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SHOP STOP

NYÍRVV 2015.
Idén is folytatódnak a
városüzemeltetõ cég által
tervezett fejlesztések
Nyíregyházán. Egyebek
mellett megújulnak járdák
és utak, illetve lesz bõven
városszépítõ akció is.
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ÉPÜL A KÖRFORGALOM

6
ÉLETMENTÕ KÉSZÜLÉK.
Defibrillátor segíthet egy
esetleges vészhelyzet
esetén a Bem József
Általános Iskolában. Az
életmentõ készüléket az
intézményben adományokból vásárolták.
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CSODAKERT

13
ÓVÓ BÁCSI.
Férfiak között elvétve
találunk ápolót, tanítót,
óvó bácsit pedig szinte
soha. Nyíregyházán
azonban van egy férfi,
Csaba bácsi, aki óvodapedagógusként dolgozik.

ÜNNEPRE KLAPKA-SZABLYA
Nyíregyházán az oktatási és közintézményekben is megemlékezéseket tartanak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján. Az önkormányzat szervezésében pedig koszorúzással tisztelegnek a márciusi ifjak
elõtt lapunk megjelenésével egy idõben is, számos helyen.
A további, péntek esti és vasárnapi részletes programot a
címlapkép alatt olvashatják. A Jósa András Múzeum „Föl
a zászlóval magasra” címû idõszaki kiállítással, ünnepi
programmal, fegyverbemutatóval és számtalan izgalmas
játékkal várja a látogatókat március 15-én. A kiállítás részeként megtekinthetõ lesz többek között a komáromi vár
hõs védõjének, Klapka György honvédtábornoknak díszszablyája is.

XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM
2015. MÁRCIUS 13.

Fotó: Kohut Árpád

„CSAK AZ A SZÉP, ZÖLD GYEP…”

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

A Móricz Zsigmond Színház társulata is „belakta” a
Váci Mihály Kulturális Központ multifunkciós elõadótermét az
Égigérõ fû címû elõadással. Szombat délutáni premierjükre az ifjabb korosztály mellett azokat a szülõket is várják, akik szeretnék
újra meghallgatni a darabbéli Poldi bácsi címben idézett, klasszikus mondatát... (A Pillangóra pedig a 10. oldalon pillantunk vissza.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁRCIUS 4., SZERDA

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK

ÜZEMBEN AZ AUTOMATA

ÖSSZEGYÛJTÖTTÉK A NÁDAT

Egy hete ismételten használhatják a
sóstói lakosok és a turisták az Aquarius
Élményfürdõ bejáratánál lévõ bankautomatát, melyet az elmúlt évben hiányolniuk kellett az új gyógyászati szárny építése miatt, hiszen az ottani munkálatok
veszélyeztették volna annak épségét.

Egy nagy munkagép segítségével emelték ki csütörtök reggel a Bujtosi-tóból a
levágott nádat. A NYÍRVV két éve kezdte
el a körúton belül található két kisebb tó
rendbetételét. Tavaly a partszakaszokat
kotorták, idén pedig a vízfelületet növelték meg, a régi nád levágásával.

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK

MÁRCIUS 6., PÉNTEK

SZIGETI TAMÁS KIÁLLÍTÁSA

NÉPMÛVÉSZETI ALKOTÁSOK

Megnyílt Szigeti Tamás fotóriporter „da
capo” címû kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ galériájában. A tárlat elnevezése („elölrõl”) arra utal, hogy a fotók
30 évvel ezelõtt készültek, amikor a képeken látható zenészek még pályájuk elején jártak. Megtekinthetõ: április 14-éig.

A megye legszebb népmûvészeti alkotásaiból nyílt idõszaki tárlat a Jósa
András Múzeumban. A kiállítás azokból
a múzeumi tárgyakból nyújt válogatást,
amelyeket a „Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye népmûvészete” címû reprezentatív album tár az olvasóközönség elé.

MÁRCIUS 7., SZOMBAT

MÁRCIUS 9., HÉTFÕ

TAVASZI DIVATSHOW

NYÍREGYHÁZI TÁNCSIKEREK

„ Tavaszi divatshow” várta nõnap alkalmából fõleg a hölgyeket a Nyír
Plazában, ahol az érdeklõdõk tájékozódhattak a legújabb trendekrõl, tanácsot kérhettek a Divatszövetség szakembereitõl, valamint például frizurájukat,
sminkjüket is megújíthatták.

Sikerrel szerepeltek a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola tánctagozatos tanulói a Veszprémben megrendezett 4.
Connector Táncfesztiválon. Gyõzedelmeskedtek klasszikus balett és kortárs moderntánc kategóriákban, valamint megkapták
a legkreatívabb koreográfiáért járó díjat is.

SHOP STOP
A Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztálya tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény
2015. március 15. napján lép hatályba.
A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre terjed ki, függetlenül attól,
hogy e tevékenységet állandó jelleggel
vagy esetenként, állandó vagy idõszakonként változó helyszínen folytatják.
Az üzletek nyitvatartási rendje: a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között nyitva, b) vasárnap és munkaszüneti
napokon zárva.
A törvény hatálya nem terjed ki: a
gyógyszertárak nyitva tartására; a közforgalmú vasúti és autóbusz-pályaudvarok
területén kialakított üzlet nyitva tartására
(kétség esetén a jegyzõ – a pályaudvar
üzemeltetõjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe
meddig terjed); a büntetés-végrehajtási intézetek területén történõ kereskedelmi tevékenységre; egészségügyi intézmények
területén történõ kereskedelmi tevékenységre (az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvényben meghatározott intézmények esetén); a piacon, továbbá helyi termelõi piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre; a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre; az üzemanyagtöltõállomások nyitva tartására; a kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységre; a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmet
kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; a
vendéglátásra; a világörökségi területen
található üzletekre, valamint a kulturális
tevékenységet és a fürdõszolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.
További kivételek: a kizárólag pékárut
és tejterméket értékesítõ üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap
és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra
között nyitva tarthat; az újságot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6
óra és 12 óra között nyitva tarthat; a virá-

got árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva
tarthat; a sportlétesítményekben üzemelõ
üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak; az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja
meg, az általános zárva tartási idõszakban
is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási idõszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni

vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel
bíró természetes személy tagja maga, vagy
az elõbbiekben felsoroltak segítõ családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kereskedelmi tevékenységet a jogszabály hatálya alá
tartozó kereskedõk 2015. március 15. napjától csak a jogszabályban meghatározott
módon folytathatnak.
A nyitvatartási idõre vonatkozó adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál be kell
jelenteni.
A bejelentés benyújtásához szükséges
nyomtatvány elérhetõ az alábbi oldalon:
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/lib/igazgatas/igazgatas/130926_kereskedelmi_adatvaltozas_bejelentes.pdf
A kitöltött nyomtatvány benyújtható a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
ügyfélszolgálatán (B. ép. fszt. 4.), vagy
postai úton (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Pf. 83.).

MOZGÁSBAN AZ ÁLLOMÁS TÉR
MÁRCIUS 10., KEDD

MÁRCIUS 11., SZERDA

HÕSÖK A FÕISKOLÁN

ULTISZEZON

A Nyíregyházi Fõiskola volt a következõ állomása a Magyar Vöröskereszt
9. alkalommal megtartott Országos Felsõoktatási Véradóversenyének, amelynek ez évi szlogenje: „Találd meg magadban a hõst!” Az intézmény az elmúlt
években sorra a dobogón végzett.

Megkezdõdött az „ultiszezon” a Nyíri Fészek Ulti Egyesületnél, akik idei szezonjukat Tiszabercelen kezdték meg 72
fõ részvételével. Az egész napon át tartó rendezvény változatos csatákat eredményezett, melynek elsõ két helyezettje nyíregyházi játékos lett.
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Megújult a 40 éves park az Állomás
téren. Az elmúlt év végén 210 méter
hosszon újjáépítették a járdákat, új padokat és játszóvárat helyeztek el, valamint elvégezték a talajcserét. Most pedig a jó idõ beköszöntével 180 kilogramm fûmag felhasználásával befüvesítették a parkot.
A 40 éves park rekonstrukciója már az elmúlt év végén elkezdõdött. A munkák egy
játszóvár kihelyezésével indultak, majd
kialakítottak és beültettek egy kör alakú
növényrasztert. Megtörtént a régi járda elbontása, a 210 méter hosszú járdaszakasz
felújításához 24 köbméter betont és 30
tonna aszfaltot használtak fel, illetve 3000
négyzetméteren megtörtént a park talajcseréje is. Emellett hat padot és szemetesszelencéket is kihelyeztek. Keczkó János,
a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta, a
jó idõ beköszöntével megkezdték a füvesítést egy kombinált fûmagvetõ géppel,
négy és fél zsák fûmag felhasználásával.

Munkatársaik kézzel is vetettek, és elvégezték a befejezõ munkákat.

MÉG TÖBB ZÖLDFELÜLET
Az irodavezetõ hozzáfûzte, a városüzemeltetõ cég tervezi az Állomás tér 1500
négyzetméteres, másik oldalának a rekonstrukcióját is. A cél az, hogy a korábbi, nehezen kezelhetõ gyöngykavicsos területet
itt is zöldfelület váltsa fel. Ezzel növekszik
a városi zöldfelület, ami Nyíregyháza klímaszabályozása szempontjából is fontos.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NYÍRVV 2015: FOLYTATÓDÓ PROGRAMOK
UTAK, JÁRDÁK, TEREK, PARKOK, PIAC
Idén is folytatódnak a városüzemeltetõ cég által tervezett fejlesztések Nyíregyházán. Egyebek mellett megújulnak járdák és utak, illetve lesz bõven városszépítõ
akció is. Az elfogadott költségvetés ismeretében kérdeztük Bocskai Pétert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõjét.
Szerzõ: Bruszel Dóra

Bocskai Péter

– A városlakók igényeinek idén
is próbál eleget tenni a városüzemeltetés, hiszen több, korábban
megkezdett program folytatódik,
az utak felújításától a piac modernizációján át játszóhelyek kialakításáig – tájékoztatta lapunkat Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

ÚJRA SZÁZMILLIÓK AZ UTAKRA
Járdák karbantartására 93 millió forintot, 11 járda felújítására 155 millió forintot, 21 útszakasz megújulására
pedig 620 millió forintot szán a NYÍRVV Nonprofit Kft.
idén. Hozzátette, a felújítások mellett az utak éves karbantartási munkálatai sem maradnak el, ezekre 251 millió forintot terveznek. Emellett bõvül a népszerû kondiparkhálózat újabb két darabbal, felújítanak kilenc játszóteret, és további hármat építenek is, amivel közel százra
nõ a nyíregyházi játszóhelyek száma.

Mindezeken felül pedig a harmadik ütemmel folytatódik a Búza téri piac és környezetének teljes megújulása. A
csarnoképület modernizálása, a parkolók újraaszfaltozása, s a hátsó szabadtéri terület tavalyi lefedése után most
egyrészt a külsõ elárusítórészek térkõburkolása következik. Bocskai Péter elmondta, már készülnek a tervek, amik
a piac környezetének szépítését és új parkolóhelyek kialakítását is magukban foglalják. Ez azért is nagyon fontos, mert a vásártér vasárnaponként is nyitva lesz.

VÁROSSZÉPÍTÉS
Az ügyvezetõ hangsúlyozta, 2015-ben is folytatják a városszépítõ akciókat. Idén is lesz új életfa-akció, kertszépségverseny, balkonföldakció, öko-suli program, a „Szomszéd fûje mindig zöldebb” és még további olyan program,
amellyel a városüzemeltetés szeretne bekapcsolódni a
nyíregyháziak életébe.
– Évrõl évre megpróbálunk olyan lehetõségeket keresni
a piacon – asztalátrendezéssel, különbözõ rendezvények
helyszíni biztosításával –, amivel plusz bevételre tud szert
tenni a cég, hogy még több jusson a város szépítésére.

TÖBB MINT EZER EMBER DOLGOZHAT

Tavaly novemberben adták át a befedett szabadtéri piacot

SZÁZ ÚJ MICHELIN-MUNKAHELY
TOVÁBB BÕVÜL A NYÍREGYHÁZI GYÁR
A Michelin Csoport tovább bõvíti nyíregyházi termelõegységét, amelyben nagyteljesítményû, szupersport kategóriás, Michelin márkájú személyabroncsokat gyárt. A 40 millió eurós beruházás megvalósítása
2015-ben kezdõdik el, és 2017 végére a tervek szerint
100 új munkahely létrehozását teszi lehetõvé. A bõvítés eredményeképpen a gyár kapacitása 2017 végére
el fogja érni a napi 6900-as darabszámot.

gisztikai bázisát. Tovább folytatja tevékenységét a vállalat
alapanyag-kereskedelemmel foglalkozó stratégiai egysége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzséron. A vállalatcsoport 2013-ban hozta létre Budapesten új irányító
szervezetét, amely világszinten koordinálja az alsókate-

Az európai személyabroncs-piacon a kiemelkedõen magas teljesítményû, vagyis 18 col és a feletti méretek szegmense tartós növekedést mutat. A növekvõ piaci igények
rugalmasabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében a
Michelin Csoport tovább bõvíti nyíregyházi gyárát, melynek missziója változatlan, továbbra is a sport- és szupersport kategóriájú személyautókra és összkerék-meghajtású jármûvekre gyárt Michelin márkájú termékeket.

STABIL JELENLÉT
A jelenlegi termékkör mellett elindul majd a kiterjesztett mobilitást biztosító, defekttûrõ személyabroncsok gyártása is.
A Michelin magyarországi jelenléte stabil és folyamatos. A most bõvítés elõtt álló nyíregyházi egysége mellett
tovább mûködteti a Közép- és Dél-Európát ellátó váci lo-

Kondipark a Törpe utcán – tovább bõvül a hálózat
Noha a parkolási díjak nem változtak idén, törekszünk
arra, hogy a közterületeket sokkal hatékonyabban tudjuk
bérbe adni – hangsúlyozta.
Az ügyvezetõ a városgondnoki szolgálattal kapcsolatban elmondta, ennek köszönhetõen nagyon sok visszajelzést kapnak a lakosoktól és sokkal hamarabb is értesülnek
az aktuális problémákról, amelyekre minél hamarabb
megoldást is tudnak találni. Kiemelte: ez egy nagyon hatékonyan mûködõ, és most már a városlakók számára egyre
ismertebb, szerethetõbb szolgáltatása a városüzemeltetésnek.

A Michelin Csoport tovább bõvíti
nyíregyházi termelõegységét
góriás személyabroncs-márkáinak kereskedelmét, s a Michelin márka személy-, teher- és mezõgazdasági abroncsának kereskedelme is változatlanul folytatódik a hazai
piacon.

Március 16-ai és április 1-jei kezdéssel megindul a
közfoglalkoztatás több mint ezer ember számára a
NYÍRVV-nél. Õket augusztus 31-éig foglalkoztatja majd
a városüzemeltetés.

NYÍREGYHÁZA PÉNZE
BIZTONSÁGBAN VAN
Az utóbbi hetek híreit néhány pénzintézettel kapcsolatos botrány uralta. Mint kiderült: a Buda-Cashügy nem elszigetelt jelenség, legutóbb a Quaestor nyíregyházi irodája elõtt kígyózó sort mutatta a Nyíregyházi Televízió Híradója.
Az országos sajtóban olvashattuk, számos önkormányzat is nehéz helyzetbe került, mivel pénzük az érintett
fiókok számláin vannak. Kíváncsiak voltunk, hogy mindez érintheti-e Nyíregyházát.
– Nyíregyháza pénze biztonságban van – tájékoztatta
lapunkat Loványi Ágnes, a Polgármesteri Hivatal portfólió
referatúrájának vezetõje. – Más önkormányzatokkal szemben, Nyíregyháza nem megy bele semmilyen kockázatos
pénzügyi tranzakcióba, még az esetleges nagyobb haszon
reményében sem. A befektetéseket tudatosan tervezzük,
csakúgy, mint a takarékosságra, ésszerûségre alapuló költségvetést. De nemcsak a Városházán vigyázunk a nyíregyháziak pénzére, hanem az önkormányzati cégeknél
is. Közismert, hogy folyamatos, szigorú felügyelet alatt,
átláthatóan mûködnek a cégeink, s õk is megbízható partnereket választanak. A pénzintézetekkel a jelenlegi városvezetésnek egyébként is jó a hivatali kapcsolata, mely
kölcsönös bizalmon és korrektségen alapul. Jó példa rá
számlavezetõ bankunk, az OTP, mely stratégiai partnerünk, valamint a Raiffeisen, mint jelentõs munkáltató Nyíregyházára költözése, mely tucatnyi várost megvizsgálva
választotta nemrégiben Nyíregyházát. Az úgynevezett brókerbotrány tehát semmilyen formában nem érint minket.

2015. MÁRCIUS 13.
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JÓ ÜTEMBEN ÉPÜL A KÖRFORGALOM
A jó idõnek köszönhetõen gyorsan halad a körforgalom építése a Szarvas, Kígyó és Arany János utcák
keresztezõdésében. A kivitelezõ arról számolt be, hogy
a jobb pálya mentén szinte már teljesen elkészült a
szegélyépítés és épül a csapadékvíz-elvezetés is. A
munkálatok miatt a Szarvas utcát nem fogják teljes szélességben lezárni, de az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani a jövõben.
Tóth Gábor, a NEVÚT Kft. építésvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, már a bal pálya szegélyépítése is elkészült
50 százalékban, jelenleg pedig a járdaszegélyt építik. A
hét elején elkezdték a csapadékcsatorna kivitelezését,
amely az Arany János és a Kígyó utcát érintette elsõdlegesen, jövõ hét közepéig pedig a Szarvas utcán építik azt.
Ez forgalomkorlátozással jár, félpályás útlezárás lesz ér-
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vényben és a forgalmat jelzõõrök irányítják, de a munkaidõ végén az út mindkét irányban járható lesz.

PARKOLÓKAT MINDIG LEHET TALÁLNI
A kivitelezõ arról is tájékoztatást adott, hogy a körforgalom építkezései miatt a Szarvas utcát egyetlen napon
sem fogják teljes szélességben lezárni. Egy sávon mindig
lehet majd itt közlekedni. Az aszfaltozások idején rendõrlámpák irányítják a forgalmat, és váltakozva engedik az
arra közlekedõket. Parkolókat pedig mindig lehet találni
az üzletek közelében, erre különösen odafigyelnek.
Hangsúlyozta: szerencsére a városlakók nagyon toleránsak, megértõek, panaszt nem hallani, és a jó idõ is kedvez a kivitelezésnek.

CSEH ÉRDEKLÕDÉS
Nyíregyházát és a Nyírséget népszerûsítették a Nyíregyházi TDM munkatársai a hétvégén a 300 ezres lakosú ipari nagyvárosban, a Morva-Szilézia terület központjának számító Ostravában, Csehországban, ahol
már 18. alkalommal rendeztek utazási kiállítást.
A Magyar Turizmus Zrt. által felállított magyar közösségi
stand központi helyszínen várta az érdeklõdõket, a rendezvény közel 13 ezer látogatót vonzott.
– A vásárral párhuzamosan a Magyar Turizmus Zrt.
kitelepülést is szervezett egy bevásárlóközpontban, ahol
szintén személyesen találkozhattunk a cseh közönséggel – mondta Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
– A cseh utazók már a kevésbé ismert régiók és a speciális termékkategóriák iránt is érdeklõdnek. Tapasztalataink szerint elsõsorban a fürdõket, a gyógyászati kezeléseket és a wellness szolgáltatásokat keresik az ott élõk.
A 2014. január–decemberi statisztikai adatok alapján a
cseh vendégek az elmúlt évben összesen több mint 627
ezer vendégéjszakát töltöttek el a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken (+11 százalék a korábbihoz képest), így a Cseh Köztársaság hazánk egyik legnagyobb
küldõ országa. A tavalyi prágai bemutatkozás után Nyíregyházán kiugróan megnövekedett a cseh vendégéjszakák száma (+110 százalék), a növekedés fenntartása, illetve fokozása céljából a jövõben a kft. kiemelt figyelmet
fordít a cseh piacra.

A HÉT TÉMÁJA

ÖVEKET BECSATOLNI!

A városüzemeltetõ cég és a Közterület-felügyelet munkatársai a körzetgondnokok közremûködésével március
elejétõl ellenõrzik a Nyíregyháza közterületein, parkolóiban elhelyezett, rendszám nélküli, számos esetben rossz
mûszaki állapotban lévõ gépjármûveket.

15 NAPIG INGYENES

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

A GYERMEK IS LEGYEN BEKÖTVE
A rendõrök március 9-e és 11-e között motorosoknál a
bukósisak, autósoknál elsõsorban a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát figyelték. Az Orosi
úton a kisgyermekkel utazók betartották a szabályokat, az
ellenõrzött autókban a kicsiket gyermekülésben szállították. – Ne legyen baleset – szögezte le Ilie Hella, aki kisgyermekével utazott a személyautóban –, de ha esetleg

ELFELEJTETT JÁRMÛVEK
Néhány hete a kutyatartás szabályainak betartását
ellenõrizték, most pedig a városképet csúfító és helyeket jogtalanul foglaló autókat kutatták fel a közteresek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság is csatlakozott ahhoz az európai összehangolt
közlekedésrendészeti akcióhoz, amelynek során három
napon át fokozottan ellenõrzik az autósokat a közutakon, kiemelt figyelmet fordítva a biztonsági öv használatára. Az adatok szerint ugyanis Magyarországon
az európai átlagtól kevesebben kötik be azt a gépkocsijukban.

Az úgynevezett TISPOL SEATBELT ellenõrzést egy évben kétszer hajtják végre, ennek során a TISPOL tagállamok rendõri erõi, köztük a magyar rendõrség is, a közlekedésbiztonsági helyzet javulásáért és a közlekedõk biztonságáért Európa közútjain fokozottan ellenõrzik a passzív
biztonsági rendszerek használatát. – Az ellenõrzésnek
aktualitást ad, hogy Magyarországon, sajnos nagyon alacsony a biztonsági öv használata – mondta Fehérvári
Marietta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense, aki hangsúlyozta, szeretnék, ha
a jövõben a jelenlegi szintrõl egy európai átlagra emelkedne ez a szám.

HÍREK

mégis történne valami, fontos, hogy a gyerek biztonságban legyen, és ha lehet, megelõzzük a sérülést.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2014-ben 950 személyi sérüléssel járó baleset történt, ez 2013-hoz képest
11,37 százalékkal több. A 950 balesetbõl 125 esetben a
gépjármû vezetõje ittas volt, 302 balesetet sebességtúllépés okozott, 228 esetben a sofõr az elsõbbségadás szabályát, 128 esetben pedig a kanyarodás szabályát szegte meg.
A rendõrök az ellenõrzés során az ittas sofõröket is kiszûrik. A háromnapos rendõri akció emellett kiterjedt egyéb
bûncselekmények felderítésére, valamint a körözött személyek elfogására is.

Bodrogi László, a nyíregyházi Közterület-felügyelet vezetõje arról tájékoztatott, hogy eddig közel 30 ilyen jármûvet
találtak. Ezeken a tulajdonosoknak értesítést hagytak arról,
hogy a gépjármû a jogszabályok alapján csak 15 napig tárolható ingyen a közterületen. Ezt követõen területbérleti szerzõdést kell kötniük a NYÍRVV Kft.-vel, vagy meg kell szerezni az érvényes mûszaki vizsgát. Az eddig felderített közterületen tárolt gépjármûveket a 15 nap lejárta után, a hét végén
újra ellenõrzik, és a szabálysértõk ellen eljárást indítanak.

TESZTELIK AZ ÚJ TRAFFIPAXOKAT
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már tesztelik az új,
többet „látó” traffipaxokat. Országosan 160 berendezést
kaptak a rendõrkapitányságok, ebbõl a megyébe 9 jutott.
A nyiregyhaza.hu oldalon folyamatosan figyelemmel
kísérhetik a városban mûködõ traffipaxokkal kapcsolatos információkat.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

pályázatot hirdet a Kulturális Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a magas
színvonalon mûködô mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi
önszervezôdô közösségek támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.
rendelet) alapján, az Önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2016. március 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez
és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött, jogi
személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködô mûvészeti együttest tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedô kulturális tevékenységet végeznek.
A pályázattal kapcsolatos fôbb információk:
Az önkormányzat az önszervezôdô közösségek részére a támogatást a 2015. évi költségvetésbôl
biztosított kulturális pénzügyi alapból (Kulturális Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2016. március 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek
elbírálásra.
c) Nem részesíthetô pénzügyi támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség,
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
d) Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati
példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô „Pályázati adatlap” címû
formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2015. április 10. napjáig lehet benyújtani személyesen.
e) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától, Szabó Tamás kulturális referenstôl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetô.
A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

2015. MÁRCIUS 13.

5

NAPRÓL NAPRA

HÍREK

ÉLETMENTÕ KÉSZÜLÉK A BEMBEN
Defibrillátor segíthet egy esetleges vészhelyzet esetén a Bem József Általános Iskolában. Az életmentõ
készüléket az intézményben adományokból vásárolták. Az Alapellátási Igazgatóság szakemberei 15 pedagógust részesítettek képzésben annak érdekében,
hogy ha szükség van rá, be tudjanak avatkozni, amíg a
szakemberek megérkeznek.

tudják. Az Egészségügyi Alapellátás munkatársai egy tanfolyam keretein belül tanították meg a vállalkozó pedagógusokat arra, hogy a mobil készüléket biztonságosan alkalmazni tudják.

Szerzõ: Mikita Eszter
Nyíregyháza általános iskolái közül elsõként a Bem rendelkezik most már defibrillátorral. Az iskola rendszeresen
ad otthont sportrendezvényeknek, ahol sok ember van
jelen, és a tanulói létszáma is magas. Ezért gondolta úgy
az intézmény vezetõje, hasznos lenne, ha rendelkeznének olyan készülékkel, amely emberi életek megmentésére alkalmas, hiszen bizonyított, hogy a gép segítségével, 60–70 százalékkal emelhetõ a sikeres újraélesztések
aránya.

MAGÁNEMBEREK IS SEGÍTETTEK
Dr. Baloghné Mester Éva, a Bem József Általános Iskola
igazgatója azt mondta, egy két éve történt sajnálatos haláleset után fogalmazódott meg benne a gondolat, szükségük lenne egy életmentõ készülékre. Másfél éven át támogatókat gyûjtött, és elfogadott minden anyagi támogatást annak érdekében, hogy a közel félmillió forint értékû
gépet megvásárolhassák. Segített az akkori Nyírsuli, de
magánemberek is adakoztak a jó cél érdekében.

TANFOLYAMON TANULTÁK MEG
A készülék azonban önmagában még nem jelent segítséget, szükség van hozzá olyan emberekre, akik ismerik a
mûködését és egy esetleges vészhelyzetben alkalmazni

Tizenöt pedagógust részesítettek képzésben
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója azt mondta, fontosnak tartják a társadalmi felelõsségvállalást, éppen ezért gondolták úgy, segítenek a
pedagógusoknak az elméleti és a gyakorlati képzésben,
valamint a készülék üzembe helyezésében.

15-RE NÕTT A SZÁM
A készülék segítséget nyújthat a környék lakóinak is,
hiszen a defibrillátor-térkép alapján az Országos Mentõszolgálat munkatársai tudják, hogy a belvárosi iskola rendelkezik egy ilyen készülékkel, amit a kiképzett pedagógusok a szakemberek kiérkezéséig alkalmazni tudnak.
Nyíregyházán ezzel 15-re nõtt a közintézményekben az
automata külsõ defibrillátorok száma, amit a közeljövõben további hárommal bõvítenek a szakemberek.

NYÍREGYHÁZI LEHET
AZ ÉV ORVOSA
Lezárult a 2014-es Év orvosa pályázat közönségjelölési idõszaka. A tavaly õsszel immár nyolcadik
alkalommal meghirdetett nemes versengésre összesen 212 darab, az orvosok emberségét, nagyszerû
teljesítményét, illetve példaértékû orvos-beteg kapcsolatokat bemutató történet érkezett, amellyel idén
123 orvos került a jelöltek közé, köztük dr. Tóth Lajos
Barna, a Jósa András Oktatókórház általános sebészetének osztályvezetõ fõorvosa is.
A 2014-es Év orvosa pályázat lehetõvé tette, hogy a
páciensek saját történetük megírásával és beküldésével
ne csak saját orvosukat, hanem egy-egy kezelés során
megismert, elismerésre méltó komplett osztály teljes kollektíváját is felterjesszék. A példaértékû csoportos teljesítmények elismerésére tavaly õsszel alapított De Châtel
Rudolf-emlékdíjra már az elsõ meghirdetést követõen 33
jelölés érkezett, köztük a nyíregyházi Jósa András Kórház Gyermeksürgõsségi Osztályáé is. Míg az egyéni jelölések esetében az idei legjobbakról elõször a korábbi
években Astellas-közönségdíjat elnyert orvosokból álló
zsûri értékelése, majd azt követõen hagyományosan az
internetes közönségszavazás (2015. március 6–20.) dönt,
a De Châtel Rudolf-emlékdíjra felterjesztett csoportok
rangsorát a díj alapítói határozzák meg.

NYÍREGYHÁZI SIKER TAVALY
Az Év orvosa pályázat szakmai díjai tavaly öt kategóriában találtak gazdára. Nyíregyházi siker is született: a szakmai zsûri döntése szerint a sebészeti
jellegû szakterületek döntõsei közül dr. Turcsányi
István ortopéd sebész, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõorvosa lett a gyõztes.

VESEGONDOK: TÍZBÕL EGYNÉL
A Nemzetközi Nephrológiai Társaság (ISN) és a Vesealapítványok Nemzetközi Szövetsége (IFKF) magyar kezdeményezésre minden év márciusának második csütörtökét a Vese Világnapjának nyilvánította. 2015-ben 10.
alkalommal került sor a rendezvény megszervezésére.
A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vese fontos
szerepére, csökkentve ezzel a vesebetegségek, a veseelégtelenség, valamint a társuló szövõdmények gyakoriságát,
súlyosságát. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a cukorbetegség és a hypertonia a legfontosabb kockázati tényezõ a vesebetegség kialakulásában, ennek megfelelõen a
világnap ösztönözni kívánja a lakosságot a szûrõvizsgálatokon való részvételre.

GYAKRAN TÜNETMENTESEN FEJLÕDNEK KI
A vesék betegségei kialakulhatnak akutan, de gyakrabban lassan, tünetmentesen fejlõdnek ki, így a betegek nem
is vesznek tudomást betegségükrõl, csak a súlyos életveszélyes állapot kialakulásakor figyelnek fel a vesebetegségekre. A korai felismerése lehetõséget teremt a gyógyításra, a krónikus betegség elõrehaladásának lassítására, a
betegek életminõségének javítására, a súlyos szövõdmények megelõzésére, a hatékony rehabilitációra. A vesebetegség, a veseelégtelenség ma már népbetegség, a lakosság nagy tömegeit érinti, meghatározza a lakosok rövid és hosszú távú életkilátásait, a betegek életminõségét,
halálozását is. Nagy felmérések szerint a vesebetegség a
lakosság 10–14 százalékában jelentkezik, ez világviszonylatban 500 millió embert jelent. Magyarországon minden
10. lakos érintett. A világon több mint 3 millió ember részesül vesepótló kezelésben (dialízis, transzplantáció). A
vesebetegségek gyakoriságában kiemelkedõ szerepet játszik az idõskorú lakosság számának, arányának gyors
növekedése, a ma már népbetegségnek számító elhízás,
hypertonia és a cukorbetegség elõfordulásának növekedése.
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Hazánkban minden tizedik lakos 70 éves vagy idõsebb.
Idõs korban közel egyharmadával csökken a vese tömege, felére csökken a vese véráramlása, folyamatosan csökken a vese mûködése is. Az idõskorú populációban a gyakoribb veseelégtelenség kialakulásában a kor, az életmódi tényezõk mellett a gyógyszeres kezelések mellékhatásai is szerepet játszanak.

EGYÜTT LEHET VELE ÉLNI
Hazai adatok szerint évente 12 000 betegnél kerül sor
mûvesekezelésre, a betegek 50 százaléka 65 év feletti.
2014-ben több mint 300 vesetranszplantáció történt, hazánkban mintegy 3000 beteg él átültetett vesével. Ma már
a krónikus vesebetegséggel hosszú távon együtt lehet élni,
(Fotó: archív)

Korszerû eszközök segítik a veseproblémákkal küzdõket
és az életben tartó dialízis kezelés minden beteg számára
elérhetõ. A B. Braun Avitum hálózatában kezelik a magyar vesebetegek közel 40 százalékát. Szabolcs-SzatmárBereg megyében Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán jelenleg 376 beteg számára nyújtunk világszínvonalú
kezelést. Mindhárom központban a hét minden munkanapján a nephrológiai szakrendelés a vesebetegek rendelkezésére áll. Az idõben elvégzett vér-, vizeletvizsgálat
lehetõséget teremt a vesebetegség korai felismerésére, a

hatékony kezelésre, a vesemûködés romlásának megállítására, a társuló szív-érrendszeri szövõdmények megelõzésére. A legfontosabb teendõ a vesebetegség megelõzése, ennek érdekében a rizikófaktorok (idõskor, elhízás,
hypertonia, diabétesz) megfelelõ kezelése megelõzi a vesebetegséget, a veseelégtelenséget. A vesebetegség korai
felismerése és kezelése, a vesebetegek gondozása lehetõséget teremt a szövõdmények megelõzésére, a dialízisig
terjedõ idõ meghosszabbítására, a hatékony transzplantációs program mûködtetésére.

MIT, MIKOR ÉS MENNYIT IGYUNK?
A 2015-ös Vese Világnap fõ témája az ideális folyadékfogyasztás – avagy mit, mikor és valójában mennyit igyunk?
Régi bölcs javaslat a napi 8 pohár víz fogyasztása. A megfelelõ folyadékfogyasztással a vese megtisztítja a szervezetet a felesleges sótól, a húgysavtól és a mérgezõ anyagoktól. Köztudott, hogy az emberek többsége nagyon kevés folyadékot iszik naponta, pedig a megfelelõ mennyiségû víz elfogyasztásával nagyon sokat tehetünk szervezetünk, a veséink egészségének megõrzéséért. A folyadékegyensúly rendkívül fontos, jó azonban tudni, hogy
míg a megelõzés és a romló vesemûködés kezdeti szakaszában fokozott folyadékbevitelre van szükség, addig a
veseelégtelenség késõi stádiumában ez az elv megfordul,
mert a vese már nem tudja kiválasztani a felesleges folyadékot, így a túlzott folyadékbevitel ártalmas lehet.
A nemzetközi kezdeményezéshez évek óta csatlakozik
a B. Braun Avitum dialízishálózata is, amelynek nyíregyházi dialízisközpontja az elkövetkezõ napokban rádió- és
tévémûsorokban hívja fel a figyelmet a vesebetegségek
jelentõségére, a megelõzés fontosságára. 2015. március
11-én a dialízisközpont munkatársai a Korzó Bevásárlóközpontban szakmai és felvilágosító programmal várták
az érdeklõdõket a világnap alkalmából.
Dr. Szegedi János fõorvos,
a nyíregyházi Mûvese Állomás orvos-igazgatója

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Hulladékért virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2015. március 16-a és március 28-a között ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû
akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-,
fém-, csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidô Csarnok Bujtos utca
felôli parkolójában adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján és központi telephelyén,
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, valamint a Fürdôházban egész évben, a Parkfürdôben június 1-jétôl, az Aquarius Élményfürdôben július 1-jétôl,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u. 49.) és
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben)
Nyh., Korányi Frigyes u. 92.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz üzletében
(Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A),
– a Móricz Zsigmond Színház (itt kizárólag 500 és 1000 Ft értékû
utalvány váltható be).
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu oldalon tájékozódhatnak.

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508, fax: +36-42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra

pályázatot hirdet a Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a
város természeti és épített környezetének megôrzése, a városszépítés, a környezetállapot javítását
szolgáló kezdeményezések elôsegítése és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/
2008. (IV. 29.) számú rendelete alapján, az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött, jogi
személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretébôl támogatható területek:
1. A környezet állapotának javítását elôsegítô tevékenység, esemény támogatása.
2. A környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatása.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2016. március 31. napjáig megvalósuló programokat bírálják el.
Nem részesíthetô pénzügyi támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség,
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
A pályázat benyújtásának módja, helye, pontos címe:
Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 159-es szoba) 2015. április 10. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A postai úton küldött munkákat kérjük, hogy lehetôség szerint gyûrôdésmentesen, hajtások nélkül postázzák. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok benyújtásának határideje a postai bélyegzô dátuma. A borítékon fel kell tüntetni a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pályázat” megnevezést.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Városfejlesztési Osztály munkatársától, Bongár
Viktóriától, a 42/524-524/104-es melléken kérhetô, e-mail cím: bongar.viktoria@nyiregyhaza.hu.
Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret 1 875 000
Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és pályázati adatlappal, valamint a mellékletekkel együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu
oldalról.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a
civil szervezetek által megrendezésre kerülô programok, programsorozatok, rendezvények megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet,
vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: 2016. március 31. napjáig a civil szervezetek programokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött, jogi
személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A pályázattal kapcsolatos fôbb információk:
Az önkormányzat az önszervezôdô közösségek részére a támogatást a 2015. évi költségvetésbôl
biztosított civil pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2016. március 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati
célok kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetô pénzügyi támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség,
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
d) Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati
példányban, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
134/A szoba) 2015. április 10. napjáig lehet benyújtani személyesen a http://
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô, a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehetô „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein.
e) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától, dr.
Augusztinyi Krisztina jogász referenstôl kérhetô, a 42/524-524/131-es melléken.
A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NYÍREGYHÁZÁN A LEGJOBB PÉKEK
Tizenöt szakképzõ iskola húsz diákja mérte össze
tudását a Pék Szakma Kiváló Tanulója versenyen Nyíregyházán. A tanulóknak írásban, szóban és gyakorlatban is bizonyítaniuk kellett ismereteiket. Azok a diákok, akik jól teljesítettek, mentesültek az év végi vizsgák alól.

több gyakorlatot szerezhetnek. A díjátadó ünnepségen
Román István, agrárszakképzésért felelõs helyettes államtitkár is részt vett, aki érdeklõdésünkre elmondta, hogy a
duális képzés bevezetése óta a szakképzõ iskolák diákja-

TÁVHÕ: TISZTA ENERGIA
Elsõ alkalommal tartotta meg a Távhõszolgáltatás Napját a Nyírtávhõ Kft. A nyíregyházi szolgáltató az Energiatakarékosság Világnapjához kapcsolódva hirdette, hogy
a távhõ egy környezetbarát, tiszta energia.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A Pék Szakma Kiváló Tanulója versenyét 1959 óta rendezik meg, Nyíregyházán ez volt a negyedik országos
döntõ. A versenyzõknek nemcsak írásban és szóban kellett számot adniuk tudásukról, hanem a gyakorlatban is
bizonyíthattak. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskolában megtartott országos döntõn a kiváló oktatásért járó vándorserleget a tavalyi után újra Nyíregyháza
kapta meg. A 20 versenyzõbõl 9-en olyan jól teljesítettek,
hogy õk jeles szakmunkás-bizonyítvánnyal térhettek haza.

Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, a nap célja az volt, hogy felhívják a városlakók figyelmét arra, a távhõ egy tiszta energia, hiszen a szolgáltatás
során a lakókörnyezetet nem szennyezik. A hõtermelés
az erõmûben történik, szabályozott tüzelõberendezésekkel, hatóságilag vizsgált emissziós érték mellett. A távhõ
hõhordozó közege a víz, így a fûtött épületeken kémények sincsenek.

DUÁLIS KÉPZÉS
A gyakorlati döntõt a VELA pékségben tartották. A cég
vezetõje azt mondta, 15 éve foglalkozik a tanulók képzésével. Az új, duális rendszer bevezetése szerinte pozitívan hatott a szakképzésre, mert így a leendõ pékek jóval

inak a korábbinál többet kell gyakorlati helyen eltölteni.
Ezzel az a cél, hogy a tanultakat ne csak elméletben ismerjék, hanem tudják azt alkalmazni is. Hozzátette, továbbra is kormányzati cél, hogy megfelelõen képzett szakemberek legyenek az országban.

NEGYEDSZÁZADOS SZOLGÁLAT
Kettõs évfordulót ünnepeltek a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán. 25 évvel ezelõtt alapították meg
a Védett Szervezetek Országos Szövetségét, amely a
megváltozott munkaképességû embereket vezeti vissza
a munka világába és negyed százada indult meg az
õket részben segítõ szociális munkások képzése a felsõoktatási intézményben. Ebbõl az alkalomból hazai
és külföldi szakembereknek tartottak konferenciát.

folytatják a megkezdett munkát. A társadalom részérõl
egyfajta kötelezettség az, hogy a megváltozott munkaképességûeket visszavezessék a munka világába. Nyíregyházán erre nagy hangsúlyt fektetnek.

Szerzõ: Mikita Eszter
A Védett Szervezetek Országos Szövetsége kezdetben
mintegy 5000 megváltozott munkaképességû munkavállalót foglalkoztatott. Negyed évszázad alatt ez a szám tízszeresére nõtt, ma már közel 60 ezer megváltozott munkaképességû ember dolgozik több mint 300 szervezetnél. Az intézményeket a szükség hívta életre, hiszen egyre jobban kiestek a munka világából azok az emberek, akik valamilyen
született vagy szerzett hátránnyal éltek együtt. Az akkor rokkantnyugdíjasnak nevezett dolgozókat a megalakult szervezetek vezették vissza a munka világába.
Balogh Zoltán, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnöke elmondta, az a negyed század, ami a
megalakulás óta eltelt, ahhoz kellett, hogy felsõfokú képzettségû emberek segítsék a munkát és szakmává fejlõdjön ez a terület. Pfor. dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja hozzátette, 25 évvel
ezelõtt indult meg a képzés, elõször a fõiskola keretein
belül, majd a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karaként

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS SEGÍTSÉGET NYÚJT
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere is köszöntötte a konferencia résztvevõit. Azt
mondta, a megváltozott munkaképességû emberek
munkákára is szüksége van a városnak, nekik pedig a társadalom támogatására azért, hogy a munka segítségével
aktív életet éljenek.
A polgármester hozzátette, Nyíregyházán ez összekapcsolódik és mûködik, hiszen az önkormányzat is mindent
megtesz ennek érdekében. A városvezetõ utalt a Szociális
Gondozási Központ tevékenységére és azt mondta, Nyíregyházán felmutatható eredményei vannak a sikeres
együttmûködéseknek.

MEDIÁTOR NYÚJT JOGI MEGOLDÁST
Párbeszédes, peren kívüli eljárás áll azoknak a rendelkezésére, akik között vitás kérdés merül fel, de nem
kívánnak a bírósághoz fordulni. Õk a mediátor segítségét vehetik igénybe, aki közvetítõként áll a felek
között. Amennyiben a konfliktusban állók megegyeznek a mediátor elõtt, azt ügyvéd ellenjegyzi és késõbb,
ha mégis bíróságra kerül a sor, ott már a korábbi írásos dokumentumot veszik alapul. A szolgáltatás már
Nyíregyházán is elérhetõ.
Szerzõ: Mikita Eszter
Mediátor, azaz közvetítõ segítségével is megegyezhet
két fél, akik között vita merült fel. A peren kívüli eljárás
során az egymásnak ellentmondók mediátor elõtt kötnek
egy egyezséget, amit írásba foglalnak és ügyvéddel
ellenjegyeztetnek. A dokumentumban foglaltakat a késõbbiekben végre kell hajtani. A felek illetékmentesen és perköltség nélkül egyezhetnek meg munkaügyi, gyermektartási, kártérítési, hitelrontási, vagy akár becsületsértési
ügyekben. A mediátor közremûködésével történõ eljárás
nem tart évekig, maximum 5 órát vesz igénybe.
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Dr. Balogh Éva, nyugalmazott fõügyészségi ügyész,
ügyvéd, jogi közvetítõ a Nyíregyházi Televízió Híradójának azt mondta, a késõbbiekben, ha mégsem tartaná be
valaki a mediátor elõtti megállapodást, akkor az érintett
felek elmehetnek a bíróságra. Ott azonban a bíró látja a
korábbi megállapodást, nem kell lefolytatnia a vizsgálódást, sokkal gyorsabbá és egyszerûbbé válik az ügymenet. A mediátor elõtt tett megállapodás mindenkire nézve
kötelezõ, de ha ennek ellenére újabb vita adódik a felek
között, akkor a bíró az írásos dokumentumot veszi figyelembe ítélete meghozatalakor.
Büntetõügyekben kizárólag az Igazságügyi Hivatalban
dolgozó mediátorok segítenek. A mediátor szerint leggyakrabban családjogi kérdésekben kérik a felek a közvetítõ
segítségét, amivel idõt nyernek, hiszen egy bontóper utáni vagyonmegosztási per sokszor évekig tart. De ha a felek elõzetesen mediátor elõtt kötöttek megállapodást, akkor a bíró az elõzetes dokumentumokra támaszkodik döntésében. Mediátor segítsége azonban csak abban az esetben vehetõ igénybe, ha azt mindkét fél akarja.

A távhõszolgáltató cég ügyfélszolgálatán Tarczy Gyula, az idén 30 éves Nyíregyházi Televízió fõszerkesztõje
segítette a pultban dolgozók munkáját, az ügyeiket intézõk ajándékot is kaptak.
A Nyírtávhõ Kft. szakemberei rendhagyó környezetismeret-órákat is tartottak három nyíregyházi általános iskola tanulóinak. A gyerekek megismerhették a környezetvédõ távhõszolgáltatást és hõközpont-látogatáson vehettek részt. Az általános iskolások az órákon választ kaphattak a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseikre, a cég
munkatársai emellett nyírtávhõs ajándékokkal, tollal és
órarenddel kedveskedtek a diákoknak.

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Március 15-éig kell befizetni az elsõ félévben esedékes helyi adókat, de mivel ez a nap hétvégére esik,
március 16-a, hétfõ a befizetési határidõ. A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Adóosztálya gépjármûadóból, iparûzési adóból, építményadóból és más helyi
adókból összesen 3,8 milliárd forintot vár.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Több mint 60 ezer levelet postázott ki a nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a városlakóknak. Ezen az
egyenlegértesítõn tüntetik fel azt, hogy az egyes adónemeknél az adózónak van-e tartozása, illetve túlfizetése. Törvényi kötelezettség évi egy alkalommal kiküldeni az iparûzési adóról, a gépjármûadóról és az építményadóról szóló
egyenlegértesítõt, de Nyíregyházán ezt az Adóosztály évi
két alkalommal teszi meg. A levélhez csekket is mellékelnek, ezen kell befizetni a gépjármû-, illetve építményadót.
Az iparûzési adó befizetéséhez csekket csak annak postáznak, aki nincs számlanyitásra kötelezve, ilyenek például az
õstermelõk. Dr. Polgári András, a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályának osztályvezetõje elmondta, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 elsõ felében megközelítõleg 3,8 milliárd forint árbevételben reménykedik
helyi adókból, ebbõl a legnagyobb bevételük az iparûzési
adóból származik, ez megközelítõleg 2,4 milliárd forint, az
összes többi pedig építményadóból, gépjármûadóból és a
késedelmi pótlék bírság bevételekbõl származik. Az elsõ
félévre esedékes helyi adók befizetési határideje ebben az
évben is március 15-e, de mivel idén ez a nap vasárnapra
esik, március 16-a, hétfõig kell befizetni az adókat. Aki nem
tesz eleget kötelezettségének, attól a tartozást behajtják. Az
adóosztály felkészült az adózók fogadására, március 16án, hétfõn 8 órától 20 óráig meghosszabbított ügyfélfogadást tartanak az Ügyfélcentrumban.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ÉVFORDULÓK A JÓKAIBAN
2015-ben három évforduló is megemlékezésre és visszatekintésre ad alkalmat a Jókai Mór Református Általános Iskola tanárai és diákjai számára. A
190 évvel ezelõtt született iskolanévadó tiszteletére kiállítást rendeztek az
iskola aulájában.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

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

pályázatot hirdet a Közbiztonsági Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága azon civil szervezetek részére, amelyek célja a lakosság biztonságérzete, a személyi és vagyonbiztonság mértékének növelése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önszervezôdô
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjában rendelkezésre álló
támogatási keret terhére, pályázatot hirdet, vissza nem térítendô támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságérzetét, a
személyi és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködô civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkezô egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

Húsz évvel ezelõtt, 1995-ben került
vissza a Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség fenntartásába. Erre az eseményre május 3-án, ünnepi istentiszteleten
emlékezik az iskola és a gyülekezet apraja, nagyja. A késõbbi tervek között – a jubileumok tiszteletére – emléktábla állítása
is szerepel.

Jókai élete és munkássága volt a versenykiírás alapja a „Csodát virágzik a jelen”
címû, Kárpát-medencei Református Iskolák Versenyének, ami az elmúlt hét végének volt a kétnapos nagyszabású programja. 90 évvel ezelõtt, 1925. március 6-án,
Jókai születésének 100. évfordulója alkalmából a város díszközgyûlése az író emlékére, az általa fenntartott polgári fiúiskolát „Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskolának” nevezte el. Ezt az iskolát 1906-ban a
református egyház alapította.

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:

A pályázattal kapcsolatos fôbb információk:
Az önkormányzat az önszervezôdô közösségek részére a támogatást a 2015. évi költségvetésbôl biztosított pénzügyi alapból, a Közbiztonsági Alapból finanszírozza.
a) Pályázati keretlehetôség: 2 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2016. március 31-éig megvalósuló programok kerülnek
elbírálásra.
c) Nem részesíthetô támogatásban négy naptári év idôtartamban az az önszervezôdô közösség,
– amely az elôzô évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el;
– az elôzô évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérôen használta fel.
d) Az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetô „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Jogi, Ügyrendi
és Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám 133/A szoba) 2015. április 10.
napjáig lehet benyújtani.
e) A pályázattal kapcsolatos bôvebb felvilágosítás a jegyzôi kabinet munkatársától, Paczári
Eszter bizottsági titkártól, a 42/524-534-es telefonon kérhetô.
A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetô a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. március
20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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KULTÚRA

ALFÖLDI RÓMEÓ ÉS JÚLIA?
Móricz Zsigmond legkedvesebb könyvének tartotta
a Pillangó címû regényét, amelynek színpadi adaptációját nemrég mutatta be a színház, ez volt a teátrum
által szervezett Móricz-hetek (hónapok...) rendezvénysorozatának záróakkordja.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A több mint 90 éve papírra vetett csodálatos mû megyénk szülöttének egyik legnehezebb idõszakában keletkezett, amikor a Tanácsköztársaság alatti szerepvállalásáért nem kívánt szerzõvé vált a kiadók számára, s Holics
Jankával való házassága is pokollá vált. Az asszony öngyilkossági kísérletekkel próbált ebbõl a helyzetbõl szabadulni – a könyv megjelenésének évében eredményesen –, az író pedig pillangóként, a képzelet szárnyán, beleírva a mûbe 45 évének számtalan tapasztalatát szerelemrõl, férfi és nõ bonyolult kapcsolatáról, a szegénységbe süllyedt parasztság életérõl, az I. világháború okozta
traumákról... Sokunk számára felejthetetlen élményt jelentettek a mûbõl készült tévéfilmes adaptációk is Venczel
Vera és Kozák András, illetve 2012-ben Bánovits Vivianne
és Adorjáni Bálint fõszereplésével. A nyíregyházi elõadás
„szerelmespárjával”, Fekete Réka-Tháliával és Egger Gézával beszélgettünk az új produkcióról.

REGÉNYBÕL SZÍNDARAB
– Amikor megtudtam, hogy én játszom Darabos Jóskát,
többször alaposan átolvastam a mûvet – mesélte Géza. –
A regényben Móricz körültekintõen leírta, milyen érzések
kavarogtak a szereplõkben. Mi az elõadáshoz Gyökössy
Zsolt dramatizált szövegét használtuk fel, ami fõbb vonalaiban követi a regényt, ám természetesen sûrítetten. Sokat segített nekünk a darab rendezõjének, Szabó K. Istvánnak a tanácsa, hogy nem szabad csak a dramatizált
szöveget játszanunk, hanem a mögötte lévõ gazdag érzelemvilágot is meg kell jelenítenünk az elõadásban. Réka
már tizenévesen megszerette a regényt, de felnõtt fejjel
újraolvasva egészen más dimenziók nyíltak meg elõtte.
Tapasztalta, hogy picit eltér a dramatizált változat a regénytõl, a kronológiai sorrend is eltér idõnként az eredetitõl, egy-egy dialógus pedig olykor több regénybeli beszélgetésbõl épül fel. Alapvetõen azonos szerinte a fõbb pontokon a két verzió: ami „izzik” a fiatalok között, ami elválasztja õket, s hogy a végén – szemben a Rómeó és Júliával – együtt folytatják az életüket.

VALÓBAN IDILL...?
– A darab alcíme: Idill két részben – mélyed bele a történetbe Réka. – Azonban ideális helyzet csak egy bizo-

Részlet a Pillangó címû elõadásból (Fotó: Harsányi Zoltán)
nyos szintig létezik, majd átcsap az egymásért vívott küzdelembe, szenvedésbe. A rendezõnk se realista, se rossz
értelemben vett népszínmûvet nem akart létrehozni. Közös munkánk során a költõiséget és a mélyebb jelentéstartalmakat igyekeztünk megragadni Móricz alkotásában.
Ezért is jelenik meg az elmúlás, a pillangó... többször az
elõadás látványvilágában.

NAPSZÁMOS SZERELEM
Mirõl is szól a felszínen a történet? Egész nyáron napszámban dolgozik az Alföldön Zsuzsika és Jóska, s egymásba szeretnek. Kezdetben még csak játékosság, incselkedés jellemzi a kapcsolatukat. Elérkezvén az õsz, el kell
dönteniük a jövõjüket, hiszen mindketten szegény családban élnek, s a szüleik azt szeretnék, ha gyermekükre
nem olyan sors várna, mint az övék. Csakhogy ahhoz fel
kell áldozniuk a szerelmüket, s egy jómódú párt választani...
– Szerintem nem a szegénység a kettõjük közötti konfliktus fõ okozója – veszi át a szót Géza. – A szerelmük
dinamikájával, a félreértésekkel, a megsértõdésekkel, a
„büszkeséggel”, a féltékenységgel van igazán gond, ami
bármelyik kapcsolatra leselkedik. Ennek ellenére minél

TEMPLOMNÉZÕ PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN
A Nyírség Turizmusáért Egyesület egy különleges hangulatú templomnézõ programra invitálja a városlakókat
és az érdeklõdõket, ahol sok mindent megtudhatnak Nyíregyháza templomainak legendáiról, titkairól.
Megtudhatják, honnan és hogyan jelezték a tüzet a városban egészen az 1930-as évekig, mit rejt az evangélikus templom aranygömbje, miért bontották le a fõtéren
épült elsõ fatemplomot és hová rejtették el az akkori templomtornyot.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés: Nyírség Turizmusáért Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1. 2/12.
E-mail: koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu. Telefon: 0630/629-7424.

PROGRAMIDÕPONTOK:
2015. március 31., kedd 14 óra, görög katolikus templom
2015. április 15., szerda 14 óra, római katolikus templom
2015. április 28., kedd 15 óra, református templom
2015. május 12., kedd 14 óra, evangélikus templom
2015. május 26., kedd 10 óra, zsinagóga
2015. június 16., kedd 14 óra, ortodox görögkeleti egyház parókia kápolnájának bemutatkozása
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lehetetlenebb akadályokon kell átkelniük, annál inkább
akarják egymást.

A LAKAT ÉS A KULCSA
A mû egyik nevetésre késztetõ jelenete, mikor Zsuzsikának mondja a varrónõ, hogy az a baj: az ember azt
hiszi, mással nem lehet élni. „Pedig a nõ fiam, olyan lakat, améket minden kulcs kinyit, és a fírfi olyan kulcs, amék
minden lakatba belepászol. Minek akkor ez a nagy
retteneteskedés?” Zsuzsika azonban Jóskának akar a bilincse lenni, aki nélkül nem élhet. Móricz a szerelemrõl
szõtt álmát fogalmazta bele ebbe a történetbe, Zsuzsika
alakját pedig több nõbõl összegyúrva alkotta meg. S hogy
mit is jelent a mûben újra és újra elõkerülõ pillangó, errõl
ezt vallja Géza:
– Sokféleképpen lehet értelmezni. A pillangó szó ógörögül pszükhé, azaz lélek. Rebbenékeny, tünékeny valami. A mûben nemegyszer a halál szimbóluma, máskor a
csapodár szeretõé, aki végül mégis visszatér, mint Jóska a
gazdag asszony mellõl az õt el nem eresztõ Zsuzsikához.
A mû végére Zsuzsika és Jóska maga is pillangó lesz, akit
nem enged el többé a párja.

TE MIT TUDSZ?
LIKE, avagy Te mit tudsz? címmel tehetségkutató versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ. Nyíregyháza új megmérettetésére 5 kategóriában jelentkezhetnek a tehetségüket megmutatni kívánó, 13–25
év közötti fiatalok.
Robbanj be a köztudatba. Meg szeretnéd mutatni a tehetséged? Pályázol az értékes ajándékok valamelyikére?
Ha már elmúltál 13 és nem vagy több mint 25, akkor jelentkezz a VMKK újonnan meghirdetett tehetségkutató
versenyére. Feltétel, hogy nyíregyházi vagy Nyíregyházán tanuló fiatal légy. Kibontakoztathatod tehetségedet
ének, tánc, zene, vers és próza, valamint egyéb mûsorszámokban is. Ne feledd: 2015. március 16-án 16 óráig
jelentkezhetsz a versenyre. A nevezési lapokat postai úton
a VMKK címére: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., vagy
elektronikusan a like.nyh@gmail.com címre várják a szervezõk. Bõvebb információ a www.vacimuv.hu oldalon,
illetve a 42/411-822-es számon kapható. Az elõ- és középdöntõ (április 18.) után a végsõ megmérettetésre 2015.
május 9-én kerül sor, ahol értékes nyereményekkel gazdagodhatnak Nyíregyháza legjobbjai.

EGÉSZSÉG

SÓSZOBÁT KAPNAK A NYÍREGYHÁZI GYEREKEK
Nyíregyházán, a központi orvosi ügyelet épületében alakítanak ki sószobát. A légúti betegségben szenvedõ gyerekek várhatóan áprilistól használhatják a
helyiséget, orvosi beutalóval ingyenesen. Azt ígérik,
hogy fény-, illetve hangterápia is segíteni fogja a gyerekek gyógyulását. Az ingyenes lehetõség egyedülálló
az országban. A sószoba kialakítását a Rotary Club
másfél millió forinttal támogatja.
Szerzõ: Erdõs József
A légúti betegségek a leggyakoribbak a 14 évnél fiatalabb gyerekek körében. Egy felmérés szerint az orvosi rendeléseken megjelenõk több mint fele szenved ebben a
betegségtípusban, az arányuk pedig az allergiások növekedésével egyre magasabb.
Szakemberek szerint ennek fõ oka a korosztály ilyen
típusú betegségekre való fogékonysága mellett a családi
és környezeti tényezõkbõl levezethetõ hajlam, valamint a
szociális helyzet is.
A legtöbb légúti megbetegedés az alapellátás keretein
belül ugyan kezelhetõ, ám a tapasztalatok azt mutatják,

hogy ezek kiválthatók egy-egy jól felszerelt ellátást nyújtó
sószobával is.
– Hasznos segítség lesz, hosszú távon az egészség megõrzését és a betegség megelõzését szolgálja. A kialakítandó sószobát a rászorulók vehetik igénybe, a hasznát pedig
mérésekkel is tudjuk bizonyítani – emelte ki Csikós Péter,
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója.

AKTUÁLIS

CSODÁK KÖZÖTT
Átadták a Csodakertet a nyíregyházi Csodavárban.
A Down Egyesület az országban egyedülálló fejlesztõteret hozott létre, ahol a többségi és a fogyatékossággal élõ gyerekek együtt játszhatnak. A Csodakert terében az értelmi fejlesztés mellett az érzelmi intelligencia fejlesztése is komoly szerepet kap.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

INGYENES LEHETÕSÉG
A nyíregyházi, illetve a városhoz tartozó gyermekorvosok javaslatára ingyenesen tudják majd igénybe venni
a gyerekek az új sószobát. A lehetõség körülbelül 15–20
ezer gyermeket érint. A megvalósításhoz a Rotary Club
Nyíregyháza másfél millió forinttal járult hozzá.
– Abból a finanszírozásból, amit az egészségügy kap
ilyen központok kialakítására, nincs lehetõség. A Rotary
vállalta föl azt a szerepet, hogy ennek a pénzügyi hátterét
biztosítja. Teszi ezt részben a saját eszközeivel, illetve a
jótékonysági programok szervezésébõl származó bevételeibõl. Így tehát nemcsak a Rotary adta a támogatást, hanem Nyíregyháza lakossága is azzal, hogy jegyet vett a
programokra – tette hozzá dr. Pénzes Marianna, a Rotary
Club Nyíregyháza elnöke.

A Down Egyesület és a Csodavár Korai Fejlesztõ Központ évekkel ezelõtt tervezte, hogy létrehozzák az ország
elsõ élmény- és fejlesztõterét, amelyet Csodakertnek neveztek el. Megvalósulása elõtt azonban át kellett építeni a
Szent István utcai épületet, így a tervezett 3 millió forintos
építkezésbõl egy közel 40 milliós beruházás lett. A Csodakert az alapkészségek mellett a legkülönbözõbb speciális fejlesztési szolgáltatást tudja nyújtani a többségi és a
fogyatékossággal élõ gyerekeknek. Az új fejlesztõtér meg-

VAN FÉL ÓRÁJA MAGÁRA?
Elstartolt a „Mozdulj Nyíregyháza” keretében a „Fitt
Nyíregyháza” egészségnevelõ program. Több, mint
százan vállalták az elmúlt napokban egy-egy foglalkozás elõtt, hogy pillanatnyi fizikai állapotukat felmérve, majd rendszeresen mozogva, negyedév múlva kapjanak kontrollképet magukról. Most induló sorozatunkkal szeretnénk egészségtippeket adni szakemberektõl,
hogy azok is felálljanak a karosszékbõl, akik legfeljebb
csak a Naplóban olvasnak arról, hogy mozgásban a
város. Mindezt azért, hogy még fittebb legyen Nyíregyháza! Az elsõ számban Vámosiné Marika szakgyógytornász, a program egyik lelke ad lelkesen tanácsokat, amik a szívünknek is jót tesznek...

és gerincbántalmakat. Zsírégetõ hatással is bír, amely segíti az optimális testsúly megtartását, illetve a fogyást is. A
rendszeres sportolás közben az agy „boldogsághormont”
(endorfint) termel, amely javítja a közérzetet. Segít a stressz
levezetésében és az alvási problémákra is megoldást kínál. A rendszeres mozgás hatással van a szervezet teljesítõ-, illetve ellenálló képességére és serkenti a vér áramlását az agyba, így fejleszti a logikát és a memóriát. Fokozza a fizikai állóképességet, amely nagyobb koncentrálást
tesz lehetõvé a különbözõ feladatok ellátásához.

A Down Egyesület idén a március 21-ei világnappal kapcsolatos kommunikációját Nyíregyházára fókuszálja, hiszen ebben az évben Nyíregyháza a Down-szindróma
fõvárosa, az esemény fõvédnöke dr. Kovács Ferenc polgármester. Az egyesület az ország tíz pontján szervez programokat, a március 22-ei nyíregyházi országos gálára pedig a Visegrádi Négyek országaiból is érkeznek a szindrómában érintett csoportok.

AZ ÚJSZÜLÖTT IS MOZOG...

Népszerû a gerinctorna a Bujtosiban

A modern agykutatások arról is szólnak, hogy mennyire fontos és értékes a testtudatot fejlesztõ mozgás nemtõl,
kortól függetlenül. Mivel a mozgás a fogantatástól kezdve
jelen van, és egy újszülöttnek ugyanannyi izomrostja van,
mint egy felnõttnek, mindenki képes a sportmozgás örömét megtapasztalni azzal, hogy szán arra naponta legalább egy fél órát.

NAPI HARMINC

A rendszeres testmozgás csökkenti a magas vérnyomásés koleszterinszint, valamint a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
Pozitívan hat a szív és a tüdõ mûködésére, valamint a vérkeringésre. Segítségével több oxigén és tápanyag áramlik
a bõr sejtjeihez, a testmozgás hatására fellépõ izzadás
pedig elõsegíti, hogy a szervezet a bõrön keresztül szabaduljon meg a felesleges anyagok egy részétõl. Méregteleníti a szervezetet, gyorsítja az anyagcserét, sõt, bizonyíthatóan csökkenti a vastagbélrák kockázatát!

BOLDOGSÁG, JOBB ALVÁS
Fejleszti az izomzatot, továbbá erõsíti az ízületeket és
a csontokat. Javítja a testtartást, amely megelõzi a derék-

valósítását több cég és alapítvány támogatta több millió
forinttal. Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke elmondta, a Csodakert a Csodavár legújabb programja, ahol nemcsak a fogyatékkal élõ, hanem az egészséges gyerekek is
játszhatnak. Itt az eszközöknek egy olyan rendszere van,
ahol a készségeik játék közben fejlõdnek.

A DOWN-SZINDRÓMA FÕVÁROSA

Az emberi testet mozgásra tervezték – lassan, mintha
elfelejtenénk, mert elkényelmesedtünk. Pedig ugyanolyan
velünk született létszükséglet, mint a táplálkozás vagy a
fajfenntartás! Nem üres ijesztgetés, hogy a mozgásszegény
életmód számos krónikus betegség kockázati tényezõje.
Az aktív életvitel ellenben számos pozitív hatást gyakorol
szellemi, érzelmi és lelkiállapotunkra, s tény, hogy a fizikai tevékenység és a várható élettartam közt közvetlen
kapcsolat áll fenn.

MINDENHOL JÓT TESZ

A gyerekek birtokba vették a Csodavárat

Nem kell megijedni: nem 30 kilométerre, csak percre
van szükségünk... Napi fél óra, kímélõ mozgás lényegesen hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett
intenzív edzés vagy megerõltetõ torna. A rendszeresség
fontosabb, mint az edzésmód intenzitása – minden korosztályban! A felnõttek számára heti ötször harminc perc
javasolt, de a napi penzumot akár kétszer tizenöt perc
alatt is teljesíthetjük. Lényeges, hogy a tevékenység idõtartamának legalább fele emelje a pulzusszámot.

HIPPOKRATÉSZ TUDJA...
„Az a testrész, amelyet a funkciójának megfelelõen,
közepes intenzitással rendszeresen használnak, egészséges lesz, jól fejlõdik és lassan öregszik; de ha nem használják megfelelõen, akkor hajlamos a betegségre, tökéletlenül fejlõdik és gyorsan öregszik” – mondta Hippokratész. Ha már mozgás, akkor viszont intelligens, a teljes
testre, és ennél is tovább, a teljes emberre ható mozgásterápiákat érdemes gyakorolni, melyek harmonikusan fejlesztik a testi készségeket. Jó példa rá a „Mozdulj Nyíregyháza!” ingyenes programsorozata. De mozogni bárhol, bármikor jó...

ÕK, A NÕK
Szerzõ: Tarczy Gyula
Egy nap a nõkért – már szlogenje is volt az idei nõnapnak. Pedig mind a háromszázhatvanötön jár nekik
a tisztelet, hála! E bölcsesség õszinte és nem új: gyönyörû magyar nyelvünk tudatja velünk, hogy nélkülük
mi, férfiak, csak felek vagyunk. Az egész-ségünk (lelki,
mentális egyaránt...) két félbõl áll, melynek tán fontosabb rész a feleség. De vigyázat, ez nem két-ség, hiszen a két félbõl egy teljes egész lesz! Kétség nem fér
hozzá, hogy tõlünk többek õk, a nõk, akkor is, ha még
lány, ha anya vagy feleség, akinek éppúgy dolga az
eleség, mint nekünk. Mert a nõ az hõ, akkor is, ha szerelme forral, s ha késõbb a szeretet melegét adja. Hõt
ad az ételnek is, ami fõ, mire hazaérünk, mert a férfinak sokszor ez a fõ... Csoda-e, ha ezért néha kemény,
mint a kõ? Hiszen az õ áldása bõ, csak az a buta férfi
néha lõ, s nem csak az anyósra, ha võ... Ha pedig azt
mondja: csõ, bizony, mi hibáztunk elõbb. Tán nem hallgattuk meg a szavakat, amit nekünk szõ, és nem csak
nõnapon, csak úgy, jólesett volna neki egy tõ. Egy virág-tõ. Valódi helyett most szívbéli szóvirágokkal köszöntjük õket, a nõket, akik ott voltak mellettünk az
egri vár sáncán, s kezük nyoma ott van minden március 15-ei kokárdán. S nem mellesleg egy nemzetet folyton újra-szülnek, s vigyáznak ránk, míg meg nem õszülnek. Tisztelet a nõknek!
2015. MÁRCIUS 13.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

PÉLDAKÉPEM: ARNOLD SCHWARZENEGGER
Újabb fotó kerül fel Váczy Zoli, az egyik nyíregyházi kereskedelmi rádiós csatorna mûsorvezetõjének példaképfalára. A lemezlovas a közelmúltban testközelben is találkozhatott a Golden Globe-díjas osztrák születésû amerikai színésszel, üzletemberrel, az USA Kalifornia államának 38. kormányzójával, Arnold
Schwarzeneggerrel.

biztonsági õrök a 3 csekkpontos ellenõrzõ állomáson, találkozhatott példaképével.
– A belépése pillanatától kezdve végig szemmel kísértem õt. Elõttünk haladt el egy méterrel. Nagy tekintélye
volt, nagyobb, mint a biztonsági embereké. Egyesével csak

„SOKKOT KAPTAM”
– Arnold Schwarzenegger nekem gyerekkori példaképem, az életem bizonyos szakaszaiban mindig másért
ugyan, de rajongtam érte. A budapesti elõadásán arról
beszélt, hogy döntsük le a korlátainkat, zárjuk ki az életünkbõl a negatív embereket, és segítsünk azoknak, akik
rászorulnak. Nagyon fel volt készülve Magyarország történelmébõl is – idézte fel élményeit a nyíregyházi rádiósmûsorvezetõ, aki hozzátette, hogy miután átengedték a
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Ennio Morricone Oscar-, Grammy- és kétszeres
Golden Globe-díjas olasz zeneszerzõ irányításával
a Cantemus Vegyeskar hat tagja is részt vesz azon a
koncertsorozaton, amely hétfõn indult Nizzából és
közel egy hónapon keresztül beutazzák Európa nagy
városait, 10 koncertet adva a közönségnek.
Ennio Morricone 2014-ben indította útjára azt az európai koncertsorozatot, amelyben a legnépszerûbb filmzenéibõl válogatott a nagyközönség számára egy megjelenésében is grandiózus produkciót „50 év a zenében” címmel. Az idén 87 éves Oscar-, Grammy- és
Golden Globe-díjas zeneszerzõ, a turnén maga vezényli
a nemzetközi elõadói gárdát hatalmas arénákban és
koncerttermekben, melynek idei sorozatában a Cantemus Vegyeskar hat tagja is részt vesz énekesként.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Február végén a budapesti Papp László sportarénában
a SIKER-NAP 2015 címû rendezvényen a kimagasló sportés üzleti sikereik titkát osztották meg a közönséggel a hazai és nemzetközi sztárok. Az elõadók közt ott volt többek között Rakonczay Gábor, az óceánt átevezõ Guinnessrekorder, Béres Alexandra fitnesz világbajnok és dr. Kemény Dénes, a vízilabda-válogatott korábbi szövetségi
kapitánya is. Az est fénypontja Arnold Schwarzenegger
volt, akivel a nyíregyházi lemezlovas, Váczy Zoli személyesen is találkozhatott, Bertók Viktor barátja segítségének köszönhetõen.

CANTEMUS-SZTÁRSÁG

FELLÉPNEK AZ OPERÁBAN IS
Arnold Schwarzenegger és Váczy Zoli
pár másodpercet tölthettünk a társaságában. Mikor odaléptem hozzá, fülig ért a szám. Nagyon közvetlen volt
velem, láthatta rajtam, hogy én valóban a rajongója vagyok. A szemembe nézett és teljesen sokkot kaptam. Mikor üdvözölt engem és megkérdezte, hogy vagyok, az egy
megmagyarázhatatlan érzés volt. Készítettünk egy közös
képet is. Egyébként 3 példaképem van. Dj Tiestóval néhány évvel ezelõtt már találkozhattam, a közös képünk
kint lóg a falon. Már nagyon várom, hogy az Arnoldos is
meglegyen, és kikerüljön mellé – hangsúlyozta.

A Morricone-turnéval szinte egy idõben, múlt héten mutatták be a Mûvészetek Palotájában Fischer Iván
rendezésében és irányításával Mozart: A varázsfuvola
címû operaremekét, melynek szintén voltak cantemuszos tagjai. A rendezõ-karmester ugyanis a Cantemus Fiúkórus tagjaiból választott három énekest az
operában szereplõ titokzatos 3 fiú szerepére. Kiss Benedek, Tomasovszki Márton és Szabó Hunor izgalommal és persze nagy büszkeséggel készültek a rendhagyó produkcióra, melynek folytatása az Egyesült Arab
Emírségek székhelyén, Abu Dhabiban lesz egy fesztivál részeként március 30-án.

PORTRÉ

HIRDETÉS

ÓVÓ NÉNI, AKI VALÓJÁBAN BÁCSI
Vannak hivatások, szakmák, amelyeket ha meghall
az ember, egybõl nõi munkaerõre gondol. Ápolónõ,
tanítónõ, óvónõ. Tipikus feminin foglalkozások. De nem
volt ez mindig így, hiszen 1895 elõtt a nõk Magyarországon nem járhattak egyetemre, így nem is taníthattak. Utána is csak miniszteri engedéllyel kezdhették
meg felsõfokú tanulmányaikat. Mára azonban fordult
a kocka: elvétve találunk ápolót, tanítót, óvó bácsit
pedig szinte soha. Nyíregyházán azonban van egy férfi, aki óvodapedagógusként nap mint nap a kisgyerekek közé ül és neveli, oktatja õket.

ga érkezik óvodapedagógusi munkára, hiszen a szakma
elnõiesedett az utóbbi évtizedekben, nem véletlen az „óvónõ” foglalkozás megjelölés sem. Kollégái és õ azonban bizalmat szavaztak a nem mindennapi munkaerõnek, aki több
mint két éve neveli a Napsugár Óvoda gyermekeit.

fiúkkal, apai mintát mutat az egyszülõs családban nevelkedõ gyerekeknek, és ha kell – az anyukák és gyerekek legnagyobb megelégedésére – befonja, becsurizza a lányok
hosszú haját. A gyerekek érezhetõen büszkék arra, hogy
rájuk egy óvó bácsi vigyáz hétfõtõl péntekig: csillogó szemmel lesik nevelõjük minden gondolatát, fegyelmezetten teljesítik kéréseit és szót fogadnak Csaba bácsinak.

A 3 + 24 GYERMEKES APUKA

Szerzõ: Mikita Eszter
Takaros óvodai csoportszobában 24 kisgyermek ül a szõnyegen. A boszorkáról énekelnek, akinek három fia van.
Ahogy közelebb lépek, látom, nem fehér köpenyes óvó néni
köré gyûltek a kicsik, hanem egy férfi gitárszólójára dalolnak. Õ Rácz Csaba, minden óvodás Csaba bácsija, az
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézményének óvodapedagógusa, Nyíregyháza egyetlen óvó bácsija.

ÚJ SZÍNFOLTJA AZ INTÉZMÉNYNEK

Rácz Csaba óvodapedagógus a gyerekekkel

Az intézmény vezetõje, Szikszainé Kiss Edit azt mondta, amikor meglátta Csaba bácsi pályázatát, azt hitte, tévedés és elírás történt: talán lemaradt egy asszonynévképzõ. De nem, Csaba bácsi munkára jelentkezett az óvodában. A vezetõnõ szerint nagyon ritka az, hogy férfi kollé-

Csaba bácsit hamar és könnyen elfogadták kollégái, és
új színfoltja lett az intézménynek: a szülõk bizalmukba
engedték, az apukák kézfogással köszöntik, az aggódó
anyukák pedig rábízzák legféltettebb kincsüket. Hiszen
látják, a kicsik okosodnak, és jól érzik magukat a város
egyetlen férfi óvodapedagógusával, aki ha kell, focizik a

Rácz Csaba a civil életben háromgyermekes apuka, aki
elvégezte az óvodapedagógusi fõiskolát, ahol három férfi
csoporttársa volt. Már akkor megszerette ezt a szakmát,
ami soha nem állt tõle távol: hatgyermekes családban nõtt
fel, õ volt a legkisebb, és már otthon sokat foglalkozott
idõsebb testvéreinek gyermekeivel. Munkáját hivatásként
éli meg, aminek saját bevallása szerint nincs vége délután
5 órakor, hanem otthon, szabadidejében állandóan jár az
agya, milyen újdonsággal álljon óvodásai elé, akikbõl rengeteg energiát merít. Felüdítõ számára, amikor ragyogó
gyermekarcok néznek rá és arra kérik, rajzoljanak, táncoljanak, énekeljenek. Az óvodában alkalmazott módszereit, feladatait saját gyermekein teszteli. Csaba bácsi azt
mondta, volt olyan szülõ, aki eleinte kételkedve fogadta
az óvó bácsit, de belátták, helyénvaló az, hogy a csoportban egy férfi és egy nõi óvodapedagógus dolgozik. Úgy
véli, ha most állna pályaválasztás elõtt, ma sem döntene
másként, hiszen teljessé teszi az életét az, hogy gyermekeket nevelhet otthon és hivatásszerûen az óvodában is.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Élettörténetek Nyíregyházán!”
pályázat benyújtására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Idôsügyi Tanács kezdeményezésére és együttmûködésével
„Élettörténetek Nyíregyházán!” címmel pályázatot hirdet nyíregyházi lakóhelyû, idôskorú természetes személyek számára.
A pályázat mottója: „egy jó története mindenkinek van:
az élete, vagy abból egy fejezet”.
Pályázat témája: az idôs ember életének vagy egy fontos
eseményének megismerése, amely tanulságul szolgálhat
a felnövekvô nemzedék számára. Rövidebb-hosszabb történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad át az utókornak, amelyek többek között családi eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi eseményekhez
kapcsolódnak.
Pályázati dokumentáció:
– pályázati anyag (maga az írásmû), maximum 10 oldal
terjedelemben, kézzel vagy gépírással, melyhez fotódokumentáció is mellékelhetô,
– hozzájáruló nyilatkozat – a pályázó hozzájárul, hogy írását megjelentethetjük,
– kérjük feltüntetni a történet címét és íróját, lakcímét,
elérhetôségét.
A pályázati anyagot 1 eredeti és 1 másolati példányban az
Idôsügyi Tanács címére (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.) postai úton kell benyújtani.
A benyújtás határideje: 2015. április 24. (péntek).
A benyújtott pályamûveket szakértô bizottság bírálja el.
Az I–III. helyezett díjazásban részesül.
Valamennyi pályázó elismerô oklevelet kap.
Jó munkát, sikeres alkotást kívánunk!

7. KORZÓ TABLÓSZÉPSÉGVERSENY
2015. április 13-ától május 31-éig
A Korzó Bevásárlóközpontban
elsõ ízben 2009-ben megrendezett
tablószépségverseny nagy sikerére
való tekintettel, idén ismét versenyre hívják középiskoláink végzõs
osztályait, hogy ezen a megmérettetésen vessék össze kreativitásukat.
A Korzó Bevásárlóközpont tablószépségversenyére minden végzõs középiskolai osztály pályázhat.
A pályamûvek a Korzó Bevásárlóközpont 2. emeleti összekötõ hídján kerülnek kiállításra limitált
számban (az elsõ 35 jelentkezõ osztály tablóját tudjuk kiállítani), ahol
a nagyközönség szavazhat a legszebb, legnépszerûbb, legkreatívabb tablóra. Az idei évben ismét nemcsak a helyszínen leadott szavazatok alapján történik
majd a szavazás, hanem a Korzó facebook-oldalára feltöltött tablókra is lehet majd szavazni, külön nyereményért.
A helyszínen legtöbb szavazatot kapott osztályokat értékes
nyereményekkel jutalmazzuk, melyek az alábbiak:
1. díj: 100 000 Ft értékû Korzó Ajándékutalvány
2. díj: 50 000 Ft értékû Korzó Ajándékutalvány
3. díj: 25 000 Ft értékû Korzó Ajándékutalvány
4. Facebook-szavazás során a legtöbb szavazatot kapott tabló
nyereménye 20 000 Ft értékû Korzó Ajándékutalvány
Különdíjak:
– Aquarius Élményfürdõ belépõjegye egy egész osztály számára
– Móricz Zsigmond Színház belépõjegye az egész osztály
számára
A pályázat feltételei:
A jelentkezés és a részvétel ingyenes!
E-mailben: jelentkezes@korzo.hu
Személyesen: a Korzó Bevásárlóközpont „A” épület
földszintjén található információs pultnál. (x)
2015. MÁRCIUS 13.
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SPORT

KÜLÖNLEGES NAPOK
Különleges napokat élhet át Pákolicz Dávid. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgójának március 4-én jött a világra elsõszülött gyermeke. A kis Dézi egyelõre még csak
otthonról szurkolhat édesapjának, aki a Ferencváros elleni rangadóra készül.
– Kislányom születése óriási élmény volt. Amikor csak
tehetem, vele vagyok, teljesen megváltoztatta az életünket. Nagyon rendes, mert hagy pihenni is éjszakánként,
így készülhetek a Fradi ellen, mely ellen játszani mindig
különleges dolog. Tudom, hogy a szurkolók is nagyon
várják az összecsapást, nap mint nap sokukkal találko-

zok a klubirodánál, akik jönnek klubkártyát kiváltani,
vagy jegyet vásárolni. Személy szerint én is nagyon várom már a meccset. A Videoton ellen bár vereséget szenvedtünk, sokáig jól tartottuk magunkat, és a kiállítás kellett ahhoz, hogy eldõljön a mérkõzés. Bár helyzetünk
nem volt az elsõ félidõben, a fehérváriaknak sem nagyon. Most egy hasonló tudású csapat érkezik hozzánk,
de hazai környezetben ez lesz jellemzõ az egész tavaszra. Fontos, hogy pontokat szerezzünk a Városi Stadionban, és remélem, a Fradi ellen ez sikerül is – mondta
Pákolicz Dávid.

TEREM-CSATÁK
Rég nem látott hatalmas küzdelmet hozott a három
hónapja tartó Nyíregyházi Sportcentrum Teremlabdarúgó Bajnokság. A négy tízes csoportban zajló bajnokság folyamán – a döntõ csatákkal együtt – 192 mérkõzés lebonyolítására került sor. A legjobb nyolc együttes
a Bem iskola tornacsarnokában találkozott, és végül a
címvédõ Red Wolf és a T-Forg Trans együttesei jutottak
a fináléba. A döntõ nagy csatát hozott, és a T-Forg Trans
2–1-re legyõzte a Red Wolf csapatát, így õk lettek a
terembajnokok.
– Közel kétszáz mérkõzést játszottak teremben a csapatok. Úgy dolgoztuk ki a nevezési rendszert, hogy csak
azok indulhassanak, akik a kispályás bajnokság résztvevõi, nekik szeretnénk lehetõséget biztosítani ahhoz,
hogy a téli szünetben is edzésben maradhassanak. Élnek is ezzel a lehetõséggel, és látszik is a tavaszi eredményeken, kik azok, akik télen sem pihentek. A mostani teremdöntõ nagyon magas színvonalú volt, a Red
Wolf veretlenül jutott el a fináléig, de mégsem nyerhetett. Tavasszal szabadban is hasonlóan izgalmas mérkõzésekre van kilátás. Április 7-én kezdünk az öregfiúkkal, közvetlenül húsvét után, és június 30-áig tart majd
a nagyüzem. Rengeteg mérkõzést játszottunk már eddig is, a tavalyi terembajnokságtól mostanáig több mint
kétezer összecsapást bonyolítottunk – mondta Dajka
László fõszervezõ.

AEROBIKSIKEREK
Jól indult a nyíregyházi aerobikosoknak az év. Hétvégén került sor az Aerobik Diákolimpia K-i fordulójára
Makón. Idén már kétszer annyi csapat képviselte városunkat 5 általános iskolából 12 csapattal. Nagyszerû eredmények születtek, hiszen 8 csapat a dobogóra állhatott,
míg a többiek tovább jutó helyezéseket értek el.
Idén elõször sikerült két pontozót is delegálnunk (Magyar D. Anna és Szabó Kitti) az Aerobik Szövetség versenyeire, amely reményeink szerint tovább erõsíti a város
versenyzõinek sikereit.

Pákolicz Dávid már apukaként játszhat a Fradi ellen

FELSÕHÁZBAN A BOZSIK
Megkezdõdött a küzdelem az U18-as labdarúgó bajnokság felsõházában. A nyíregyházi Bozsik Akadémia
csapata a legjobb nyolc közé jutott, és az elsõ forduló
után gyõztesen hagyhatta el a pályát.
Erõnléti edzés a Városi Stadionban. A Bozsik Akadémia
U18-as együttese a Puskás Akadémia elleni mérkõzésére
készül. A nyíregyházi fiatalok bajnokság közben tudták

Edzés a Városi Stadionban
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 15., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Ferencváros
labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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csak meg, hogy az alapszakasz után alsó- és felsõházra
osztják a csoportot. Mivel az elsõ nyolcban végeztek, így
a legjobb magyar együttesek között versenyezhetnek tovább. A rájátszás jól indult, az elsõ találkozón 2–1-re gyõztek a nyírségiek a szombathelyi Illés Akadémia ellen.
– Magabiztosan játszottunk és vezettünk is két góllal,
de utána kicsit elaludtunk, és magunknak tettük nehézzé
a találkozót. Számunkra ez volt az elsõ meccs, mivel a
Ferencváros elleni elmaradt. De teljesen mindegy ki az
ellenfél, mi mindig nyerni szeretnénk. Az MTK ellen, a
Honvéd vagy éppen a Debrecen ellen. A játékosaimat is
úgy küldöm pályára, hogy tisztességgel, becsülettel tegyék
a dolgukat, és akkor lesz eredménye. Sokan nem vártak
minket a riválisok közül a felsõházba, de megmutattuk,
hogy ott a helyünk. Most szeretnénk itt is jól szerepelni –
mondta Nagy Sándor edzõ.
A következõ ellenfél imponáló fölénnyel vezeti a tabellát. A felcsútiak már két meccset játszottak, és mindkettõt megnyerték. Hét gólt rúgtak, és mindössze egyet
kaptak. Ebben a korosztályban az elmúlt három évben alig
akadt csapat, mely legyõzte õket. Az egyik épp a Nyíregyháza volt...

SPORTPROGRAM
Március 14., szombat 16.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Ferencváros labdarúgó-mérkõzés
Március 14., szombat 18.00 Bencs tornacsarnok,
NYKC–Orosháza U23 férfi kézilabda-mérkõzés

BAJNOK KODÁLY
Az elmúlt hétvégén Gyõrben rendezték meg az Országos Úszó Diákolimpiát. A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola IV. korcsoportos leány 4x50 méteres gyorsúszó váltója országos bajnoki címet szerzett.

A gyõztes csapat és edzõik
A csapat tagjai: Balogh Csenge, Cserfalvi Letícia, Kukk
Nikolett, Szécsi Lili, felkészítõk: Hajnal Mária, Juharos
Gábor. A 2013/2014-es tanévben az iskolák közötti
országos pontversenyben is jól szerepelt a nyíregyházi
iskola, mely a 11. lett, ezzel a megyében a legelõkelõbb helyen végzett. Az elmúlt tanévben duatlon és
triatlon sportágban, valamint mezei futásban is a legjobbak között végeztek az iskola diákjai.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

PROGRAMOK
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az olvasás
szerelmeseit a Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára március 13-án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermébe. Téma: Petõfi Sándor forradalmisága. Az olvasóköri tagok kedvenc Petõfi-verseinek elõadása.
A Váci Mihály Irodalmi Kávéház várja az érdeklõdõket V. Süle
Ilona, Cseppben a tenger címû verseskötetének vetítéssel egybekötött bemutatójára. Köszöntõt mond: Nagy Márk. Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház. Idõpont: március 14-én 15.00 óra.
Lengyel nap. Nyíregyháza MJV Önkormányzata és Nyíregyháza Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata március 19-én és
20-án programsorozattal emlékezik meg a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról. Programok: 19-én 17.00 óra: plakátkiállítás
megnyitója – irodalmi esttel egybekötve; rzeszówi egyetem
szépmûvészeti kara; prof. dr. hab. Wieslaw Grzegorczyk által
vezetett II. Tervezõgrafikai Stúdiójának kiállítása; irodalmi találkozó Sutarski Konráddal, a Magyarországon élõ lengyel
íróval. Helyszín: Pál Gyula Terem. 20-án 17.00 óra: ünnepi
megemlékezés – hangversennyel egybekötve. Helyszín: Vikár
Sándor iskola hangversenyterme. Kísérõprogramok: lengyel filmek vetítése a Krúdy Art Moziban, március 19-én 18.00 órától „Szavak nélkül” és 20.00 órától „Ida”. „Lengyel-magyar
két jó barát” c. ifjúsági megyei vetélkedõ döntõje, a Bem József Általános Iskola szervezésében március 19-én 14.00 órától. Helyszín: Móricz Zs. könyvtár.
Bagdi Bella: Lélekben hozzád emelkedem – zenés imaterápia est március 26-án 18.00 órától a Hotel Koronában.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

A Burattinó Bábszínház elõadásai: március 14-én 16.00
óra: A három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Kokárdás Nap a Jósa András Múzeumban. „Föl a zászlóval
magasra” címû idõszaki kiállítással, ünnepi programmal, fegyverbemutatóval és számtalan izgalmas játékkal, kreatív foglalkozással várják a látogatókat március 15-én 9.00 órától. A
múzeum a nemzeti ünnepeken ingyenesen látogatható.
Madarak nyomában. Március 17-én 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola könyvtári teadélutánján Nagy Károly, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és
kutatási csoportvezetõje tart elõadást „Érdekességek a ragadozó madarak, gólyák és más madárfajok életébõl” címmel.
A Bencs Villa programja: március 20-án 17.00 óra: Mesés
valóság – valóságos mese: Tibet. Egy este Barkóczi Bea táncmûvésszel és a Forster-érmes fotográfussal, Sipos Lászlóval.
Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 14., szombat 17.00 Égigérõ fû, Róbert Gida
bemutató bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
Március 16., hétfõ 10.00 Sicc, Pumukli bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica – jelnyelvi
tolmácsolt elõadás, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
19.00 Alhangya, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
Március 17., kedd 10.00 Égigérõ fû, Ágacska bérlet,
Váci Mihály Kulturális Központ
10.00 Sicc, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Árgyilus bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica – jelnyelvi
tolmácsolt elõadás, Vasvári bérlet, Nagyszínpad
19.00 Alhangya, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara
Március 18., szerda 10.00 Égigérõ fû, Csipkerózsika
bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
10.00 Sicc, Törpapa bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Csipet csapat bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica, Széchenyi
bérlet, Nagyszínpad
Március 19., csütörtök 10.00 Sicc, Szivárvány bérlet,
MÛvész Stúdió
Március 20., péntek 10.00 Sicc, Vízipók bérlet, MÛvész
Stúdió

Vassné Harman Gyöngyi (13. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 16., 18.00 óra.
Helyszín: Vajdabokori Közösségi Ház.
Idõpont: 2015. március 17., 18.00 óra.
Helyszín: Rozsrét, Részönkormányzati iroda.

NYÍREGYHÁZI
ÉVSZÁZADOK
Nem harminc esztendõre, hanem ezúttal ezredévnyire tekint vissza a jubiláló Nyíregyházi Televízió
múltidézõ mûsora. Reszler Gábor, a (ma már) Nyíregyházi Fõiskola Történettudományi Intézeti Tanszékének
vezetõje jegyzi szerkesztõként azt a rövidfilmsorozatot,
mely a régmúltban kezdi a város történetének feldolgozását. Kéry Péter kamerája elõtt megelevenednek a
helyszínek, s szakértõk kalauzolnak minket az 1986ban elkészült elsõ két részben. Az egyes sorszámú a
„ Töredékes múlt” címet viseli, s valóban a régmúltból
indítja a históriát: az ember Nyírségben való megjelenésével is foglalkozik, melyhez a tájak mellett múzeumi tárgyak szolgálnak látványként. A „Szél fújdogálná
helyeit...” elnevezésû második rész a török hódoltságig
vezeti a már jóval kézzelfoghatóbb történéseket. A nyilatkozók (dr. Németh Péter és dr. Mezõ András) mellett
a narrátor hangját is felismerhetik majd: Kulifai László
volt korábban a hangja a Nyíregyházi Rádiónak. Vetítések, a témákhoz kapcsolt háttérbeszélgetésekkel: kedden és csütörtökön 19.30-kor, ismétlések részben másnap 21.30-kor, egészben pedig szombaton 19.30-kor.
Tartalmas idõtöltést!

GAZDIKERESÕ
Börni: Körülbelül 1 éves berni pásztor
jellegû keverék kan, aki egyszer már megtapasztalhatta, milyen a gazdis élet, de
most sajnos ismét visszakerült az Állatotthonba. Aktív, játékos, nagy mackó,
termete miatt kinti
tartásra ajánljuk. Örökbe fogadható.
Kevin: 2014 októberében született keverék kan, testvéreivel és anyjával került gondozásunkba Demecserbõl. Életrevaló, aktív kölykök, akik közepes termetûek lesznek. Jó jelzõkutya.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KRALOVÁNSZKYAK
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
A nemzeti ünnep tiszteletére
rendezett városi ünnepségsorozat keretében megemlékezéseket és koszorúzásokat tartanak
a város 1848-as témájú emléktábláinál. A sorozat korábbi részeiben már bemutattuk az Irányi Dániel és a Hatzel testvérek
tiszteletére állított emléktáblákat, most figyelmünket irányítsuk
a Kralovánszky család tagjaira,
akiknek emlékét 2003 óta szintén tábla õrzi és hirdeti a Luther
utca 3. sz. alatti ház falán.
Kralovánszky András huszár õrmesterként, egy beszállásolás alkalmával érkezett városunkba, ahol a Kovács Annával történõ megismerkedését követõen úgy döntött, hogy
kilép a hadseregbõl és megházasodik. A hat fiúgyermek
büszke édesapját 1838-ban Nyíregyháza fõbírájává választották, s ezt a hivatalt 1844-ig, másodszor pedig 1846–
48 között töltötte be. A volt huszárõrmester katonai tapasztalatait, szervezõképességeit az 1848 márciusában,
Nagykállóban felálló, a nemzetõrség szervezésére választott állandó vármegyei bizottmányban kamatoztatta. 1848.
október 1-jén két nemzetõr századot állítottak fel Nyíregyházán, az egyik parancsnokává Kralovánszky András
nemzetõr századost választották. 1849. május 6-ától már
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valóságos nemzetõr õrnagyként
a megyei nemzetõrség jobb kiképzésén, felszerelésén munkálkodott. Fiai közül hárman a
honvédseregben, hárman pedig
a nemzetõrségnél teljesítettek
szolgálatot. Lajost nemzetõr
századossá választották. Frigyes
a 43. honvédzászlóaljban lett
százados és századparancsnok.
Gyula a szabolcsi 48. honvédzászlóaljban kezdte katonai pályafutását századparancsnokként századosi rangban. Gusztáv az apja által vezetett nemzetõrzászlóalj rendbiztosító
szolgálatában vállalt feladatot. Móricz részt vett a
schwechati csatában, majd onnan hazatérve az apja parancsnoksága alatt álló zászlóaljban volt százados. Lászlót
Budavár ostroma után az 52. honvédzászlóaljhoz helyezték át fõhadnagynak, késõbb századparancsnok, majd százados lett. Komáromból menlevéllel érkezett haza, s késõbb aktív szerepet játszott a Szabolcs megyei Honvédegylet mûködésében. Kossuth egy köszönõ- és dicsérõlevelet
írt az öreg Kralovánszkynak, hogy mind õ, mind pedig fiai
példamutatóan szolgálják a magyar szabadság ügyét.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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