházban, Silló Sándor
rendezésében, a Rejtõ-regénybõl
készült Az ellopott futár címû komédiát. A darabról: Marseille-i kikötõnegyed kérges kezû és szívû
lakói közé egy napon magányos
kamaszlány érkezik. Prücsök bebörtönzött édesapja perének újrafelvételét szeretné elérni Marseille
és Észak-Afrika teljhatalmú uránál,
Mervin kormánybiztosnál. Babette
anyó, Ész Lajos, Kirúg Hümér, Rita
Kamélia és társaik pártfogásával a
„nemzetközi kémnõ” tornádóként
forgatja fel a gyarmati felsõvezetés
jó néhány tagjának életét... (A rendezõvel készült interjút lapunk következõ számában olvashatják.)

ÁTADTÁK A NYÍREGYHÁZI NYUGATI ELKERÜLÕ ELSÕ SZAKASZÁT
Megnyílt a forgalom elõtt a Nyíregyházát nyugati irányban elkerülõ új útszakasz, így közvetlen összeköttetés
létesült ezzel a város nyugati része és az M3-as között. A 2,2 kilométeres útszakasz és a hozzá tartozó
új autópálya-csomópont egy év alatt készült el döntõen uniós forrás bevonásával, s a tervek szerint jövõ
õszre tovább kanyarog majd.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A nemzeti fejlesztési miniszter, országgyûlési képviselõk, a kormánymegbízott és a város polgármestere közösen távolították el azokat a jelzéseket, amelyek egyelõre
még nem engedélyezték a ráhajtást a nyugati elkerülõre.
Ünnepélyes szalagátvágással jelezték, hogy átadják a forgalomnak az új útszakaszt. A 2,2 kilométer hosszú, kétszer egy sávos út a kálmánházi utat köti össze a sztrádával. A beruházás 3,4 milliárd forintba került, melynek 85
százalékát uniós forrásokból finanszírozták.
Mint azt Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter
hangsúlyozta az átadáson: – A kormány a következõ évekre egyértelmû célként tûzte ki, hogy a ciklus végére minél
több gyorsforgalmi út, autópálya érje el az országhatárt.

A megyeszékhelyek megközelíthetõsége nemcsak gazdasági, hanem életminõség-javítás szempontjából is fontos a
kormánynak, ezért nagy jelentõségû ez az útszakasz átadása.
Az új elkerülõ megépítésével közvetlen kapcsolat létesült a város nyugati területei és az M3-as autópálya között. Segítségével csökkenhet a városon átmenõ kamionforgalom és gazdaságfejlesztési jelentõsége is van. Az út
újabb befektetõket vonzhat a márciusban átadott LEGO
gyár mellé a város II. számú Ipari Parkjába. Az átadáson
kiderült, hogy rövidesen elkezdõdhet a nyugati elkerülõ
újabb szakaszának építése.
Loppert Dániel, a NIF kommunikációs osztályvezetõje
szerint: – Az itteni körforgalom negyedik ága már mutatja
az irányát a továbbépítendõ következõ szakasznak, az egy
4,4 kilométeres rész lesz, a 36-os számú, Tiszavasvári útig
tart majd. 2015 januárjában tervezzük a kivitelezõvel való
szerzõdéskötést és 2015 szeptemberéig lehetne megépíteni ezt az útszakaszt.
Nyíregyháza polgármestere az átadáson arról beszélt,
hogy az önkormányzat tervei szerint nemcsak a 36-os és
38-as számú fõutakat kötnék össze az autópályával, az
elkerülõt még újabb szakasszal bõvítenék. – Annak örül-

nék, ha belátható idõn belül teljes körgyûrû lenne Nyíregyházán. A környezeti hatástanulmányt ennek megfelelõen kértem tavalyelõtt, így Nyírszõlõsig, a tervezett teljes
nyugati elkerülõ szakaszára elkészül majd – fogalmazott
dr. Kovács Ferenc polgármester.
A nyugati elkerülõ elsõ szakaszának építése tereprendezési feladatokat is tartalmazott az út környezetében, így
30 ezer fát és cserjét ültetett a kivitelezõ.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

KOSSUTH KÉPÉVEL, HANGJÁVAL

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ és Simai Istvánné szociális ügyintézõ Erdõsi Jánosnét. Jolika néni tõsgyökeres nyíregyházi, a szülei és nagyszülei is itt éltek. Mindennapjait az olvasás és a kertészkedés teszi boldoggá.

„Unokáink leborulnak” címmel kiállítás nyílt az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról a Jósa András Múzeumban, ahol különleges hangfelvétel,
Kossuth Lajos rádióbeszéde is hallható.
A tárlat november 27-éig látható a múzeum nyitva tartási ideje alatt.

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK

NOVEMBER 1., SZOMBAT

„PÉNZSZTÁR” VERSENY

TISZTA APJA A KIS SÁTÁNMAJOM

A PénzSztár elnevezésû, Második Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny megyei fordulóját rendezték
Nyíregyházán a Szabolcs Takarék Oktatási Központjában. A verseny alapvetõ
célja, felhívni a középiskolások figyelmét
a pénzügyi kultúra fontosságára.

Bárki könnyedén megállapíthatja a
Nyíregyházi Állatpark féléves sátánmajom kölykének ivarát, hiszen egyetlen
újvilági majom esetében sem tapasztalható ekkora eltérés a két ivar között, hiszen míg a hím fekete színû, csak az arca
fehér, a nõstény barnásszürke bundájú.

ÉPÜL A KARÁCSONYI FORGATAG
A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai
elkezdték a Kossuth tér környékén a Karácsonyi Forgatag építését, a faházak felállítását, a díszítési munkálatokat és a karácsonyi fények felszerelését. Az ünnepvárás jegyében már november 22-étõl egészen 2015. január 5-éig várja színes vásári forgatag Nyíregyháza belvárosában a
városlakókat és az érdeklõdõ vendégeket.
A város karácsonyfáját elõreláthatóan no-

KOMPLEX GYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS SÓSTÓN
Sóstón, a Fürdõházban ezentúl reumatológus szakorvos is fogadja a betegeket, akik
napi hat órában, a háziorvost megkerülve
vizsgáltathatják meg magukat, a szükséges
kezeléseket pedig akár helyben fel is vehetik. Sóstógyógyfürdõn eddig is nagy hangsúlyt fektettek a gyógyításra, a városrészt
tavaly már Nemzeti Gyógyhellyé nyilvání-

NOVEMBER 2., VASÁRNAP

NOVEMBER 4., KEDD

POSTÁSOKRA EMLÉKEZTEK

GYAKORLAT A LEGO GYÁRBAN

A nyíregyházi 1-es postánál emlékeztek az 1944. november 2-án elhurcolt
postásokra. A városból körülbelül 2 ezer
embert vittek el szovjet munkatáborokba, köztük azt a 24 postást is, akik aznap munkára jelentkeztek. Közülük
csak egy férfi élte túl a Gulágot.

A Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltóság
és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonult ki nemrégiben a LEGO
nyíregyházi gyárába. Szerencsére csak
gyakorlatra. A feltételezés szerint az
energiaépület két különbözõ helyiségében ammóniaömlés és tûz keletkezett.

vember 7-én állítják fel a Takarékpalota
elõtt, míg a fényeket november 30-án kapcsolják fel. November végétõl idén is a
Piaccsarnok tetejérõl integet majd a Mikulás. A Kossuth téren az ünnepekhez kapcsolódó építmények, a Mikulásház, a színpad, a betlehem és az adventi koszorú kap
helyet, míg csaknem 30 vásározó, a korábbi évhez hasonlóan a Dózsa György
utcán kínálja majd portékáját.

tották és ezt megelõzõen valamennyi kút
megkapta a gyógyvíz minõsítést is. De ezzel még nem ért véget a fejlesztések sora,
hiszen további egészségügyi szolgáltatásokkal is bõvül majd a városrész, hiszen a Sóstó fejlesztését célzó pályázat keretében már
épül az élményfürdõ új szárnya, mely egyedi gyógyszolgáltatásokat is biztosít majd.

MINDENKINEK BECSENGETTEK!
NOVEMBER 4., KEDD

NOVEMBER 4., KEDD

ÚJRAFESTÉS ÖSSZEFOGÁSSAL

HÁROM ÉVTIZEDES ÓVODA

Összefogással újulhatott meg Nyíregyházán a két éve átadott Viola utca 5.
szám alatti társasházi épület, amelynek
folyosóját közösen festették újra az ott
lakók, a Türr István Képzõ és Kutató Intézet munkatársai és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának hallgatói.

30. évfordulóját ünnepelte a Margaréta Óvoda. Az elmúlt 3 évtized alatt több
ezer 3–7 éves korú gyermek töltötte mindennapjait az örökösföldi intézményben.
A születésnapon ünnepi mûsorral és tortával köszöntötték az óvodát és egymást
is az ott dolgozók és a gyerekek.

Október a Down-szindróma hónapja. A Down-szindrómások életkörülményeit javító és társadalmi beilleszkedését elõsegítõ legfontosabb feladatok
között szerepel az inkluzív oktatás lehetõségének megteremtése is. Éppen
ezért különösen nagy öröm, hogy az
ebben úttörõ munkát végzõ Down
Egyesület „Mindenkinek becsengettek!” inkluzív nevelési programja az
Európai Befektetés Bank (Luxemburg)
által kiírt társadalmi innovációs versenyen 2. helyezést ért el Madridban.
A társadalomba való beilleszkedés megtanulásához elengedhetetlen, hogy a gyerekek kezdettõl fogva és folyamatosan részt
vehessenek a társadalom életében. Sem a
fogyatékossággal élõ, sem a tipikus fejlõdésû gyerekeknek nincs lehetõsége hatékonyan elsajátítani az együttélés szabályait, ha valójában nem együtt élnek. A Down
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Egyesület öt éve mûködõ „Mindenkinek
becsengettek!” programjának eredményei
megerõsítik, hogy az inkluzív oktatás minden résztvevõ számára elõnyös: A program hatástanulmánya kimutatta, hogy a
többségi gyerekek számára örömöt jelentett az együttlét fogyatékossággal élõ társukkal, akik pedig oldottabbak, vidámabbak, a kudarcokkal szemben ellenállóbbak lettek. A tapasztalatok hatására a pedagógusok pozitívabban és reálisabban
ítélték meg a fogyatékossággal élõ gyerekeket, és a szülõk is bizakodóbbá váltak.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS
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az irányvonalat, melyet képviselni szeretne. Úgy véli, nemcsak a dicséretekbõl, de a kritikákból is lehet tanulni. A
pályamû három jól elhatárolható témára osztható – mondta. Az egyik a Nyíregyházi Fõiskola jelenlegi helyzete, a
második a problémák taglalása, a harmadik pedig az ebbõl való kiút felvázolása, a fõiskola anyagi helyzetének
javításával. Ebbõl kitûnik, hogy az oktatási és a gazdasági
gondokkal is szembe kell nézni, amit nem szabad egymástól elválasztani.

Huszonegy felsõoktatási intézmény kancellárjának
nevét jelentette be Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere múlt hét pénteken. A tárcavezetõ szerint a kancellári rendszer a menedzserszemléletet erõsíti a felsõoktatásban. A Nyíregyházi Fõiskola élére dr.
Kvancz József, az eddigi gazdasági fõigazgató került,
sikeres pályázata eredményeként.
Szerzõ: Sipos Marianna
A miniszter kiemelte: az intézmények gazdálkodásáért
és üzemeltetéséért felelõs kancellároknak megfelelõ gazdasági ismeretekkel kell rendelkezniük, és ismerniük kell
az adott felsõoktatási intézményre jellemzõ szakterületet
is. A kancellárok alapvetõen az intézmények mûködtetésével foglalkoznak, az ezzel kapcsolatos feladatokat veszik át a rektortól, akivel szorosan együtt kell mûködniük.
A magyar felsõoktatási rendszer átalakításának célja a
versenyképes tudás átadása a hallgatóknak. Ehhez hatékony, fenntartható és rugalmas rendszer kell, amely megfelel a gazdaság igényeinek és azokénak is, akik az anyagi eszközöket biztosítják: az adófizetõknek. A miniszter a
PPP-konstrukciókra utalva fontos feladatnak nevezte a
rossz gazdasági mûködés felszámolását, valamint azt is,
hogy a magyar felsõoktatás értékeit erõsítsék, fejlesszék.
(PPP: public-private partnership – a közfeladatoknak a közszféra és a magántõke együttmûködésében történõ megvalósítását jelenti.)

VIGYÁZNAK A RENDRE
A Nyíregyházi Fõiskolán Kvancz József, a fõiskola korábbi gazdasági fõigazgatója tölti be a kancellári posztot
november közepétõl, aki az új szervezeti rendszer lényegérõl is beszélt a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû
mûsorában. Egy érdekes hasonlattal szemléltette a kancellár feladatainak lényegét. A sokak által szeretett Süsü,
a sárkány címû mesében sokan irigyelték a kancellárt, aki
egy nagy kulccsal a nyakában szaladgálva irányította a
kisváros életét, és vigyázott a rendre. Valami ilyesmit fog
tenni az a 21 kancellár is, akit nemrégiben neveztek ki a
felsõoktatási intézmények élére – kezdte Kvancz József.

REKTOR ÉS KANCELLÁR
Az elmúlt idõszakban sokan látták, olvasták, hogy a felsõoktatásban vannak gondok, problémák, ezért a kormányzat úgy döntött ez év júliusában – módosítva a felsõoktatási törvényt –, hogy újra életre hívja a kancellári modellt.
Ennek a gyakorlatban megvalósuló legfontosabb eleme,
hogy a jövõben kettéválnak a feladatok. Az akadémiai rész:
oktatás, kutatás, tudomány rektori kompetencia marad és
minden egyéb – gazdálkodás, adminisztráció, hallgatói
ügyek intézése, üzemeltetés – a kancellár hatáskörébe tar-

SZERKEZETI ÁTALAKÍTÁS KELL

Dr. Kvancz József
tozik – sorolta az újdonságokat. Hozzátette: bár a rektor
marad az egyetem felelõs vezetõje, hatásköre az oktatási
és kutatási ügyekre szûkül. A kancellárok az állami pénzbõl fenntartott egyetemeken az állam, mint fenntartó érdekeit fogják képviselni. Nekik kell õrködni az állami források takarékos és hatékony felhasználása felett. Vétójogot kapnak minden olyan kérdésben, ami érinti az egyetem költségvetését. Nem véletlen, hogy munkáltatójuk nem
az intézmény, hanem a mindenkori oktatásért felelõs miniszter lesz.

ÜDVÖZLIK A MODELLT
Kvancz József úgy véli: ez egy nagyon hatékony felállás lehet, hiszen a rektori vezetéstõl számos feladat átkerül a kancellárhoz, így a felszabadult erõforrásainak köszönhetõen, többet, jobban tud foglalkozni az oktatási feladatokkal, az oktatókkal, a hallgatókkal. Számos helyen
megjelent, hogy a rektorok üdvözlik a kancellári modell
megjelenését a rendszerben, hiszen õk a kutatási és tudományos élet mûvelõi. A gazdálkodási, jogi, adminisztrációs feladat mindig „púp volt a hátukon”. Ezt a zsákot a
jövõben a kancellár cipeli majd – mondta.

NYÍLT LAPOKKAL
Kvancz József arról is beszámolt, hogy a napokban közzétette a Nyíregyházi Fõiskola belsõ hálózatán azt a több
mint harmincoldalas anyagot, melyet a pályázatához csatolt, annak érdekében, hogy a kollégák megismerjék azt

Egyik ilyen, hogy alacsony a hallgatói létszám, annak
ellenére is, hogy az utóbbi idõben minimális emelkedés
volt tapasztalható. A másik nagy probléma gazdasági természetû. Rossz a kiadási szerkezet, mely amellett, hogy
magas, torz is. Kiugróak a bér- és bérjellegû kiadások, illetve a dologi kiadásokon belül, a PPP-konstrukcióból eredõ költségek. A problémamegoldás egyik eleme – a tanulmány szerint –, hogy át kell alakítani a fõiskola szerkezetét a kancellári modellhez igazítva. Az intézmény a kormányzattól 1,2 milliárd forint struktúraátalakítási pénzt
kapott, ennek okos és racionális felhasználása kiemelt feladat lesz, a versenyképesség növelésével.

NEM ISMERETLEN FORMA
A kancellári tisztség nem ismeretlen hazánkban.
1998–2002 között Magyarországon is kancellári rendszerben mûködött a kormányzat. Ha kitekintünk határainkon túlra, Németországban még ma is kancellár irányítja az ország tartományait. De a felsõoktatásban is
találkozhattunk már ezzel a pozícióval itt, Nyíregyházán is, hiszen 2007 júniusa és 2008 márciusa között a
Nyíregyházi Fõiskolán is volt ilyen tisztségviselõ, tehát
van már hagyománya egyfajta kancellári modellnek.

FÕIGAZGATÓBÓL KANCELLÁR
Dr. Kvancz József számviteli szakközgazdász, könyvvizsgáló, igazságügyi szakértõ (könyvszakértõ) eddig,
tavaly októberi kinevezése óta az intézmény gazdasági
fõigazgatójaként dolgozott, azt megelõzõen öt éven át
a Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának dékánja volt, ezzel párhuzamosan pedig a fõiskola gazdasági tanácsának tagja. Az intézményben 1998 óta dolgozik, 2011 óta fõiskolai tanárként, s
oktatói tevékenysége mellett több képzés szakfelelõse
is volt, számos publikációt jegyez, a szenátus tagja. Diplomái mellett könyvvizsgálói, könyvszakértõi képesítésekkel is rendelkezik, s a „civil” életben is bõségesen
van tapasztalata gazdasági téren. Több megyebeli társaság könyvvizsgálója, szakértõként, elõadóként egyaránt dolgozik.
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AKTUÁLIS

BÉKÉSEN ÜNNEPELTÜNK MINDENSZENTEKKOR A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK
Az I. világháborúban elhunyt áldozatokra emlékeztek a Hõsök temetõjében Nyíregyházán.

Az ünnephez méltó módon, békésen zajlottak a mindenszentek Nyíregyháza temetõiben. A halottak napja tiszteletére több mint százezren látogattak el a város sírkertjeibe.

A nyíregyházi hadikórházban több mint 2800 sebesült
katona halt meg, akiket ebben a sírkertben temettek el.
Tiszteletükre halottak napján megemlékeztek, Laborczi
Géza evangélikus lelkész tartott szertartást.
A nyíregyházi Hõsök temetõjében 2829 sírhely õrzi az
I. világháborúban elhunyt katonák emlékét. 14 nemzet fia
nyugszik a sírkertben, akikért halottak napján minden évben mécsest gyújtanak.
A Hadtörténeti Intézettõl és a Bécsi Levéltárból kapott
dokumentumok alapján a temetkezési vállalat a Hõsök
temetõjében nyugvó katonákról széles körû adatbázissal
rendelkezik, ez alapján a sírkert ez évi felújításakor a sírköveken a neveket és adatokat pontosították, illetve újrafestették. A dokumentumok alapján Ilyés Gábor szerkesztésében a Hõsök temetõjérõl egy kötetet is kiadtak. A könyv
bemutatóját november 25-én tartják meg Nyíregyházán.

Szerzõ: Sipos Marianna
– A hét elején nyári napsütés köszöntött ránk, amelyben még színpompásabb volt a temetõ. A sírokon – a jó
idõnek köszönhetõen – szinte mindenhol élõ virág jelezte, hogy a családtagok és a hozzátartozók emlékeztek
hétvégén az elhunyt szeretteikre. De nemcsak az ünnep
napján, már korábban, az október 23-ai hosszú hétvégén
is ezrek látogattak ki a temetõkbe – mondta el lapunknak
Szekrényes András, a temetkezési vállalat igazgatója. A
cégvezetõ arról is beszámolt, hogy szerencsére nem történt semmiféle rendbontás ez idõ alatt. Bár már számos
térfigyelõ kamera pásztázza a sírkertet, nem volt szükség
ezek felvételeinek elemzésére lopás miatt sem. A kamerarendszer már egy éve üzemel itt, az önkormányzat korábban hatot telepített, míg magánszemélyek számos ilyet
helyeztek még el a területen. Mint ismeretes, tavaly ezen
felvételeknek volt köszönhetõ egy tolvaj elfogása is.

NÖVÉNYTELEPÍTÉS A TEMETÕKBEN
De az idén is folytatódott a beruházások sora. Közel
százmillió forintot biztosított a város a temetõfejlesztésekre.
A központi sírkertben az utak felújítása mellett a ravatalozó tetõszerkezete újult meg és rekonstrukciós munkálato-

kat végeztek el a bemosóparkban is. A Hõsök temetõje is
megújult, valamint Borbányán bõvítették a sírkertet, ahol
még pénteken egy új lélekharang felszentelése is megtörténik. Szekrényes András arról is beszámolt, hogy folytatódnak a fejlesztések. A korábban megfogalmazott beruházások az idén mind befejezõdnek. Hamarosan folytatódik a megújításra váró fasor kezelése. A városi fõkertész
döntése alapján vágják majd ki az elöregedett növényeket – melynek munkálataira pályázatot írnak ki. Ezt követõen kezdõdhet a fasor újratelepítése. A kibõvített borbányai temetõben is zajlik a növénytelepítés.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere nyilvános pályázatot ír ki a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatói álláshelyének határozatlan idôre történô betöltésére.
Az igazgató feladatai különösen:
– a létesítô határozatában, a hatályos jogszabályoknak, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony
és eredményes mûködését,
– a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság elôtt,
– a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Az igazgató jogállása:
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. IV. törvény szabályai szerint határozatlan idejû vezetôi
kinevezés, a Munka Törvénykönyve szabályai szerint határozatlan idejû munkaviszony létesítése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– egyetemi vagy fôiskolai végzettség,
– büntetlen elôélet,
– cselekvôképesség.
A munkakör betöltésének elbírálásánál elônyt jelent a jogi vagy közgazdasági egyetemi, vagy fôiskolai
végzettség, valamint hároméves vezetôi tapasztalat. További elônyt jelent a hasonló területen eltöltött
vezetôi gyakorlat.
A pályázathoz kötelezôen csatolni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat eredeti példányát, vagy közjegyzô által hitelesített másolatát,
valamint a vezetôi gyakorlat hitelt érdemlô igazolását,
– a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes mûködtetésére vonatkozó szakmai és
gazdálkodási koncepcióját,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
– az állás elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetôség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétôl számított
5 napon belül!
Bérezés és egyéb juttatások megegyezés szerint.
Az álláshely betöltésének legkorábbi idôpontja: 2015. január 1.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgató pályázata” felirattal ellátva lehet benyújtani Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet titkárságára (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.). A pályázat
benyújtásának határideje: legkésôbb 2014. november 25., mely a postai feladás dátumát jelenti.
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesére a Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere által felállított bizottság tesz
javaslatot, mely bizottság szükség szerint a pályázókat személyesen is meghallgatja.
A pályázat nyertesét a bizottság véleményének figyelembevételével Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere nevezi ki a benyújtást követô 30 napon belül. A pályázat eredményérôl valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatos bôvebb információk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinetjének Portfólió Referatúráján (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 115. szoba) szerezhetôk be a
42/524-569-es telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek
nyilvánítsa.
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JELENTÕS SZEREP A REPTÉRNEK
Október elején tartották a Vidéki Repülõterek Szövetségének közgyûlését, melyen a szövetség élére újabb
öt évre választottak elnökségi tagokat, többek között
a nyíregyházi repülõtér vezetõjét, Horváth Pétert.
Szerzõ: Sipos Marianna
A Vidéki Repülõterek Szövetsége jelenleg 10 tagot számlál, köztük szerepel valamennyi repülõtér, amely érdemi
forgalmat bonyolít az országban. A 15 éves múltra visszatekintõ szövetség legutóbbi ülésén személyi kérdésekben
is döntött. Elnökként újraválasztották Vadász Lászlót, Gyõr–
Pér Repülõtér igazgatóját, az elnökség tagjává pedig Benkõ
Attilát, a Balaton Airport igazgatóját és Horváth Pétert, a
nyíregyházi reptér vezetõjét, a Tréner Kft. igazgatóját.
Az ülésen Vadász László régi-új elnök elmondta, bíznak benne, hogy új lendületet tud venni a vidéki repterek
fejlõdése, ehhez uniós forrásokban is bíznak az új támogatási ciklusban. Kiemelte: egy-egy repülõtér fejlõdése
nemcsak magának a reptérnek érdeke, hiszen versenyképességi tényezõ, befektetésvonzó, így az egész térség gazdaságát élénkíteni tudja. Horváth Péter ehhez kapcsolódva lapunknak elmondta: – Nyíregyháza közgyûlése a napokban döntött a 2014–2020-as EU költségvetési idõszakra
tervezett projektcsomagról, mely a repülõtér fejlesztését
szolgálná. Az elõzetes egyeztetés alapján – a pályázati
lehetõségek tükrében – pályahosszabbítást és infrastrukturális fejlesztést terveznek, mely a jelenlegi „kisgépforgalom” minõségi javítását szolgálja majd. Horváth Péter
elmondta: a repülõtér leggyakrabban a Nyíregyházán és
az Észak-Magyarországon található világcégek menedzsmentjeit fogadja. A cégvezetõ arról is szólt, hogy nem sze-

Horváth Péter
repel a tervek között nagygépes és menetrend szerinti járatok indítása. A Vidéki Repülõterek Szövetségének tagjai
azon túl, hogy intenzív tapasztalatcserét folytatnak, igyekeznek közösen fellépni minden olyan ügyben, mely közös érdekeket szolgál.
Ebben nagy szerepet vállalt a Tréner Kft. – tudtuk meg.
Az igazgató elmondta, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen
történik számos olyan képzés, mellyel a vidéki repülõterek szakembereit képzik, továbbképzik és gyakorlati lehetõséget biztosítanak számukra. Az országban itt zajlik a
toronyszolgálatot ellátó repüléstájékoztató tiszt képzés,
mely a sokéves tapasztalatra támaszkodik, hiszen a nyíregyházi Tréner Kft. adja Debrecen és Sármellék toronyszolgálatát már évek óta zavartalanul, minden fél megelégedésére. A nagygépes forgalmat kiszolgáló repülésüzemi tisztek képzését is nyíregyházi szakemberek végzik – mondta el Horváth Péter.

HÍREK

A LEGJOBB RENDÕRÖK
A tavalyi sikeres verseny után második alkalommal
rendezett járõrbajnokságot a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság.
A nyírbátori Kiképzõ Központban tartott bajnokságon a fõkapitányság alárendeltségében mûködõ egységek mellett az MH. 5. Bocskai István Lövészdandár és
a NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatósága is indított csapatot. A szabolcsi fõkapitányság Oktatási és Kiképzési Alosztálya által összeállított
feladatok az erõnlétet, ügyességet, gyorsaságot és helyzetfelismerõ képességet egyaránt próbára tették, ahogyan az a járõrök valós szolgálatellátása közben is gyakran történik. A versenyben háromfõs csapatok indultak, a legjobbakat két kategóriában díjazták:
Abszolút kategória: I. Sz-Sz-B MRFK Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály; II. MH. 5. Bocskai Lövészdandár; III. Záhonyi Rendõrkapitányság.
Rendõrségi kategória: I. Záhonyi Rendõrkapitányság;
II. Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség; III. Nyírbátori Rendõrkapitányság.
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„FEKSZEM A PRICCSEN, ENNIVALÓM NINCSEN, VIRÁGOK, KOSZORÚK
CSÓKOLLAK KINCSEM!”

Az Elhurcoltak Emlékhelyénél gyújtottak gyertyát és
idézték fel a 70 évvel ezelõtt történteket az Északi temetõben.

E sorokat Vietórisz István írta feleségére gondolva a
debreceni Pavilon laktanyából 1944 november elején.
Egyike volt annak a több mint 2300 nyíregyházinak,
akiket a szovjetek 1944. november 2-án gyûjtöttek
össze, hogy egy kis munkára (málenkij robot) vigyék
õket. Õ szerencsésnek mondhatta magát, mert rossz
egészségi állapota miatt hazaküldték, azonban sorstársainak jelentõs része soha nem láthatta viszont szeretteit, hazájuktól távol, embertelen körülmények között lelte halálát.
A szovjet csapatok október 31-én foglalták el a várost,
november elsõ napján pedig felszólították a lakosságot,
hogy romeltakarítás végett térjenek vissza munkahelyeikre. November 2-a, csütörtök hûvös, esõs nap volt. Engedelmeskedve a felszólításnak, sokan indultak útnak munkahelyükre, mások üzleteiket akarták újra megnyitni, és
volt, aki otthonát, rokonait indult el felkeresni a romos
városban, ám nagy részük estére már nem tért haza.

HÁZRÓL HÁZRA JÁRTAK
Az utcán fegyveres szovjet katonák állították meg õket
azzal, hogy néhány napos munkára kell menniük, majd
ellentmondást nem tûrõen a városban lévõ gyûjtõhelyek
valamelyikébe kísérték õket. Másokat a munkahelyükre
beérkezvén fogadták ugyanezzel. Sokakat házról házra
járva, az otthonukból hoztak el, valakit épp a reggelije
mellõl, még azt sem engedve, hogy alkalmas ruhát váltsanak, vagy némi élelmet vegyenek magukhoz. A lakosok
nem nagyon ellenkeztek, az 1-2 napos munka elfogadható érvnek tûnt, másrészt a kemény vezényszavak, illetve a
katonák válláról lelógó fegyverek látványa is elég meggyõzõ volt. Az összegyûjtött embereket másnap gyalog
hajtották át a debreceni Pavilon laktanyába, majd pár nap
elteltével marhavagonokba rakták õket, amelyeket Románia felé indítottak el a fagyos novemberi idõben. Háromnaponta álltak meg, ekkor a halottakat és betegeket lerángatták, fagyott káposztát és zöldségeket dobáltak be étel
gyanánt.

POKOLI KÖRÜLMÉNYEK
Az elhurcolt nyíregyházi lakosok nagy részét az akkori
Szovjetunióban lévõ Baltiba vitték. Többségük ott, a „bölci
haláltáborban” pusztult el néhány hónap alatt az éheztetés, az embertelen munka, a hideg, a szándékosan rossz
higiéniás viszonyok és az ezekbõl fakadó járványok következtében. Tavaszra a mintegy 2300 emberbõl talán 200
maradt életben, akik szibériai vagy uráli munkatáborokba
kerültek, ahol évekig kellett dolgozniuk pokoli körülmények között. Az emberi életnek ez a kegyetlen pazarlása,
a kényszermunka- és haláltáborok a sztálinizmus lényegéhez tartoztak, a deportálásokat pedig a kollektív felelõsségre vonás és a Szovjetunió kárpótlásának eszközének tartották. A világháború végére Nyíregyháza népessége 15 ezer fõre fogyott, ebbõl a 2300 lakos elvesztése
tragikus volt és a késõbbiekben ez a szám még gyarapodott a kisebb mértékû, de folytatódó deportálások révén.

ÖT SZÁZALÉK TÉRT HAZA
A város elvesztette iparosainak, kereskedõinek, mesterembereinek, munkásainak, értelmiségének jelentõs részét, életerõs férfiakat. Éveken át szinte csak feketében
járó, gyászoló özvegyeket és anyákat lehetett látni az utcákon. Az elhurcoltaknak mindössze öt százaléka tért
vissza Nyíregyházára a következõ évek során, testben,
lélekben egyaránt megtörve. A gyászt tovább mélyítette,
hogy évtizedekig nem lehetett beszélni a történtekrõl, sem
kutatni, sem megemlékezni a deportáltakról. Akadtak
azonban olyanok, akik lelkiismereti kötelességüknek tartották, hogy ezeknek a nyíregyházi lakosoknak a kilétét,
pontos számát kiderítsék, a történteket nyilvánosságra
hozzák. Az õ állhatatos munkájuknak köszönhetõen ma
már majdnem mindenkit név szerint ismerünk az elhurcoltak közül és nekik köszönhetõ, hogy az Északi temetõben emlékmû, a vasútállomáson és a postán pedig emléktábla áll az áldozatok tiszteletére.
Gerhard István
a Jósa András Múzeum munkatársa

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN
A hit megtartó erejének lelkiségébõl és
abból az összetartásból nyernek erõt a reformátusok, ami a keresztyén embereket
jellemzi. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök Szatmárcsekén, a reformáció emléknapja alkalmából megrendezett hálaadó
istentiszteleten. Szatmárcseke díszpolgári
címet adományozott Bölcskei Gusztáv református püspöknek.

GYÜLEKEZETI NAP A KERTVÁROSBAN
Gyülekezeti napot tartottak az evangélikusok a Kertvárosban, a Bolyai téri gyülekezeti teremben vasárnap. A halottak
napi istentiszteleten Kovács Erzsébet és
Laborczi Géza lelkészek végeztek szolgálatot. Az 1944. november 2-ai elhurcolás,
a II. világháború és az 1956-os forradalom
civil áldozataira emlékeztek, majd a Bolyai téri gyülekezeti központ falán emléktáblákat avattak.

KERESZT ÉS IKON NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyházára érkezett a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozók keresztje. A négy méter magas fakeresztet és a vele zarándokló
ikont erdélyi fiatalok adták át a Római Katolikus Társszékesegyház elõtt a nyíregyházi
katolikusoknak.
A keresztet még II. János Pál pápa indította útjára, amikor 1984-ben elsõ alkalommal rendezték meg a világtalálkozót.
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Gyertyák égtek és ima szólt azokért az ártatlan emberekért, akiket Nyíregyházáról gyûjtöttek össze 1944. november elején a szovjet katonák és Szibériába, „málenkij
robotra” hurcoltak.
Az önkormányzati megemlékezésen dr. Ulrich Attila
alpolgármester elmondta: – Október 31-én foglalták el végleg az orosz katonák Nyíregyházát, november 3-án pedig
már 2300 ember volt vagonokra rakva és Debrecen felé
irányítva. 24 postást csak azért vittek el, akik közül csak
egy tért vissza, mert éppen bementek dolgozni, és vállalták azt, hogy a postának az épületét, amelyet találat ért,
helyreállítják. A 300 vasutas azért ment a Gulágra, mert a
bombatalálatot kapott vasútállomást és környékét próbálták rendbe tenni. A hozzátartozókban máig él annak a
szörnyû õszi napnak az emléke, amely asszonyokat özveggyé, gyerekeket pedig árvává tett.
– Édesapánkat, amikor vitték, akkor összeszedték az
embereket egy csomóba, a Talabos-féle bolt mellett, és
mint a kutyákat, úgy hajtották õket. Mi, gyerekek pedig
hatan itt maradtunk – emlékezett vissza Fucsovics Zsuzsa. Az ártatlanul elhurcolt áldozatokra ökumenikus szolgálattal és kegyeleti ünnepi mûsorral emlékeztek az Északi temetõben, az Elhurcoltak Emlékhelyénél.

ELHURCOLT EVANGÉLIKUSOK

A 70 évvel ezelõtt elhurcoltakra emlékezett a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség. Az Evangélikus Nagytemplomban vasárnap délelõtt istentiszteleten is megemlékeztek róluk, majd felavatták az elhurcoltak emlékére
állított márványtáblát a Nagytemplom falán.

KÖZLEMÉNYEK
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A SÓSTÓ-KÖTVÉNY MÍNUSZÁTÓL AZ UNIÓS PLUSZOKIG
Megtartotta alakuló ülése utáni elsõ közgyûlését az új
testület. A képviselõk tizenhét elõterjesztést tárgyaltak nyílt napirenden. Döntöttek a Sóstó-kötvények átstrukturálásáról, az uniós fejlesztési ciklus tervezett projektcsomagjainak jóváhagyásáról, a 65 év felettieknek
küldendõ karácsonyi ajándékcsomagról, valamint a labdarúgás infrastrukturális fejlesztéseirõl is.
Szerzõ: Erdõs József, Sipos Marianna
Új bizottsági tagokat választott a nyíregyházi közgyûlés
elsõ rendes ülésén, ugyanis az alakuló ülésen két, a szocialisták által delegált nem képviselõ tagot nem támogatott
a képviselõ-testület többsége, így a baloldal új jelölteket
javasolt. A köznevelési bizottság külsõ tagja Smidt Ferenc,
a pénzügyié Hegedûs László lett. A harmadik új bizottsági
tag a lemondott Zajácz Tiborné helyett Pataki Józsefné lett
a pénzügyi bizottságban.
Az új tagok eskütétele után a korábban szokott módon
az új testület is a két közgyûlés között történt eseményekrõl szóló beszámolóval indította a napirendek tárgyalását.
Már ennél az elõterjesztésnél elkezdõdtek a személyeskedéstõl sem mentes szócsaták, mely során vita bontakozott
ki az ellenzék, Lövei Csaba (Együtt-PM) és Nagy László
(MSZP), valamint Szilvási István (FIDESZ-KDNP) között az
október 23-ai ünnepséghez kapcsolódva.

SÓSTÓ-KÖTVÉNY (2005):
A SZOCIALISTÁK „ÁLLATORVOSI LOVA”

tasztrofális financiális helyzete miatt, pénzügyi öngyilkosság lett volna ebben az idõszakban. Idõközben a devizaárfolyam változása miatt 700 millió veszteség, kár is érte a
várost.

„JÓ MEGOLDÁSNAK TÛNT”
Az a kérdés is felmerült, hogy a 2005-ben kibocsátott,
akkor 1,2 milliárd forint értékû kötvényt mire fordította az
önkormányzat, illetve a társaság. Dr. Podlovics Roland, a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta, egy része a Parkfürdõ felújítását szolgálta, de a Júlia fürdõ felújítása is ebbõl valósult meg amellett, hogy a Fürdõház-projekt önerejét is ebbõl biztosították. A fennmaradó 850 millió forintból pedig az élményfürdõ újult meg.
Nagy László (MSZP) az érintett idõszak alpolgármestere a hozzá intézett kérdésekre reagálva elmondta: akkoriban ez a konstrukció jó megoldásnak tûnt, nem véletlenül
találkozhatunk más nagyvárosokban is ilyennel. Az, hogy
2010 után hogy alakult az árfolyam, arról egyetlen városvezetés sem tehet. Úgy véli: a mostani döntésnek arról kell
szólnia, hogy Sóstónak lesz-e ereje ahhoz, hogy ezt az évi
74 millió forintot vissza tudja fizetni.

MIRE ADTAK TANÁCSOT?
Dr. Kovács Ferenc szerint a másik fõ problémája az elõdeik által kötött szerzõdésnek, hogy közben módosítottak,
amikor kibocsátották, ezt nyilatkozta a Nyíregyházi Tele-

Az egyik kiemelt téma a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. kötvényeinek kezelése volt. Az önkormányzati cég még 2005ben kötött szerzõdést az egyik pénzintézettel 9 és fél millió svájci frank értékben. A polgármester szerint a fõ probléma ennek a szerzõdésnek a lejárata és annak visszafizetési esedékessége, ami a jövõ év januárja. Az elõterjesztéssel kapcsolatban számos kérdés merült fel a képviselõk
részérõl. Dr. Kovács Ferenc szerint a sóstói kötvénykibocsátás a szocialista városvezetés „állatorvosi lova”, mely
nagyon rossz döntés volt.

„ELBÚJTATOTT” HITEL, VESZTESÉGGEL
A képviselõi kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta: a 2010-ben megválasztott városvezetés mindent
megtett annak érdekében, hogy normalizálni tudja ezt a
hitelállományt. Az önkormányzat adósságának állami átvállalásánál azonban szóba sem jöhetett, hiszen – mint
mondta – a 2010 elõtti városvezetés egy cég mögé bujtatta ezt a hitelt, azaz egy gazdasági társaság bocsátotta ki a
kötvényeket és nem a helyhatóság. A polgármester arra is
rávilágított, hogy a hitel forintosítása, a város akkori ka-

víziónak. – Úgy módosítottak egy már aláírt szerzõdést,
hogy az az önkormányzatra igen hátrányos, hiszen önként
egy kezesi felelõsséget biztosított, amit eredetileg nem
kellett volna. A harmadik probléma, hogy ráadásul megbíztak egy „szakértõi” céget 10 évre. Nézzük csak, mi értelme volt! Aláírtak egy szerzõdést, elindítottak egy kötvényt, ami tíz év múlva jár le, addig semmi tennivaló –
ehhez képest beraktak egy tanácsadást évi kétmillióért.
Fogalmam sincs, hogy mire gondolhattak! Több évig fizet-

ték ezt az összeget, majd egy összegben kifizették a hátralévõ hat évet tanácsadás címén. A tanácsadással megbízott betéti társaság még 2010 elõtt megszûnt...

ELADÓSODÁS A KÖTVÉNY MIATT
Az önkormányzat így a kötvényt kibocsátó bankkal egyezett meg arról, hogy hitelbõl fizeti vissza a szocialista városvezetés által felvett pénzt. A város pedig továbbra is
fenntartja a követelését a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel szemben. Kölcsönszerzõdést köt 25 éves idõtartamra, egyenlõ
ütemezéssel és a jegybanki alapkamat fizetésének érvényesítésével részletekben kapja vissza a több mint kétmilliárd forintot az önkormányzat.

TOVÁBBI ÓVODAFEJLESZTÉS
Nyíregyháza önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Trilak Festékgyártó Kft. által meghirdetett önkormányzati
fenntartású óvodák részére, külsõ homlokzati szigetelési
és színezési munkálatokra. Sikeres pályázat esetén – a
Vagyongazdálkodási Osztállyal történt elõzetes egyeztetés alapján – a Gyermekek Háza Déli Óvoda felsõsimai
telephelye újulhat meg. A felújítás bekerülési költsége bruttó 4 826 000 forint, melybõl megújul az épület homlokzata. A most jóváhagyott önerõ a munkadíjak és a tervezõi
munkák fedezését szolgálják.

KONCEPCIÓ AZ UNIÓS FORRÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁRA
Jóváhagyták a képviselõk a város 2014–2020 közötti
tervezett fejlesztési ciklusának koncepcióját is, ami az aktuális európai uniós költségvetési idõszakban lehívható
célzott támogatásokat határozza meg. A napirend tárgyalásakor a képviselõk többsége nem globálisan, hanem lokálisan kezdte elemezni a koncepciót. Szinte valamennyien
örömmel vették a fejlesztési irányokat, de több esetben
kellett rávilágítani arra, hogy ez a koncepció az uniótól
lehívható 23 milliárd forint felhasználását szolgáló, elsõsorban prioritásokon alapuló iránymutatás. A pályázatok
tükrében dõl majd el, hogy melyik tölthetõ meg tartalommal, majd ezt követõen készülhetnek tervek, tanulmányok,
és tervezhetõk költségek is – hangsúlyozták az elõterjesztõk. A napirendhez kapcsolódva a frakciók is elmondták
véleményüket, a Nyíregyházi Televízió kérésére is.

DR. ADORJÁN GUSZTÁV FRAKCIÓVEZETÕ
(FIDESZ-KDNP):
FÕ IRÁNYOK, FOLYTATÁSSAL
– Sokat tárgyaltunk már errõl a tervezési idõszakról. A
most napirendre került csomag lényege, hogy döntsünk a

A pulpituson balról dr. Ulrich Attila alpolgármester, dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és Jászai Menyhért alpolgármester
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fõ irányokról, melyek meghatározzák majd a hátralévõ éveket.
Gondolok például a legfontosabbra, a munkahelyteremtésre,
mely a gazdaság- és iparfejlesztéssel egybekötve kell hogy
megvalósuljon. De lényegesek
azok az infrastrukturális beruházások is, amelyekkel már elindultunk, és szeretnénk tovább
folytatni. Csak néhány ezek közül: a csapadékvíz-probléma teljes körû megoldása, az iskolák, óvodák, utak, járdák felújítása, beleértve a külterületek fejlesztését is. Az elõterjesztés egyik újdonsága, hogy
az egészségügyi szakdolgozók elvándorlásának megállítása céljából és a fiatal pályakezdõ értelmiségieknek az itt
tartására lakásépítési programokkal is tervez.

NAGY LÁSZLÓ FRAKCIÓVEZETÕ (MSZP-DKEGYÜTT-PM): ÁLMOK HÁZA
– A 23 milliárd forintnyi,
Nyíregyházának megcímzett
fejlesztési forrás, ebben az
elõterjesztésben több mint 60
milliárd forintban testesül
meg. Azért nevezhetõ álmok
házának, mert értelemszerûen ebbõl a 60 milliárd forintos elképzelésbõl, valamivel
több mint az egyharmada valósulhat meg az itt felsoroltaknak. Az a kérdés: melyek lesznek azok a prioritást élvezõ
beruházások, amelyeket az
önkormányzat a következõ években elõkészít majd. Nyilván ebben lesznek viták és lesznek olyan elképzelésbeli
különbségek, melyekrõl mindenki elmondja majd a saját
véleményét. De a legfontosabb feladat az, hogy minél hamarabb megtaláljuk azokat a prioritásokat, amelyek alapján ennek a projekthalmaznak a kidolgozása elindulhat.

Ez önmagában semmit nem ér, hogy ha nem lesznek olyan
beruházási tervek vagy tanulmányok, amelyek a konkrét
pályázat beadásához szükségesek.

MINDEN NYUGDÍJAS KARÁCSONYA
Döntött a közgyûlés a tavaly karácsony elõtt megkez-

BÉRES CSABA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ dett, nyugdíjasokat érintõ akció folytatásáról is. Idén minden nyíregyházi, 65. életévét betöltött nyugdíjas része(JOBBIK): INKÁBB A BOKORTANYÁKRA!
– Bár alapjában a koncepció még részletes kidolgozás
alatt áll, mi már észrevételeztünk két olyan tételt, amellyel
nem tudunk egyetérteni. Az
egyik a Huszár lakótelep további felzárkóztatása, illetve a
keleti lakótelep fejlesztése. Mi
úgy gondoljuk, hogy az arra
szánt másfél milliárdot, amelyet ebbe a csomagba beterveztek erre a célra, a bokortanyák és a tanyavilág fejlesztésére kellene fordítani, hiszen
ezekben a térségekben le van maradva a közmû- és infrastrukturális fejlesztés.

SPORTFEJLESZTÉS, ÖNKORMÁNYZATI
FORRÁSBEVONÁS NÉLKÜL
A labdarúgás feltételeinek fejlesztésérõl is döntöttek
a képviselõk. A Nyíregyháza Spartacus Football Club
Kft. a 2014/2015-ös társadalmi adóból leírható támogatás terhére sportfejlesztési programot nyújtott be a
Magyar Labdarúgó Szövetség felé. Ennek részeként a
stadion centerpályáját 230 millió forint + áfa értékben
újítanák fel, a stadion területén pedig a régi nagyméretû mûfüves pálya helyén egy új mûfüves pályát alakítanának ki 68 millió forint + áfa értékben. Az
örökösföldi edzõcentrum meglévõ öltözõépületét is
bõvítenék 95 millió forint + áfa becsült költséggel. Az
MLSZ a fejlesztési tervek elfogadásához kérte az önkormányzat jóváhagyását, ez meg is történt. Így az
újabb, közel félmilliárdos fejlesztés nem kerül pénzébe a városnak, ha megvalósul.

sülhet élelmiszercsomagban karácsony elõtt, 2500 forint
értékben. A városvezetés ellenzéki kérdésre válaszolva
jelezte, úgy gondolták, hogy egy ilyen ajándék nem köthetõ szociális vagy rászorultsági elvhez, így összesen 18
101 fõ részesül ebben a juttatásban. Ha ezek alapján történne az elbírálás, sokan kiesnének a kedvezményezettek körébõl, és az elõkészítés is jelentõs apparátust igényelne. Ezzel a gesztussal a városvezetés szeretné köszönetét, megbecsülését kifejezni a nyugdíjasok felé. A
támogatás forrása a szociális ellátásra biztosított költségvetés keretösszeg év végi maradványa. A karácsonyi hangulathoz illõ ajándékcsomagot idén is a Magyar Posta
juttatja el az idõsek számára, a postaköltséget az önkormányzat vállalja.

ÚJ MUNKAHELYEK
A MEGSZÉPÜLT VMKK-BAN
Végéhez közeledik a Váci Mihály Kulturális Központ
felújítása, így Nyíregyháza közmûvelõdési rendszerének hatékonyabb és fenntarthatóbb mûködtetése, funkcióinak bõvítése is megvalósul. A fejlesztés célja egy
olyan közmûvelõdési intézmény kialakítása, amely a
kulturális és közmûvelõdési rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek biztosítása révén lehetõséget teremt a jobb minõségû kulturális szolgáltatásokra és az egyének társadalmi érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzésére. A
Váci Mihály Kulturális Központ jelenleg 30 fõs apparátussal látja el az intézmény szakmai munkáját és biztosítja általános mûködését, azonban a többletfeladatok
ellátásához létszámbõvítésre van szükség, melyet jóváhagyott a képviselõ-testület is. Így a ház Agóra projektjéhez kapcsolódóan az alkalmazottak létszámát a jelenlegi 30-ról 44 fõre emelik a zökkenõmentes és magas
színvonalú mûködtetés érdekében.
2014. NOVEMBER 7.
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HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

„MÍG A VERSBÕL DAL LESZ”
1994. augusztus 21-én délután kilenc dongó szállta
meg a belvárosi Kossuth teret. Dongtak, döngicséltek
és igen nagy feltûnést keltettek. S hogyan kerültek akkor oda? Állítólag nagykorúvá válásuk okán, s ezt meg
akarták ünnepelni, örömet szerezve ezzel másoknak
is – ez olvasható a Nyíregyházi Napló húsz évvel ezelõtti, legelsõ lapszámainak egyikében. Most, két évtizeddel késõbb, az immáron 38 éves együttes alapító
tagjával, Balázsi Gyulával ültem le beszélgetni, aki a
koncertjeiket is jellemzõ vidámsággal mesélt a Dongó
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl is.
Szerzõ: Bruszel Dóra

alapító tag a régi dongóból. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy
a dalaikat maguk szerzik, ami egyébként újdonságnak számít a 20 évvel ezelõtti Dongó repertoárjához képest, hiszen akkor még gyakorta vettek át versmegzenésítéseket
más együttesektõl. Eddig minden korosztálynak játszottak
már, s igaz, hogy sokan gyermekdalok elõadójaként ismerik õket, de emellett igen komoly felnõttmûsorral rendelkeznek. Az pedig különös jellemzõje a zenekarnak, hogy
van közöttük mérnök, énektanár, de ügyfélszolgálati munkatárs is. Balázsi Gyula hozzátette, szintén a dongó érdekessége: több hangszert is megszólaltatnak egy koncerten,
repertoárjukat pedig a sokszínûség jellemzi. Évente 40–50
fellépésük van, és bíznak benne, hogy a Dongó sikere a
következõ 20 évben is töretlen lesz.

A megyében közkedvelt, de országosan is ismert Dongó Együttes régi múltra tekint vissza. Eredményeikhez tartozik, hogy 1984-ben, a Békedal Fesztiválon kb. 6–700
pályázó közül bekerültek a legjobb húszba, bemutatkoztak már a moszkvai televízióban, meghívást kaptak Ausztráliába, itthon pedig minden jeles napon õk a biztos mûsorszám. Noha az idõk folyamán többszöri átalakuláson
mentek keresztül, ez sikerükön mit sem változtatott: az
elmúlt években megjelent önálló hat lemezükbõl kettõ
aranylemez lett.

ÉNEK A BORRÓL, NÕKRÕL
– Újdonság az együttes életében, hogy hölgyek is bekerültek a csapatunkba, akik nem mellesleg kiváló zenészek
is – hangsúlyozta Balázsi Gyula, aki jelenleg az egyetlen

GAZDIKERESÕ
Oli: Körülbelül
1 éves keverék
kan, aki sérülten került az
Állatotthonba.
Nyakába egy
bálázózsinór volt benõve, melyet csak mûtéti úton lehetett
eltávolítani. A kezelést kiheverve kedves, játékos kutya
vált belõle.
Leo: Az Állatbarát Alapítványnál várja
gazdáját ez a
kb. 3 hónapos, kedves,
barátságos,
bújós cicus.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna u. 2.
Telefon: 42/727-736,
20/9605-402.
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Az együttes tagjai: Figyász Éva, Balázsi Gyula,
Korponai Tibor, Fazekas Bernadett, Papp Csaba

PRÉMVADÁSZ-TRÓFEA
Zsír címmel, hat dallal megjelentette elsõ albumát a Prémvadászok zenekar. Az album egyébként
egy európai kampányhoz is kötõdik, amely az
interneten megjelenõ gyûlöletbeszéd ellen indult.
Lemezbemutató koncertjüket pénteken tartják meg
Nyíregyházán.

A Prémvadászok öt évvel ezelõtt alakult. A nyíregyházi zenekar az elsõ három évben mások dalait játszotta, két évvel ezelõtt azonban felmerült az ötlet, hogy
saját dalokkal is elõálljanak. A Zsíroskenyér nagy sikert
aratott a közönség körében, ami után sorra születtek a
saját szerzemények. Lemezbemutató koncertjüket november 7-én, pénteken este fél 9-kor tartják, amelynek
helyszíne a Chloé New Yorkban. A koncerten a CD-n
található szerzemények mellett néhány olyan, szintén
saját új dalt is hallhat a közönség, amely már az album
megjelenése után született.

KÖZLEMÉNYEK
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

T Á J É KO Z TAT Á S
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére
történô kézbesítésérôl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/A. § b) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzôje
annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk az Erzsébet-utalványok
jogosultak részére történô kézbesítését 2014. november hónapban postai úton biztosítja.
A Magyar Posta Zrt. 2014. november 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a
jogosultak címére.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítôt hagy
a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejérôl. A jogosultnak a
kézbesítés megkísérlését követô 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidô eredménytelen elteltét követôen az át nem vett küldemények az önkormányzat
részére visszaküldésre kerülnek.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítô levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérôl és az ügyfélfogadási idôrôl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2014. november 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2014.
november 30. napjáig nem kapnak, azt legkésôbb 2014. december 3. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 24-es
ablaknál.
További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetô.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. november
21. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. november
21. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Mielõtt még szétfagyna –
szükséges óvintézkedések
a vízmérõk és a pénztárcák kímélésére
A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban vagy a fûtetlen pincékben
található vízmérõkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a pénztárcánkat sújtó, esetleges plusz kiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérõcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható vízmérõt a felhasználóknak kell
megfizetnie, ugyanis a törvény szerint Õk kötelesek a vízmérõ fagy elleni, megfelelõ védelmérõl gondoskodni.
Mit tegyenek a Felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentõs károkat
és vízveszteségeket?
– Gyõzõdjenek meg arról, hogy jól záródik-e vízmérõaknájuk fedele!
– Az aknák sérült fedõlapját cseréljék ki, ha hiányzik, azt pótolják!
– Az aknát és a vízmérõt szigeteljék hungarocellel vagy maradék szigetelõanyaggal.
– A pincében és a zárt helyen lévõ vízmérõk, vízvezetékek esetén ellenõrizzék
a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák azt zárva!
– A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévõ aknát is szigeteljék!
– Figyeljenek arra, hogy a vízmérõben a víztelenítést követõen is maradhat víz,
ezért a vízmérõakna szigetelését mindenképp meg kell oldani!
Amennyiben Felhasználóink megteszik a szükséges óvintézkedéseket, tavasszal várhatóan nem ilyen vízmérõkkel fognak találkozni!
Köszönjük, hogy odafigyelnek a vízmérõk állapotára, hiszen
azok rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

12
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CSÖKKENTSÜNK REZSIT CSÚCSTECHNOLÓGIÁVAL!
Új kihívás elõtt áll a közszolgáltatói iparág, a kérdés
az, hogyan lehet a rádióadókkal vagy éppen digitális
egységekkel ellátott mérõmûszerek segítségével csökkenteni a fogyasztók költségeit és hozzájárulni a fenntartható fejlõdéshez – errõl rendeztek konferenciát
Mátészalkán. A Smart Metering – az okos mérés, valamint a Smart Grid – az okos hálózat, még gyerekcipõben járnak Magyarországon, de elterjedésüket követõen rohamos térnyerésük várható, mind itthon, mind
pedig az Európai Unióban. A MOM Vízméréstechnikai
Zrt. által megrendezett konferencián egy asztalhoz
ültették a szolgáltatókat, az állam képviselõit, az érintett intézményeket és a gyártókat.
Rezsicsökkentés, fogyasztásoptimalizálás, internet alapú hálózatalakítás és okos mérõmûszerek. Egy új digitális
világ körvonalazódik a közszolgáltatói iparban – errõl
beszéltek Mátészalkán a szakemberek. Azt mondják, az
új technikai eszközök segítségével rövid idõn belül csök-

Regis Metens (középen): a jövõ az okos mûszereké
gyarországon – ezt Regis Metens, a MOM Vízméréstechnikai Zrt. vezérigazgatója ismertette. A fejlett nyugati világ Smart Metering kapcsán szerzett tudásanyagát
pedig speciális képzésen szeretnék a megyében, szakirányban tanulmányokat folytató diákoknak megtanítani. A vezérigazgató azt mondta, olyan duális képzést kívánnak
bevezetni, amivel a megyében tanuló fiatalokat itt lehetne tartani. Ez alapján az ország egyik legnevesebb mérõmûszer-gyártójának mátészalkai üzemében történne a
szakmai gyakorlati oktatás. A MOM az iskola elvégzése
után ráadásul munkalehetõséget is kínálna számukra. Regis
Metens hozzáfûzte, ezt a jövõben akár tanmûhely kialakításával is tovább tudnák fejleszteni.
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke azt mondta, a MOM céljai összhangban
vannak a kormány területfejlesztési terveivel. Elmondta,
mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ország
legkeletibb régiója versenyképes lehessen, munkaerõ-pi-

százalékban tud azonosulni, hiszen a megyei közgyûlés
elnökeként is kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a régió
fiataljai számára perspektívát biztosítsanak. Hangsúlyozta, hogy a megyének kifejezetten jót tesz, hogy ilyen vállalatok, mint a MOM Zrt., a megyében dolgoznak, fejlesztéseket hajtanak végre és részt vesznek a magyarországi okos mérés – okos hálózat fejlesztésének témájában.
Timár Dávid, a MOM Zrt. értékesítési vezetõje tájékoztatta a konferencián részt vevõket arról, hogy a MOM Zrt.
az egyik legjelentõsebb és legnagyobb tapasztalattal bíró
mérõeszköz-gyártóként van jelen a hazai piacon. Arról is
beszámolt, hogy már készítenek okos mérõket a víz-, a
gáz-, az áram- és a távhõszolgáltatás területén is. Prezentációjában kiemelte azt is, hogy nemcsak a magyar piacra, hanem jelentõs exportra is készítenek különbözõ mérõket. Timár Dávid arról is beszélt, hogy a MOM Zrt. számára fontos, hogy ne csak elméletileg mûködõ rendszereik legyenek, hanem igyekeznek megtenni mindent annak
érdekében, hogy az üzemeltetõk számára jól használható

Seszták Oszkár: javítani kell a megye versenyképességén

A résztvevõknek a MOM gyárát is megmutatták

kenthetõek a közüzemi számlák, és a szolgáltatók is sokat
spórolhatnak, hiszen az új berendezések azonnal képet
adnak arról, milyen a pillanatnyi fogyasztás, hogyan kell
beosztani az erõforrásokat. A fogyasztásmérésben a digitális áttörés azonban jelenleg még plusz forrásokat igényel. Az okos berendezéseket gyártó cégek, a szolgáltatók és az állam képviselõi ezért ültek egy asztalhoz a szatmári városban, hogy felmérjék, hogyan lehetne együttmûködni ezen a területen.
– Rezsicsökkenésként
jelenhet meg a fogyasztóknál, mindemellett pedig hatékonyságnövekedéshez vezethet az okos
mérõmûszerek és az okos
mérés elterjedése Ma-

berendezések a fogyasztók számára is hasznosnak bizonyuljanak.
Ennek jó példája, hogy a megye legnagyobb vízszolgáltatójával, a Nyírségvízzel közösen alakították ki az
úgynevezett rádiómodullal felszerelt távmérõk terjesztését. Ezek a berendezések azért fontosak, mert a leolvasók
anélkül tudják nyomon követni egy adott ingatlanon a
keletkezõ fogyasztást, hogy oda bemennének. A MOM
konferenciája nagy sikerrel zárult. A szervezõk kiemelték, bíznak abban, hogy ez a konferencia a kezdete egy
olyan folyamatnak, amelyben összefognak a szolgáltatók,
az állam képviselõi, az érintett intézmények, illetve a gyártók, és együtt segítik elõ a Smart Metering szakmai fejlõdését, nemzetközi elterjedését. A rendezvény zárásaként
a MOM Zrt. mátészalkai gyárában üzemlátogatáson is részt
vehettek a meghívottak.

Új kihívások elõtt a szolgáltatók
aci és gazdasági szempontból is. Hangsúlyozta, a MOM
Zrt. jövõbeni terveivel – amely kompetenciacentrummá
válást, valamint még több munkahelyet jelenthet – 100
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A CÉL: MEGSZERETTETNI A MOZGÁST
Játékos Sportvetélkedõt rendezett a Nyírsuli óvodásoknak. A város összes intézménye részt vett, így
több mint háromszáz gyerek versenyzett a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
Talicskatolás, verseny játékmotorral és hernyójárás. Csak
néhány feladat azok közül, melyeket teljesíteniük kellett
a gyerekeknek. A jó hangulat már a bemelegítés után adott
volt, amikor közösen zumbáztak az ovisok. 27 óvoda csapata nevezett, és több mint háromszáz gyerek versenyzett. A legfontosabb cél az volt, hogy mozogjanak.
– Fontos, hogy a gyerekek már kicsi korban megszeressék a mozgást. Óvodáskorban a sportnak új elemei jelennek meg, mint a csapatmunka, a fegyelmezettség, ez pedig a gyerekek személyiségét is formálja. A legfontosabb
viszont a mai napon is a játék, és hogy az óvodások örüljenek – mondta Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.
A versenyen három csoportba sorolták az óvodákat a
nagy létszám miatt. A szervezõ Nyírsuli Kft. vezetése
abban bízik, a gyerekek közül sokan késõbb is rendszeresen, akár igazolt versenyzõként sportolnak majd.
– Nem titkoltan szeretnénk elérni, hogy késõbb, iskoláskorban, ha rendszeresen sportolnak a fiatalok, akkor
ránk gondoljanak. Partnereinkkel együtt már most is
sokat teszünk azért, hogy óvodáskor után nálunk legyenek igazolt versenyzõk a gyerekek. De fontos az is, hogy
ezúttal például az ovisok a BUSZACSA küzdõterén
mérik össze tudásukat, ott, ahol egyébként azok a

Az ovisok nagyon élvezték a sportvetélkedõt
felnõttcsapatok játszanak, akiknek családjukkal együtt
Az ovisok közül senki nem távozott üres kézzel. Mina lelátóról szurkolnak – mondta Kósa Árpád, a Nyírsuli den gyerek érmet kapott, és a versenyhez használt eszköKft. ügyvezetõje.
zöket is hazavihették az óvodák ajándékba.

DERBI A DIÓSGYÕR ELLEN
Keleti derbit rendeznek vasárnap az OTP Bank Ligában. A Nyíregyháza Spartacus Diósgyõrbe látogat. Függetlenül attól, hogy a két csapat a tabellán hol helyezkedik el, a mérkõzés mindig különleges hangulattal bír.
A Szpari gyõzelemmel hangolt a csatára. A Haladás 2–
0-ás legyõzése nemcsak a pontok számát növelte, hanem
a hangulatnak is jót tett. – A hétvégén a gyõzelem volt a
legfontosabb, hiszen a futball, a sport a gyõzelemrõl, a
diadalról szól. De nemcsak a három pont miatt vagyok
boldog, hanem azért is, mert a csapatomon nem volt nyoma a korábbi hitetlenségnek, gyávaságnak. A meccs elõtt
azt mondtam, hogy 11 férfit szeretnék a pályán látni, ez
így is lett. Jól kezdtünk, helyzeteink voltak, de Balogh János klasszisa is kellett ahhoz, hogy ne kerüljünk hátrányba. A második félidõben is jobbak voltunk, és megérde-

Zoran Kostic volt csapata ellen játszhat a derbin
melten nyertünk. Ennek a gyõzelemnek alapnak kell lennie a folytatásra nézve, ezt a tüzet kell megõriznem, hogy
sikeresek legyünk. Tudom, hogy a nyíregyházi embereknek a Diósgyõr elleni derbi mit jelent, átérzem, mekkora
az elvárás a csapatommal szemben, bennem is óriási a
várakozás. Tudjuk, hogy a Diósgyõr az esélyesebb, de ha
úgy játszunk mint a Haladás ellen, akkor bármi lehet –
mondta Mátyus János, a Szpari vezetõedzõje.
A játékosok közül Mohamadou Abdouraman és Zoran
Kostic is Diósgyõrbõl érkezett. Számukra különösen érdekes lesz a mérkõzés. – Természetesen van bennem egy
furcsa érzés, mivel volt csapatom ellen játszhatok. Ez egy
nagyon fontos meccs, tudom, hogy a két csapat õsi rivális.
Ilyenkor az érzelmeket, érzéseket félre kell tenni, és hideg fejjel kell pályára lépni, mert számunkra minden mérkõzés nagyon fontos, és mindent megteszünk majd, hogy
eredményesen térjünk haza – mondta Zoran Kostic.
A találkozó vasárnap 18.30-kor kezdõdik Miskolcon. A
nyíregyházi szurkolók csak elõvételben válthatnak jegyet,
1400 forintos egységáron.

SPORTPROGRAM
November 9., vasárnap 12.00 BUSZACSA, Kölcsey
DSE–Ózd nõi kézilabda-mérkõzés
Mátyus János legutóbb gyõzelemre vezette a Szparit
14
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November 9., vasárnap 17.00 BUSZACSA, FatumNyírsuli-NRK–Gödöllõ nõi röplabdamérkõzés

BOKSZÉRMEK
EGERBÕL
Egerben rendezték a Nõi Ökölvívó Országos Bajnokságot és Serdülõ Magyar Kupát. 45 egyesület 142 versenyzõvel indult, ahol az NYVSC – Big Boxingot 8 versenyzõ képviselte. A nyíregyháziak közül Nagy Kitti magabiztosan gyõzött, senki nem tudta megszorongatni,
így zsinórban ötödik alkalommal lett bajnok. Az ökölvívó már elutazott Tatára, ahol a dél-koreai világbajnokságra készül. A serdülõk között bajnoki címet szerzett Bákonyi Hajnalka, és további négy ezüst-, valamint egy bronzérem is került a nyíregyházi bokszolók
nyakába.
Eredmények:
Serdülõ Magyar Kupa: I. hely Bákonyi Hajnalka (54
kg), III. hely Molnár Enikõ (48 kg).
Junior OB: II. hely Tóth Sára (70 kg), V. hely Tivadar
Renáta (46 kg).
Ifjúsági OB: II. hely Ferencz Judit (54 kg), II. hely Erdélyi-Szabó Margarita (69 kg).
Elit OB: I. hely Nagy Kitti (57 kg), II. hely Korcsmáros
Mercédesz (64 kg).

Nagy Lajos edzõ büszke lehet tanítványaira
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 9., vasárnap 18.00 FatumNyírsuli-NRK–Gödöllõ nõi röplabdamérkõzés közvetítése
November 10., hétfõ 19.30 DVTK–Nyíregyháza
Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A „Tapintható Mûvészet Mindenkinek” címû országos vándorkiállításra várják az érdeklõdõket a Jósa András Múzeumba. Megnyitó: november 7-én 11.00 óra. Megtekinthetõ: november 23-áig, keddtõl vasárnapig 8.00–16.00 óra között.
Egészségmegõrzõ délutánra várják az érdeklõdõket a Városmajori Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.) november 7én 13.00 és 16.00 óra között. A belépés díjtalan! Információ:
www.vacimuv.hu; 42/411-822.

Márton-napi vigasságok november 8-án 10.00–15.00 óráig
a Sóstói Múzeumfaluban. Étel, ital, színes programok: legényes bemutató, Burattinó Bábszínház, a Kuckó Mûvésztanya
utcaszínháza, libaszépségverseny, kézmûves foglalkozások.
Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai, Szakközépiskola
és Kollégium hagyományõrzõ Zay Egészségmegõrzési Hetére
várják az érdeklõdõket november 10–14-éig. Részletek:
www.zay.hu.
A Bencs Villa programjai: november 10-én 17.00 óra: A
stressz hatása az idegrendszerre – Kutykó Zsolt elõadása. 14-

PROGRAMOK

ÖN LECSERÉLTE MÁR
AUTÓJÁN A NYÁRI GUMIKAT?
„Igen, már lecseréltük, hiszen ez egy
nagyon fontos tényezõ, sok balesetet meg
lehet elõzni vele. Nem akkor kell cserélni, amikor a hó leesik!”
Balogh Zsigmondné
„Még nem volt rá idõm,
de szerintem majd november elején, hiszen tartósan 7 fok alatt
indokolt.”
Hajzer József

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Halkóné dr. Rudolf Éva, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. november 10., 17.00 óra
Helye: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája,
Ungvár sétány
Ágoston Ildikó (FIDESZ-KDNP), a 6. számú választókerület képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. november 11., 18.00 óra
Helye: Fácán u. 2/B, az „Egészségház” elsõ emeletén
Az Eleven Mûvészeti Csoport várja az érdeklõdõket FiguraTabu címû tematikus kiállítására a nyíregyházi Pál Gyula Terembe. Megnyitó: november 7-én 17.00 óra. Megtekinthetõ:
november 29-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.
A belépés díjtalan! Információ: 42/408-720.
A Csodavár 2014-ben már a 3. életévét tölti be, ennek az
eseménynek a megünneplésére invitálják a Kispajtásokat november 8-án a Szent István utca 21. szám alatt található Csodavár Korai Fejlesztõ Központ és Játszóházba. Ezen a napon
11.00 órától a Dongó Együttes lép fel. 11.40-kor a CsodaTorta
felvágása. 12.00 órakor tombolasorsolás.
A Nyilas Fogadó programjai: november 8-án Erdélyi gasztronómiai est (gyimesi csángó népzenészek és táncosok részvételével); 13-án: borkóstoló, Simon Pincészet, Eger.

én 11.00 óra: Hit, remény, szeretet (vers- és prózamondó verseny nyíregyházi és határon túli magyar diákoknak). A programok ingyenesek, illetve a tárlatok is belépõjegy nélkül tekinthetõek meg hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint az
Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány várja az
érdeklõdõket az Idõsek Akadémiája címû rendezvénysorozatra. Programok: november 11-én 14.00 óra Tegyünk többet az
egészségünkért, dr. Varga Erzsébet fõorvos elõadása. Helyszín:
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház Díszterme (Kossuth tér 4.).
„A vármegye legkedvesebb gyermeke” címmel dr. Jósa Andrásról tart elõadást Ilyés Gábor helytörténész, a polihisztor születésének közelgõ 180. évfordulója alkalmából november 11én 14.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A belépés
díjtalan! Információ: 42/448-005.
Emlékezõ koszorúzás Reviczky Imre posztumusz vezérõrnagy születése 118. és a holokauszt 70. évfordulója alkalmából a volt hadkiegészítõ parancsnokság épülete falán elhelyezett emléktábla elõtt november 12-én 11.45-kor.

„Igen, pont most, a héten cseréltük le. Idõviszonyokhoz van kötve, de jobb félni, mint megijedni, úgyhogy
elõre kell gondolkozni ebben is.”
Erdõsné Hajdu Marianna
„Le, igen. A tél beállta
elõtt kell lecserélni. Most már jöhet a tél,
várjuk. Reméljük, nem lesz nagy tél és
lehet közlekedni.”
Kriston Miklós
„ Tegnap cseréltem le,
igen. Az útviszonyok változnak, ilyenkor inkább a
tapadás a lényeg. A saját
és a többiek biztonsága érdekében fontos lecserélni.”
Lipécz Péterné
„Jövõ héten fogom, általában 14 fok
alatt szoktam. Meg fogom tenni, ott van a
szett, akkorra van idõpont.”
Mile Pál

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

A Váci Mihály Kulturális Központ várja az érdeklõdõket a
Hajdúsági Nemzetközi Mûvésztelep 50 éves jubileuma alkalmából megrendezett tárlatra. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria, Selyem u. 12. Megtekinthetõ: november 15-éig, 9.00–
17.00 óra között (vasárnap és hétfõ szünnap).

November 8., szombat 19.00 Az ellopott futár, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
November 10., hétfõ 10.00 Seherezádé, Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Az ellopott futár, Ady bérlet, Nagyszínpad
November 11., kedd 19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Vasvári „D” bérlet, Krúdy Kamara
November 12., szerda 14.00 Az ellopott futár, Bem
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Biedermann és a gyújtogatók, Széchenyi „C”
bérlet, Krúdy Kamara
November 13., csütörtök 10.00 Seherezádé, Óz bérlet,
MÛvész Stúdió
16.00 Mártírok, Zrínyi „D” bérlet, Krúdy Kamara
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
November 14., péntek 10.00 Seherezádé, Süsü bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad

VÁR A MÓRICZ!

IDÕPONTVÁLTOZÁS!

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a
Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület várja az érdeklõdõket 13. történelmi elõadássorozatára, melynek témája „A bibliai kor történetétõl a holokausztig”. November 12-én 17.00 óra.
Helye: a könyvtár konferenciaterme (Szabadság tér 2. III. emelet).
A magyar katona és a holokauszt – szembenézés a múlttal
címû konferenciára várják az érdeklõdõket november 13-án
10.00 órára a volt Helyõrségi Klubba.
Tõkey Péter festõmûvész kiállítása a ZIG Galériában (Széchenyi u. 29–37.). Megnyitó: november 13-án 10.00 óra. Megtekinthetõ: november 30-áig, iskolai napokon.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 65.) november hónapban megkezdi a 2015/
2016-os tanévi beiskolázási programsorozatát. Az intézmény a jövõ tanévben három 1. osztályt tervez indítani: emelt óraszámú angol nyelvi osztályt, matematika–informatika tagozatot és testnevelés tagozatot. Az
intézmény életének megismerését szolgáló programok
sora november 15-én kezdõdik 8.30–11.00 óráig Nyílt
tanítási nappal. Ezen a napon Együtt a család! címmel
rajzversenyt is hirdetnek az óvodás gyerekeknek. A pályamunkák beküldési határideje: 2015. február 27. További információk a www.moricziskola.hu weboldalon.

NYÍLT TANÍTÁSI NAP...
...a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégiumban november 12-13-án 8.00–13.00 óráig. A rendezvény
elsõ napjára elsõsorban a nyíregyházi, második napjára
a vidéki iskolák tanulóit várják. Az iskola az elméleti és
gyakorlati képzés bemutatásán túl, aktív tevékenységekkel is meglepi az érdeklõdõket. A szülõi tájékoztatók 13án 10.00 és 17.00 órától, 14-én 10.00 órától lesznek.

A „Mozdulj Nyíregyháza!” hétfõ és szerda délelõtti
programjai (Esésmegelõzés és Csontritkulás mozgásprogram) – az oktatók és a résztvevõk kezdeményezésére – november 5-étõl 9.00 helyett 8.30-kor kezdõdnek a BUSZACSA-ban.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság közlekedésbiztonsági napot szervez 2014. november 8-án 10.00–17.00 óráig a Nyír Plaza parkolójában. A gépjármûvek õszi-téli átállását segítõ akción az
ingyenes gépjármû-átvizsgálás mellett a rendezvény lehetõséget biztosít az okmányok érvényességének ellenõrzésére és a sofõrök KRESZ-tudásának tesztelésére is.

LAKOSSÁGI DEVIZAHITELEKRÕL
A Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezete és a Nyíregyházi Fõiskola
meghívására Surányi György volt jegybankelnök november 12-én 11.00 órától a Nyíregyházi Fõiskola Bessenyei Aulájában (Sóstói út 31/B) tart elõadást.
2014. NOVEMBER 7.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KURUC NAGYJAINK EMLÉKÉT ÕRZÕ UTCANEVEINK 1.
1904 áprilisában Ferenc József
uralkodó végre engedélyezte,
hogy II. Rákóczi Ferenc hamvait
hazaszállítsák. Két évvel késõbb
az országgyûlés eltörölte azt az
1715-ben keltezett szégyenteljes
törvényt, amely a felkínált királyi
kegyelmet visszautasító fejedelmet és bujdosótársait hazaárulónak és számkivetettnek bélyegezte. Ekkor már javában folytak az
újratemetés elõkészületei. A Rákóczi és bujdosótársai földi maradványait szállító vonat 1906.
október 27-én, Orsovánál érkezett magyar földre. A következõ
nap Budapesten ravatalozták fel
a hamvakat, majd 29-én Kassán,
fényes ünnepségek közepette
megtartották az újratemetés szertartását, majd a dómban
elhelyezték a díszes szarkofágokat. Az ünnepségen Szabolcs vármegye is küldöttséggel képviseltette magát.
Nyíregyháza város képviselõ-testülete az újratemetés
elõtt három nappal tartott közgyûlésén a nemzet nagyjának, Rákóczinak az emlékét jegyzõkönyvben örökítette
meg és elrendelte, hogy az ünnepségek alatt a város díszlobogóját helyezzék el a városháza épületén. Azt is elha-
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tározták továbbá, hogy „a Széchenyi úttól az érkerten elvonuló elsõ
fõ utcza »Rákóczi«-ra, a gróf Károlyi tértõl a népkertig vonuló
utcza »Bercsényi«, a Szarvas utcától a közraktárig elvonuló utca
»Zrínyi Ilona« s végül a jelenlegi
Érkert utca »Thököly Imre« utcáknak neveztessék el.” (Az Érkert utcát végül nem Thökölyre keresztelték át, hanem Szabolcs utca lett
a neve, Thököly késõbb kapott teret és utcát.) 1910-ben az utcaneveket megváltoztatták: a Rákóczi
utcából Deák Ferenc, a Zrínyi utcából Vécsey, a Bercsényi utcából
pedig Kiss Ernõ utca lett, míg az
addigi Vármegyeház utcát Bercsényirõl, a Városház utcát Zrínyi Ilonáról, a Tokaji utcát pedig Rákócziról nevezték el.
1998-ban ismét a kuruc kor nagyjait hívták névadóul,
amikor Örökösföld új lakónegyedének utcáit Mikes Kelemenrõl, Béri Balogh Ádámról, Jávorka Ádámról, Czelder
Orbánról, Ráday Pálról és Dobos Andrásról (Rákóczi dobosaként szolgált a kuruc seregben) nevezték el, de itt
kapott nevet Thököly Imre is.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

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

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Sipos Marianna 70/866-9402
Máté János 70/933-9840
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató
ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 200
Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu
Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

