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TALAJTERHELÉS HELYETT.
Itt az ideje élõre kötni a
szennyvízprojekttel
érintett ingatlanoknál.
Plusz forrásból újabb
szakaszok modernizálása
is zajlik.

LOMTALANÍTÁS.
Bár a külsõ városrészekben változott a lomtalanítás rendje, a belsõ kerületekben ezen a hétvégén
lesz a már megszokott
„lomolás”.

ÖRÖKBEFOGADÓ NAP

BÕVÜLÕ SÓSTÓ-PROJEKT
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MÁRIA-KEGYKÉP.
Országos körútjának
végén, Nyíregyházán is
látható volt a Máriakegykép, melyet
többezres tömeg, illetve a
hívõk éneke és a harangok
játéka fogadott.

ÓRAÁLLÍTÁS
Március 29-én, vasárnap
hajnalban kettõrõl három
órára kell elõreállítani az órát.

DÁKOKRA UTALÓ LELETEK
A dákok jelenlétére utaló cserepeket találtak a Nyíregyházát
nyugatról elkerülõ út régészeti feltárásán. A Jósa András Múzeum szakembereinek tájékoztatása szerint egy, a római császárok korából származó III. századi telepre bukkantak. Az elõkerült használati tárgyak között korong nélkül készített cserepek is
voltak, mely arra utalhat, hogy a telep lakói nem az akkoriban
az Alföldön élõ szarmaták, hanem egy másik népcsoport lehetett. A régészeti feltárásokkal egy idõben már zajlanak a Nyíregyházát nyugatról elkerülõ fõút második ütemének építési munkálatai, mely a Nyíregyházát Tiszavasvárival összekötõ 36-os
fõút között teremt kapcsolatot. A beruházás során a fõút polyákbokori csatlakozásánál csomópontot, a rókabokori csatlakozásánál, valamint az elkerülõ végén körforgalmat alakítanak ki.

A Digitális Magyarország
program országos mintaprojektje a szabolcsi
megyeszékhelyen kezdõdött el, melynek sajtótájékoztatóján dr. Kovács
Ferenc polgármester, dr.
Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter és
Christopher Mattheisen,
a Magyar Telekom
vezérigazgatója ismertette a részleteket

Nyíregyházán kezdõdik el az országos szélessávú
internethálózat kiépítése. A program segítségével a városban és a nyíregyházi járásban év végéig minden háztartás számára biztosítják a szupergyors internetelérés
lehetõségét. 25 ingyenes wifi-pont épül. Mindezek mellett pedig intelligens városi szolgáltatásokat alakítanak
ki, egészségügyi-informatikai fejlesztéseket hajtanak
végre, és kiterjesztik az e-ügyintézést is.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, Sipos Marianna
Még az idén minden nyíregyházi és környékbeli háztartásban
elérhetõ lesz a szélessávú internet, beleértve a bokortanyákat
is. Ez hangzott el múlt hét csütörtökön a fejlesztést megvalósító telekommunikációs cég reklámfilmjében, melyet a városháza dísztermében vetítettek le. A kormány döntése alapján
ugyanis a Digitális Magyarország program megvalósítása országos mintaprojektként a szabolcsi megyeszékhelyen kezdõdött el. A mintaprojekt segítségével többek között javítani
kívánják a közbiztonságot intelligens kamerahálózat fejlesztésével, bõvítik az elektronikusan intézhetõ közigazgatási ügyek
körét, 6 ezer digitális eszközt osztanak szét a városlakók között és 25 ingyenes wifi-pontot is létrehoznak.

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

– Megtiszteltetés számunkra, hogy a kormány és a
Telekom Nyíregyházát választotta mintaprojekt helyszínként – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester, aki megköszönte a bizalmat és a Magyar Telekomnak a fejlesztést.
A városvezetõ felvázolta, hogy Nyíregyháza milyen
célokat tûzött ki a rendkívüli lehetõség felhasználásával,
és azt is ismertette, milyen elõnyöket nyújthat a szupergyors internet a nyíregyházi polgároknak, valamint a megyeszékhelyen mûködõ és a jövõben idetelepülõ vállalkozásoknak. Elmondta: Nyíregyháza egy modern, fiatalos, dinamikusan fejlõdõ város, mely az elmúlt idõszakban új utakon járt és bebizonyította, hogy itt, Kelet-Magyarországon is lehet olyan gazdasági környezetet teremteni, ahol európai szintû fejlesztések valósíthatóak meg.
Ez a tény, a városvezetés támogató konstruktív politikája
mellett azt is megköveteli, hogy legyen egy modern gazdasági infrastruktúra, melynek elengedhetetlen szegmense a szélessávú internet. A polgármester szerint, az induló
program a város jövõje szempontjából nélkülözhetetlen,
mely nemcsak a fejlõdést támogatja, hanem az elmúlt
években elkezdett beruházásokat is más szintre emeli.
Hozzájárul a térség tõkevonzó képességéhez, mely jövõnk
lényeges része.

Fotó: Kohut Árpád
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TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ELÕNYÖK
Dr. Kovács Ferenc szerint a projekt gazdasági haszna egyértelmû, de a társadalmi elõnye is érzékelhetõ
lesz, hiszen olyan fejlesztések megvalósításához járul
hozzá az informatikai sztráda, mely a Nyíregyházán és
a járásban élõ emberek mindennapjait segíti majd. Itt
emelte ki az e-ügyintézés lehetõségét, mely felgyorsítja
a közigazgatási munkát is, s gondolt azokra az elérhetõ
szolgáltatásokra is, melyek megkönnyíthetik a városlakók mindennapjait, és az eddig megkezdett fejlesztéseket is egy új dimenzióba helyezik. A polgármester a legfontosabbnak mégis azt tartotta, hogy itt, Nyíregyházán a városlakók bevonásával, az általuk igényelt valós szükségleteik alapján tervezik meg a jövõt, mellyel
Nyíregyháza elindulhat az informatikai fejlõdés útján,
és ez a digitális sztráda is hozzájárul a jövõ megalkotásához.
Az infokommunikációs fejlesztésekre Nyíregyházán
és a járásban félmilliárd forintot fordít a Magyar Telekom.
/ 3. oldal

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁRCIUS 18., SZERDA

MÁRCIUS 18., SZERDA

GITÁROS SIKER

BÛVÖSVÖLGYI KIRÁNDULÁS

A szerbiai Topolyán megrendezett Égi
húrok 3. Nemzetközi Gitárversenyen taroltak a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola gitáros növendékei. A közel 50
induló közül elsõ lett Nagy Márton, második Szilágyi Szabolcs, míg harmadik
Torda Tamás.

Tanulmányi kiránduláson pillanthattak
be a média világába az Eötvös József gyakorló iskola tanulói, amikor hazánk elsõ
médiaértés- oktatóközpontjába, Bûvösvölgybe látogattak. Az egyedülálló létesítményben élményközpontú foglalkozásokon vehetnek részt a diákok.

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

PLAKÁTKIÁLLÍTÁS

ZENEI VETÉLKEDÕ

A Magyar–Lengyel Barátság Napja alkalmából tartott rendezvénysorozat részeként plakátkiállítás nyílt a Pál Gyula
Teremben, ahol a rzeszówi II. Tervezõgrafikai Stúdió tagjai mutatkoznak be.
A Lengyelországból érkezett tárlat április 11-éig tekinthetõ meg.

Zenei mûveltségi vetélkedõt rendeztek
a Vikár Sándor Zeneiskolában. A megmérettetésen a megye zenei mûvészeti iskoláiban tanuló diákok mérték össze tudásukat. A versennyel idén három zeneszerzõ, Bach, Händel és Scarlatti életének és
munkásságának állítottak emléket.

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

KILENC ÉVTIZED

NAPFOGYATKOZÁS

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Kiss Józsefet Tóth Imre önkormányzati képviselõ és Simai Istvánné,
a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa. Józsi bácsi egyedül él, de mindennapjait négy gyermeke, tíz unokája és
három dédunokája teszi szebbé.

A Hold 10 óra elõtt került a Nap elé
és egyre nagyobb részt takart ki belõle.
Volt, aki speciális szemüveggel vagy hegesztõpajzzsal nézte a ritka égi jelenséget Nyíregyházán is. Magyarországon
legközelebb 2022. október 25-én várható részleges napfogyatkozás.

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

MÁRCIUS 23., HÉTFÕ

ELISMERÉS POLGÁRÕR MUNKÁÉRT

BÛNMEGELÕZÉSI KISFILM

A nemzeti ünnep alkalmából Szabó
Lajos polgárõr két kitüntetést is átvehetett áldozatos munkájáért. A Nyíregyházi Rendõrkapitányság és a Nyíregyházi Városközpont Polgárõr Egyesület is
elismerésre méltónak találta a polgárõr, 2014-ben végzett tevékenységét.

A megyei rendõr-fõkapitányság a Nyíregyházi Televízióval közösen készített az
autófeltörések megelõzését célzó kisfilmet, melyben érintettek szólalnak meg,
akiknek feltörték autóját. Mindezt azért,
hogy ez másokkal ne történjen meg. Megtekinthetõ a nyiregyhaza.hu oldalon.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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BIOHULLADÉK ÉS LOM
Csalhatatlanul jelzi a tavaszt, hogy
már a jövõ héttõl a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
rendszeresen kezdi szállítani a biohulladékot, és az is a tavasz sajátossága, hogy szervezett lomtalanítás keretében szabadulhatunk meg a feleslegessé vált holmiktól.
Március 30-ától újból minden héten elszállítják a biohulladékot Nyíregyházán.
A város biohulladék-szállításba bevont
családi házas övezeteibõl a növényi eredetû bomló szerves hulladékot a TÉRSÉGI
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. minden héten a már megszokott napok szerint szállítja el. A városlakókat arra
kérik, hogy az erre szolgáló tárolóedényeket változatlanul reggel 6 órakor helyezzék ki a családi házak elé.

LOMTALANÍTÁS MÁSKÉPP IS
Már napok óta tart a tavaszi lomtalanítás Nyíregyházán. A belterületen a lomok
elszállítása a korábbi évekhez hasonlóan
történik, a város külterületein viszont nem.
Ott a háztartásokból kikerülõ limlomokat,
meghatározott napokon, a kommunális
hulladék elszállításával egy idõben, ugyanazzal a jármûvel vitték el.
Sóstófürdõn március 27-én lesz lomtalanítás, április 2-án pedig Butykáról és
Rozsrétrõl viszik el a kitett lomokat. A város belterületén március 28-án tartják meg
a lomtalanítást. A városlakókat arra kérik,

hogy a feleslegessé vált tárgyakat szombaton a gyûjtõpontokon helyezzék el.

AMIT NEM LEHET
A lomtalanításkor a közterületre nem helyezhetõ ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetõ
újrahasznosítható anyag és biohulladék. A
lomokat a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és gyalogosforgalmat
ne akadályozza, a szállítójármûvel jól
megközelíthetõ legyen, és a környezetet
ne károsítsa.
Lomtalanítás:
Március 27. Sóstófürdõ I.
Március 28. Nyíregyháza belterület:
Belváros, Malomkert, Bujtos, Felsõpázsit, Hímes, Huszártelep, Jósaváros,
Kertváros, Korányi kertváros, Oros,
Örökösföld, Érkert
Április 2. Butyka, Rozsrét

NÉGYEZER TÖLGYFACSEMETE
Négyezer tölgyfacsemetét telepítenek a városi parkerdõ Nyíregyházi Fõiskola és a Sóstói úti kórház közötti,
vasútvonal mellett lévõ félhektáros területén.
A NYÍRVV Kft. 2013-tól fokozatosan,
ütemterv alapján végzi az erdõgazdálkodási munkákat. Az év elején kezdõdött az
erdõrész felújítása, 70–80 éves akácokat
és 100 éves tölgyeket vágtak ki.
Keczkó János, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta, a fák elöregszenek, itt is
elkezdtek korhadni, a kivágásuk balesetvédelmi szempontból is fontos volt. Az erdõfelújítást pedig azért kellett elkezdeni,
hogy ne legyenek nagy üres területek a
Sóstói-erdõben. Kis léptékben, ötezer
négyzetméterenként fokozatosan végzik a
munkát, így folyamatosan újulhat meg az
erdõ.
A kiemelt tuskók eltávolítása és a talajelõkészítés során arra is figyeltek, hogy maradjanak holt fák a területen, ne bolygassák meg teljesen a terület élõvilágát. Most

pedig megkezdték a négyezer kocsányos
tölgyfa csemete telepítését.

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK
A NYÍRVV Kft. az erdõfelújítás során a
fafajta kiválasztásával hosszú távon szeretné helyreállítani az eredetihez közeli
állapotot, az õshonos, gyöngyvirágos, kocsányos tölgyest. A cél az, hogy a Sóstói
Parkerdõ évtizedek múlva is a városlakók
kedvelt pihenõhelye, Nyíregyháza „zöld
szíve” maradhasson.

TAROLTAK A MEGYEI PÁLINKÁK
Immár 23. alkalommal rendezték meg
a legtekintélyesebb szakmai bajnokságot,
a Destillatát, amelyre az idén 14 ország
162 fõzdéje nevezett, 1500 tétellel. A díjátadó gála minden évben más ausztriai
városban zajlik; idén Eisenstadt és az Esterházy-kastély adott otthont az ünnepélyes eseménynek, amelyen osztrák, német, magyar, olasz, svájci, román, szerb,
holland és argentin párlatok mérettették
meg magukat.

A magyar fõzdék kiválóan szerepeltek a párlatok európai bajnokságának is
tartott rendezvényen: összesen 163 érmet szereztek a különbözõ versenykategóriákban. Ennek köszönhetõen a 3.
legtöbb díjat a magyar nevezõk nyerték.
A dobogós helyezettek között találunk
megyénkben elõállított nedûket is. Lakatos Tibor, a Tuzséri Pálinkafõzde és a
Várda Drink is bronzérmes párlatokkal
rukkolt elõ.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NYÍREGYHÁZA AZ ELSÕ AZ INFORMATIKAI SZTRÁDÁN
(Folytatás az 1. oldalról.)

NYÍREGYHÁZA A ZÁSZLÓSHAJÓ

A Magyar Telekom nemcsak a szabolcsi megyeszékhelyen kíván fejleszteni, hanem legalább félmillió háztartásban szeretnék hozzáférhetõvé tenni a szélessávú internetet az országban. A kormány
célja pedig 2020-ra a Digitális Magyarország megteremtése.
Christopher Mattheisen, a
Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta: – Nagy öröm ez
számomra magánemberként és
a Magyar Telekom képviseletében is, hogy itt lehetek Nyíregyházán. Fontos pillanat ez a
szolgáltató életében is, hiszen
beteljesülni látszik a víziónk a
Digitális Magyarországról. Ez
számunkra nemcsak egy program neve, hanem egy cél megjelölése is, hogy merre tartson
az ország ezen a területen. Christopher Mattheisen
Nagy örömmel jelenthetjük: elkezdtük az érdemi munkát, mely Nyíregyházán több mint
hétezer háztartásban tesz lehetõvé szupergyors internet
szolgáltatást.

TÁMOGATJÁK AZ OKTATÁST
A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy a napokban
Rozsrétszõlõn elkezdõdött a kivitelezés. Év végéig Nyíregyházán hétezer háztartásban szeretnének szolgáltatni a
program keretében. Hozzátette: benne van az elképzelésekben, hogy nemcsak végpontokat fognak kiépíteni, hanem az e-közigazgatás és e-szolgáltatások megvalósítását
is segíteni fogják, de ezek mellett figyelmet fordítanak az
oktatásra is. A Magyar Telekom nagyon fontosnak tartja:
az emberek barátkozzanak a digitális technológiával és
megismerjék számtalan felhasználási lehetõségét.

MINÕSÉGI JAVULÁST EREDMÉNYEZ
Christopher Mattheisen azt is elmondta: a Nyíregyházára tervezett idei félmilliárd forintos infrastrukturális fejlesztés, csak az elsõ állomása a tervezett beruházásoknak. Országosan több mint félmillió felhasználó elérése a
cél. – Ez azért is fontos – hangsúlyozta a vezérigazgató –,
mert a világháló minõségi javulást tud eredményezni a
közigazgatásban és az emberek életminõségében is. Nyíregyházán a teljes lefedettséggel fogják elkezdeni azt a
szemléletformálást, mely korábban a tyúk és a tojás problematikáját vetette fel. Például: egyes vállalkozások azért
nem készítenek weboldalakat, mert úgy vélték, nincs elég
felhasználó, aki keresné õket. Ugyanakkor, az internettel
rendelkezõ városlakók pedig nem tudták online elérni a

keresett szolgáltatót a világhálón. Amennyiben a szabolcsi megyeszékhelyen létrejön a teljes lefedettség, érdeke
lesz az üzlettulajdonosoknak, szolgáltatóknak, hogy online
felületeken is elérhetõek legyenek. Ez a hozzáférés pedig
a gazdaság élénkülését eredményezi majd. Christopher
Mattheisen ajándékot is hozott dr. Kovács Ferenc polgármesternek. Egy Digitális város helységnévjelzõ táblát adott
át a városvezetõnek a közös munka alkalmából.

A KORMÁNY SEGÍTI
A VERSENYBEN MARADÁST
– A történelem során megfigyelhetõ, hogy a technológiai fejlõdés, minden korszakában, a társadalom és a gazdasági változások alakítója és ösztönzõje volt. Az
infokommunikáció ma már nem csupán technológiai vívmányok összessége, hanem alapvetõ szükséglet az élet
minden területén. Mindenütt
ott van, és mindennap változik.
Szó szerint kézre áll. Csak vegyünk kezünkbe egy okostelefont, és máris végtelen lehetõségek nyílnak meg számunkra. Könyvet olvashatunk,
zenét hallgathatunk, mozijegyet vehetünk, beszélgethetünk a barátainkkal, bejelentkezhetünk az orvoshoz és kifizethetjük a számláinkat. Ha
úgy tekintünk a világra, mint
egy nagy informatikai szupersztrádára, láthatjuk, hogy óriási rajta a verseny. MagyarorDr. Seszták Miklós
szág csak úgy maradhat meg a
komoly munkával kivívott, fenntartható növekedési pályán, ha képes megvetni lábát a digitális korban, és fel
tudja venni a versenyt – ezt már dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter mondta a városházán.
A tárcavezetõ kifejtette: ezért a kormány úgy döntött,
hogy a piaci és az intézményi partnereivel összefogva,
2020-ig olyan léptékû digitális fejlesztéseket hajt végre,
amelyre az ország történetében eddig még nem volt példa. Ezt a fejlesztési programot nevezték el összefoglalóan
Digitális Magyarországnak.

– Nyíregyházán most egy mérföldkõnek számító program indul el – emelte ki a miniszter. – Az itt és a környékbeli településeken csaknem 170 ezer ember élete változik meg. A nyíregyházi program a szupergyors internet
lehetõségen túl, sokkal többrõl szól – hangsúlyozta dr.
Seszták Miklós. – Egy olyan átfogó és összetett fejlesztésrõl, melynek keretében többek között intelligens városi
szolgáltatásokat alakítanak ki, egészségügyi-informatikai
beruházásokat hajtanak végre, kiterjesztik az elektronikai
ügyintézést, képzési programokat indítanak, és ezekhez a
kormány biztosítja a szükséges eszközöket is. A nyíregyházi program egy óriási vállalás elsõ lépése. Az itt szerzett tapasztalatok rendkívül hasznosak lesznek a szakemberek számára, hiszen megalapozhatják az országos
infokommunikációs fejlesztések további irányát. A végsõ
cél, a Digitális Magyarország megteremtése – nyomatékosította a miniszter.

MINDEN HÁZTARTÁST ELÉRNI
– 2018-ra minden háztartás számára elérhetõvé válik a
szupergyors internet lehetõsége – folytatta a tervekkel a
tárcavezetõ. Támogatják a digitális közösségi és gazdasági fejlesztést. Elindulhat az intelligens városi szolgáltatások bevezetése, a térségi gazdaságfejlesztési programok
és a vállalkozások informatikai fejlesztése, melyek új lendületet adnak a nemzetgazdaságnak.
A kormány további célja: minden embert bevonni a digitális világba. Támogatják, hogy minél többen megtanulják kezelni a számítógépet, és a mobil eszközöket, mert ez
a tudás – a mai világban – konkrét boldogulást, munkaerõpiaci versenyelõnyt jelent – emelte ki dr. Seszták Miklós.
A nyíregyházi mintaprojekt összesen 7 ezer háztartáshoz juttatja majd el a szélessávú internetet, ám az
infokommunikációs fejlesztések mintegy 170 ezer ember
életminõségét javíthatják. A Magyar Telekom szándékai
szerint a szükséges technikai beruházások az év végéig
elkészülnek.
A Digitális Nyíregyháza hírei a legnagyobb közösségi
oldalon a következõ linken érhetõ el: https://www.facebook.com/digitalisnyiregyhaza.
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AKTUÁLIS

AZ EBEK NINCSENEK KUTYÁUL, DE GAZDÁRA VÁRNAK
került. Volt, hogy egy építkezés során a mély pincében
találtunk rá egy kutyára. Még a beton lapokat is át kellett
helyeznünk ahhoz, hogy ki tudjuk szabadítani. Õ is hozzánk került.

Szombaton örökbefogadó napot tartanak a NYÍRVV
Nonprofit Kft. új Állategészségügyi telepén. Gazdára
találhat Bence, Totó, Cicero és Bíbor, de ott van még
Béla, Balu és Imi is, akik mindannyian arra várnak, hogy
valaki hazavigye õket.

ÚJABB ESÉLY

Szerzõ: Bruszel Dóra
A NYÍRVV Nonprofit Kft. Állategészségügyi telepe idén
januárban költözött át Zomboribokorból az orosi körforgalom után található Szállási útra, ahol Nyíregyháza város közigazgatási területén lakossági bejelentések alapján
a kóbor ebek befogadását végzik. Gondoskodnak elhe-

Az új helyen már mûtétre alkalmas orvosi rendelõ is van

Csak néhány történet a sok száz közül. Bárónõ, Herold, Imi és Bíbor, társaikkal együtt, arra várnak, hogy valaki hazavigye õket. A telep vezetõje bízik benne, hogy
sokan ellátogatnak majd hozzájuk, megismerik a kutyákat és sikerül örökbe adniuk azokat, hogy aztán újabb kidobott kedvenceknek tudjanak esélyt adni az ÉLETRE.

ÉVENTE 300 OTTHONTALAN KUTYA

Bence kutya is gazdára vár
lyezésükrõl, ellátásukról és kötelezõ 14 napos hatósági
megfigyelésükrõl, ezt követõen pedig igyekeznek mihamarabb örökbe adni õket.
– A korábbi gyepmesteri telepen csak 30 ebet tudtunk
befogadni, és az elhelyezésük is ketrecekben történt. Itt
már egy közel kéthektáros területen 54 férõhellyel rendelkezünk, és a kutyák vadonatúj kennelsorokban várhatják új gazdájukat. Mûtétre is alkalmas orvosi rendelõvel
rendelkezünk. Noha majdnem duplájára nõtt a férõhelyeink száma, így is folyamatos telt házzal küszködünk – hangsúlyozta Takács Miklósné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási csoportvezetõje.

– Évente átlagosan 300 kutya kerül hozzánk, ebben az
évben is befogadtunk már 45-öt. Folyamatosan a felelõtlen állattartással kell szembesülnünk. Nem ivartalanítják
a kutyákat, és mikor megunják õket, akkor egyszerûen
kidobják az utcára – kezdte a beszélgetést Puskásné Ágh
Andrea, a gyepmesteri telep vezetõje. Hozzátette, az elsõ
lépés mindig az, hogy az állatorvos ellenõrzi, van-e bennük chip, féreghajtózzák és beoltják azokat veszettség ellen. Megfigyelést követõen felkerül a róluk készült fotó a
NYÍRVV Nonprofit Kft. honlapjára, és bíznak benne, hogy
mihamarabb gazdára is találnak. A vezetõ hangsúlyozta,
a telepen nincs altatás, ha nagy nehézségek árán is, de
minden kutyát örökbe adnak.

Ennek a kutyusnak szerencséje van, szeretõ gazdik között

SZOMORÚ SORSOK
Az az eb, aki januárban kerül hozzájuk, A betûvel kezdõdõ nevet kap. Aki februárban, az B-vel, aki márciusban, C-vel és így tovább. A kennelek elõtt megállva, szomorúbbnál szomorúbb sorsokat ismerek meg.
– Balu február óta a gyepmesteri telep lakója. Vak, mégis
kidobták az utcára. Bandita gazdája meghalt. Aki örökölte a lakást, már nem akart vele foglalkozni, az utcában
élõk hetekig etették, de végül õ is a gyepmesteri telepre

HÁZHOZ HOZZUK A PÉNZT!
gyobb kockázatot jelentõ cégek finanszírozását támogató NHP+ pedig a kkv-k egy
újabb körének teremt hitellehetõségeket.
Elmondjuk a részleteket!
Hasznos információkhoz és naprakész
tudáshoz juthatnak az érdeklõdõk a külpiacra jutással, az ezt segítõ intézményi
hálózattal kapcsolatban is, ahogy olyan,
Az új uniós pályázati ciklusban ha- minden céget érintõ pénzügyi témákkal
zánk 12 ezer milliárd forintnyi forráskapcsolatban is, mint a nemfizetési kochoz juthat, melynek jelentõs részét gazkázatok csökkentésének lehetõségei.
daságfejlesztésre kívánják fordítani. A
A Piac & Profit Konferenciaközpont
forrásokból a gazdaságfejlesztési, illetve
nagy
sikerû kis- és középvállalkozásoka terület- és településfejlesztési operatív
programok bõségesen kapnak. Az elsõ nak, valamint önkormányzatoknak szóló
pályázatok hamarosan megnyílnak, az díjmentes konferenciasorozatán mindév második felében pedig valódi pályá- ezekre a kérdésekre választ kaphat.
A konferencia szünetében a vállalkozati dömpingre számíthatunk. Ez nagy lezások
személyes konzultáció során kaphetõséget jelent a kkv-k számára, hiszen
hatnak
választ kérdéseikre.
a most induló pályázatok fókuszában kiAz információközelség és a gyorsaság
mondottan a kis- és középvállalkozások
hatalmas versenyelõny! A továbbra is tétámogatása áll.
Jelentõsen változtak azonban a pályá- rítésmentes Pénz, de honnan? konferenzati feltételek, elvárások, több lesz a ciasorozat ehhez segíti hozzá az orszávisszatérítendõ forrás és egyre kevésbé gos roadshow résztvevõit.
A Pénz, de honnan? roadshow április
lehet „ingyen pénzként” tekinteni az
uniós milliárdokra. Érdemes elõre fel- 2-án Nyíregyházára érkezik. A rendezvényt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
készülni!
A pályázati önerõ megszerzése és Megyei Jogú Város polgármestere nyitja
egyéb fejlesztési célok szempontjából is meg. A konferencián való részvétel ingyeméltán figyelik kiemelt érdeklõdéssel a nes, de regisztrációhoz kötött. Részletes
cégek az MNB Növekedési Hitelprogram- tematika és jelentkezés: http://www.piacját (NHP). A már sikeresen futó program e s p r o f i t . h u / k o n f e r e n c i a k o z p o n t /
újonnan indult, a bankok számára na- fokuszban-az-uj-eu-palyazatok-3/
A további helyszíneket a Piac & Profit konferenciaközpont oldalán olvashatja.
További információ: konferencia@piacesprofit.hu, 06-1/239-9597.
Hamarosan indul a pályázati dömping,
133 pályázatot hirdetnek meg még
idén. Tudja meg szakértõktõl az ingyenes Pénz, de honnan? konferencián,
mire lehet számítani és hogyan érdemes felkészülni!

4

2015. MÁRCIUS 27.

A HÉT TÉMÁJA

A DOWN-SZINDRÓMA FÕVÁROSA
Idén Nyíregyháza volt a Down-szindróma magyarországi fõvárosa. A szabolcsi megyeszékhely adott otthont a Down világnap alkalmából megtartott országos rendezvénynek.
A korábbi években a Vígszínház, tavaly Székesfehérvár, idén pedig a helyi Down Egyesület munkájának elismeréseként, Nyíregyháza adhatott otthont a Down világnap alkalmából megtartott országos rendezvénynek. A
program célja az volt, hogy a Down-szindrómások megmutassák magukat, és közelebb hozzák a többségi társadalmat a fogyatékkal élõkhöz. Magyarországon 8–10 ezer
Down-szindrómás ember él. Nyíregyházán a Csodavár
Korai Fejlesztõ Központja biztosít számukra fejlesztõ és
szabadidõs programokat.
– A Down-szindrómával élõk nagyon jól fejleszthetõk
– mondta Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke. – Ha
megkapják a megfelelõ egészségügyi ellátást és a szakmai segítséget, azzal nemcsak az életminõségük javulhat,
hanem akár a nyílt munkaerõpiacon is megállhatják a
helyüket.
A rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester mondott köszöntõt, amelyben kiemelte a civil szervezet munkájának sikerét. – Az önkormányzat, és egész Nyíregyháza nagyon büszke arra, hogy a Down Egyesület az országba, sõt, a határon túlra is elviszi az itt folyó munka
sikerének hírét – mondta dr. Kovács Ferenc. – Az itt zajló,
szeretetteljes közösségi tevékenység példamutató, s az

önkormányzat – lehetõségei szerint – támogatja is ezt, nem
véletlenül ismertük el nemrégiben városi kitüntetéssel
Kisari Károly és az egyesület munkáját.
A Váci Mihály Kulturális Központ hangversenytermében „Egyperces Gyermekölelésre” kérték a megjelenteket, majd megkezdõdtek a kulturális programok. Fellépett
a Hangadók zenekar, bemutatót tartottak az Art Est
poliesztétikusok, színpadra lépett a Dongó Együttes és a
Makám. A mûvelõdési ház 3. emeletén a Csodavár Korai
Fejlesztõ Központ játszóháza várta a gyerekeket, kézmûves foglalkozásokkal, arcfestéssel és fejlesztõ játékokkal.
A Szabadság téren fotókiállítást rendeztek, a Zöld Kerék Alapítvány jóvoltából pedig Bringa Sulit is szerveztek.

Dr. Kovács Ferenc is részt vett a gyermekölelésen

CSATLAKOZZON ÖN IS A „FÖLD ÓRÁJA” AKCIÓHOZ!
Talán még mindenki emlékszik rá, hogy 2012-ben Nyíregyháza Magyarországon elõször nyerte el a WWF Föld
Órája Fõvárosa címet a nyíregyháziak elkötelezettségének és regisztrációinak köszönhetõen.
Az idén március 28-án 20.30 óráig lehet regisztrálni a
www.foldoraja.hu internetes oldalon, ahol jelzõpontok
mutatják a Magyarországon már csatlakozott településeket, köztük Nyíregyházát. Az akció részeként az idén is
a város számos pontján kapcsolják ki a világítást, és arra

biztatják a lakókat, hogy tegyék ezt õk is, március 28-án
20.30 és 21.30 között.
Nyíregyházán a következõ helyszíneken kapcsolják le
egy óra idõtartamra a fényeket: római katolikus templom
díszvilágítás; római katolikus templom elõtti szökõkút
dísz- és térvilágítás; Kossuth-szobor díszvilágítás (Kossuth
tér 3 db kandeláber); görög katolikus templom díszvilágítás; evangélikus templom díszvilágítás; Ungvár sétány
parkvilágítás; vásártér térvilágítás.

HIRDETÉS

BÕVÜLT AZ ÁTMENETI SZÁLLÓ
Bõvítette átmeneti szállóját az Oltalom Szeretetszolgálat. A Rákóczi utcai épületben most már negyven
férõhelyen biztosítanak otthont a nehéz helyzetben lévõknek. Az átmeneti szállón maximum két évig lehet
lakni.
Szerzõ: Erdõs József
Eddig tizennyolc embernek tudtak otthont adni az Oltalom Szeretetszolgálat átmeneti szállóján, ez a férõhely most
negyvenre bõvült. A fejlesztés hatvanmillió forintba került,
a már meglévõ épület tetõterét sikerült úgy hasznosítani,
hogy oda újabb huszonkét embert el tudnak helyezni.

Laborczi Géza, az Oltalom Szeretetszolgálat lelkészigazgatója azt mondta, azért volt szükség a bõvítésre, mert
megnõtt a kereslet az átmeneti otthon iránt. Csak a 18
férõhelyet tekintve negyvenen vannak várólistán. A 22
helyes bõvítés valamelyest javítja a helyzetet, de teljes
megoldást ez sem adhat. Az átmeneti szállón alapvetõen
egy évig lehet tartózkodni, és ezt újabb egy évvel meg
lehet hosszabbítani. Az igazgató hangsúlyozta, aki idejön, annak önálló megélhetéssel, saját jövedelemmel kell
rendelkeznie. – Lehet ez nyugdíj, rendszeres segély vagy
akár fizetés is, de egészségügyileg is alkalmasnak kell lennie arra, hogy közösségben legyen – tette hozzá. Az engedélyt várhatóan a napokban megkapja az intézmény, a
tervek szerint április elején már mûködhet is a kibõvített
átmeneti szálló.

FONTOS: A HALLÁS NEM JÁTÉK
Sokan elhatározzák, hogy egészségesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán
nem is gondolnánk, hogy hallásunk
egészsége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk,
hogy sokkal inkább odafigyelünk hallásunk épségére?
Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet
éljünk.
„ Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élõ emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idõvel befelé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, hogy mit mondanak
nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy
gyakran vissza kell kérdezniük” – meséli el nekünk Szilágyi Viktória hallásspecialista, a nyíregyházi Amplifon Hallásközpont vezetõje. Az érintettek számára a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával, amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz is
vezethet.
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével a legtöbb
esetben orvosolhatóak. A szakember nem
gyõzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy
idõben eljussunk egy hallásspecialistához.
„ Az agyunk hallásközpontja hosszantartó
halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különbözõ hangok. Ha
túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késõ lesz, és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A hangok va-

„Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késõ lesz”

lóban hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet” – világított rá a probléma lényegére a
szakember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?
Az Amplifon tavaszi megelõzõ kampányának köszönhetõen most lehetõsége van
arra, hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körû hallásvizsgálaton. Kérjen idõpontot most! Bejelentkezés: 06-42/404-957
2015. MÁRCIUS 27.
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SZENNYVÍZPROJEKT: PLUSZFORRÁSBÓL FOLYTATÓDÓ REKONSTRUKCIÓK
Aki nem köt élõre, talajterhelési díjat kell fizetnie
A szennyvízprojekt befejezés közeli állapotba került, az eredeti támogatási szerzõdés szerinti csatornahálózat-fejlesztési munkák a város egész területén
befejezõdtek, a végleges mûszaki átadás-átvételi eljárások zajlanak.
– Az önkormányzat az eredeti támogatáson felül további
29,7 millió forint pótlólagos költségkeretet kapott, amelyhez 23,7 millió forint támogatás kapcsolódik, a meglévõ
csatornahálózat rekonstrukciójára. A város szennyvízcsatorna-hálózatát üzemeltetõ NYÍRSÉGVÍZ Zrt. javaslatára
az elnyert plusz forrásból néhány olyan, összesen 300
méternyi kritikus csatornaszakasz is megújulhat, amelyre
a hosszú távú üzembiztonság érdekében feltétlenül szükség van – tájékoztatta lapunkat dr. Podlovics Roland, a
projekt PIU vezetõje.

AZ ÉLÕRE KÖTÉSEK AKTUÁLIS ÁLLÁSA
Üzembe helyezhetõ házi bekötések száma: 7661 db
Érdekeltségi hozzájárulást megfizetõk száma: 5270 db
Társulat által engedélyezett bekötési bejelentõk száma:
3257 db
Üzemeltetõ (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.) által átvett házi
bekötések száma:
3223 db

HÉT TERÜLETEN, ÁTMENETI LEZÁRÁSOKKAL
A közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozó közlése
szerint az építési munkákat ezen a héten az Október 23.
téren és a Vécsey közben kezdik meg. Az Október 23. téren a gyalogosforgalom elõl a terület egy részét elzárják, a
Vécsey közben várhatón az autósforgalmat is korlátozzák.
A további építési területeket illetõen az építési ütemterve
alapján adunk aktuális tájékoztatást, mely érinti majd a Toldi, a Szegfû, a Vécsey, a Dugonics és a Mikszáth utcát.

ÉLÕRE KÖTÉS: ITT AZ IDÕ
– A jó idõ beköszöntével a legfontosabb lakossági feladat
az érintett ingatlanok élõre kötésének megvalósítása, akik
ezt nem tették meg a törvény adta határidõn belül, azok talajterhelési díjat kötelesek fizetni – emlékeztetett dr. Podlovics
Roland. A csatornahálózat fejlesztésével 8024 házi bekötés
valósul meg, lehetõvé téve ezen ingatlanokról a képzõdõ
szennyvíz közcsatornában történõ elvezetését a szennyvíztisztító telepekre. Ennek eredményeként környezetünk terhelése jelentõs mértékben csökken, hiszen a projekt eredményeként mintegy 830 000 m3/év szennyvíz kerülhet elvezetésre és megtisztításra, ahelyett, hogy a talajba kerülne. A
program keretében a házi bekötések jelentõs része kiépült,
ezen már tavaly is üzembe helyezhetõek voltak, ennek ellenére sokan még mindig nem kötötték élõre az ingatlanukat.

A HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS
FELTÉTELE

A belvárosban már elkezdõdött a munka
– Jól látható, hogy az érdekeltségi hozzájárulást megfizetõ ingatlantulajdonosok közül sem kötött mindenki élõre, annak ellenére, hogy ennek lehetõségérõl a legszélesebb körben hívtuk fel a lakosság figyelmét – elemezte a
számokat a projekt vezetõje. – Az elkövetkezendõ hetekben ezért az önkormányzat külön levelet küld az érdekeltségi hozzájárulást megfizetõ, de még élõre nem kötött
ingatlantulajdonosok részére annak érdekében, hogy ennek fontosságára és elmulasztásának következményeire
hívja fel a figyelmüket. Korábban a média és szórólapok
útján tájékoztattuk a lakosságot az ügy fontosságáról és
következményeirõl.

PÉNZÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK
– Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közcsatornára történõ rácsatlakozás elmulasztásának következményei vannak: a kedvezményes szennyvízszippantás a rákötés lehetõvé válását követõ 30 nap múlva meg-

AZ ÓVODÁK VÁRJÁK A KICSIKET
Április végén lehet beiratkozni Nyíregyházán az önkormányzat által fenntartott óvodákba. A nemzeti köznevelési törvény, 2015. szeptember 1. napjától hatályossá váló rendelkezése szerint, hároméves kortól
kötelezõ az óvodai nevelésben való részvétel. Ez az
idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012.
szeptember 1. elõtt születtek.
A Nyíregyháza önkormányzata fenntartásában mûködõ óvodákba a 2015/2016. nevelési évre 2015. április 2728-án lehet jelentkezni 7.30 órától 17.30 óráig. Az óvodai jelentkezéshez ki kell tölteni egy jelentkezési lapot,
amit bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be
lehet szerezni, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról.
A szülõknek a 34 önkormányzati fenntartású óvoda/tagóvoda közül három intézményt van lehetõségük megjelölni a jelentkezési lapon. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi.

zolványt, továbbá a szülõ személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát.
Az óvoda vezetõje – legkésõbb 2015. június 3-áig –
dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekrõl, és döntésérõl írásban értesíti a szülõt.
A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) Nyíregyháza város jegyzõjéhez címezve az elsõ helyen megjelölt óvodához kell
benyújtani. Az önkormányzati fenntartású óvodák listája
és körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvodában, illetve letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról.
Bõvebb információ a nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon található.

ÁPRILIS 28-ÁIG LEHET JELENTKEZNI
A jelentkezési lapot az elsõ helyen megjelölt óvodában
kell leadni legkésõbb 2015. április 28-áig.
A beiratkozáshoz a szülõnek magával kell vinnie a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági iga6
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szûnik, illetve, akik a rákötés lehetõségétõl számított
90 napon belül nem kötnek a csatornára, azok talajterhelési díj fizetésére kötelezhetõk, melyet adó módjára
hajtanak be.
Az élõre kötést el nem végzõ ingatlan esetében átlagos,
10 köbméter vízfogyasztás mellett akár havi 18 000 forint
összeget is kitehet a talajterhelési díj. Ez az összeg csökkenthetõ a szippantás során elszállításra került szennyvízmennyiséggel, melyet a tulajdonosnak számlával kell igazolni – jelezte dr. Podlovics Roland, majd hozzátette:
– A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük az
érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a hálózatra való csatlakozásról mihamarabb gondoskodni szíveskedjenek. Kérjük, vegyék igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy ne
legyen gondjuk sem az ingatlanukon keletkezõ szennyvíz
elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére.

Az óvodák más-más sajátosságokkal csábítják a kicsiket

A megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tagja legyen a
Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási
Társulatnak (Univerzum Üzletház 4400 Nyíregyháza, Vay
Ádám körút 4–6. 2. emelet 216. szoba). Az Ügyfélközpontban rendelkezésre álló, valamint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
honlapjáról (www.nyirsegviz.hu) is letölthetõ „Bekötés
bejelentõ” nyomtatványon szükséges a társulati tagság,
illetve az érdekeltségi hozzájárulás (bekötésenként:
126 000 forint) befizetésének igazoltatása.
Ezt követõen a szennyvízhálózatra való rácsatlakozást
az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltatónak bejelenteni személyesen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ügyfélközpontjában
(Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4–6. 3. em.) vagy telefonon (42/
523-623).
A bejelentéssel egy idõben kerül egyeztetésre a helyszíni szemle, illetve mûszaki szakfelügyelet idõpontja. A
mûszaki szakfelügyeletrõl a helyszínen készpénzfizetési
számla készül, melynek összegét (3175 forint) a megrendelõ a szolgáltató részére a szakfelügyelet idõpontjában
köteles megfizetni. A helyszíni szemle során történik a
„Közüzemi szolgáltatási szerzõdés” megkötése a szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan.

BANKI HITELESEKNEK
A banki elszámolás során március 1. és április 30. között kötelesek postára adni a pénzügyi szolgáltatók a devizában nyilvántartott és forintban törlesztett hitelesek
tájékoztató leveleit. Ezt március 31-éig csak azoknak kell
külön kérni, akik korábban kedvezményes feltételekkel
végtörlesztettek.
A kötelezõ forintosítás kapcsán a bankok már megkezdték az 1,7 millió elszámolólevél postázását az érintett devizahiteleseknek. Ebben benne lesz az MNB-képlet alapján
esetleg visszajáró összeg, és néhány egyéb elszámolási tudnivaló is. Ha valaki megkapta a levelet és kap pénzt is, azt
a levél kézhezvételétõl kezdve 15 munkanapon belül várhatja. A nagyjából 170 ezer kedvezményes végtörlesztõ nem
kap ilyen levelet, nekik március 31-éig ezt külön igényelniük kell a pénzintézettõl, 10 ezer forintos díjért. Az elszámolást számukra november 30-áig postázzák. A kedvezményes végtörlesztéssel kiszállók közül leginkább azok reménykedhetnek még valamennyi visszajáró pénzben, akiknek már a végtörlesztéskor is nagyon alacsony volt a tõketartozásuk. Fülöp Zsuzsanna, a Bankfelügyelet szóvivõ-helyettese elmondta, sok esetben téves információk keringtek
a gépjármûhitellel és személyi kölcsönnel rendelkezõk esetérõl. Az elszámolást õk is megkapják április végéig, és a
korábban tisztességtelenül elvont összegeket számukra is
visszatérítik, de a fennmaradó tartozást nem váltják át forintra. A banknak esetükben is április 30-áig kell postára
adni az értesítõt. A helyettes szóvivõ arra is felhívta a figyelmet, hogy azok a hitelesek, akiknek ténylegesen devizában törlesztett kölcsönük volt, vagy forinthitelük, azok
késõbbi idõpontban, augusztusban és szeptemberben fogják kézhez kapni az elszámolási értesítõket. A fogyasztók a
banki elszámolási értesítõ kézhezvételét követõ 30 napig
nyújthatnak be panaszt pénzügyi intézményüknél.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

MINÕSÉGI „KANNÁS” BOR
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történô ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfá-t tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 10.
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 varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetô
személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.

Bizarrnak tûnhet a párosítás, ha egy borkereskedés minôségi „kannást” bort kínál. A csomagolásra vonatkozó jelzô
azonban nem a nedû élvezeti értékét
degradálja le, csupán megfizethetôvé kívánja tenni a hazai borokat mindenki
számára.
Ma Magyarországon félszáz Borháló franchise üzlet kínálja borait a vásárlóknak. Az
elsôsorban hazai termelôktôl származó nedût azonban nemcsak palackozva, felcímkézett üvegben kínálják, hanem olcsóbb
csomagolásban is. Találunk itt PET-palackos,
borzsákos, vagy éppen tetra-packos vagy
kannás borokat, amely igen bátor ötlet, hiszen a PET-palackos értékesítéshez a legrosszabb elôítéletek és tapasztalatok kapcsolódnak.
Girhiny Gyula, a nyíregyházi Borháló
üzletvezetôje elmondta: ezekkel az elôítéletekkel a mai napig meg kell küzdeniük,
de egyre nagyobb sikerrel gyûrik le a „tablettás imidzset”. A borértôk sokszor elôítéletesek és nehéz ôket meggyôzni arról,
ahogy az embereknél sem a külcsín, hanem
a belbecs a fontos, a jó bor sem veszít értékébôl szerény csomagolásban.
Szerencsére az amatôr borértôk, borkedvelôk, akik egyszerû és kedvezô árú megoldást keresnek mindennapi borélményeikre,
egyre többen fordulnak meg az üzletükben.
Büszkén meséli, aki egyszer náluk bort vásárol, az visszatérô vevô lesz, hiszen nem
árulnak zsákbamacskát. Üzletükben megkóstolhatja a borokat, aki venni szeretne,
így nem érheti meglepetés otthon. Az üzletek egyébként természetesen üvegpalackos
borokat is árulnak, de a fô profil a folyóbor
árusítása, a forgalom döntô részét is ez teszi ki.

AZ ÜZLETEK IS EGYSZERÛEK
Girhiny Gyula arról is beszélt, hogy a
franchise elôírt dizájnja is arról szól, hogy
itt nem az exkluzivitás a lényeg, hanem a
„belsô” értékek, így nemcsak a finom borok csomagolása egyszerû, hanem a boltok
kialakítása is, mondhatni fapados. Éppen
ezért a tulajdonosok megtöltik kis üzleteiket tartalommal, ahogy Nyíregyházán is. Hiszen nemcsak a náluk kapható több száz
borfajtát szeretnék eladni, hanem felvállalták azt is, hogy népszerûsítik a borfogyasztást is. Míg régen a legnépszerûbb ital volt
hazánkban a bor, még a gyerekek is vizes
bort ittak – jótékony hatása miatt –, mára
viszont az ünnepnapok kiváltsága lett. Ezt a
szemléletet szeretnék megváltoztatni a Borhálót üzemeltetôk úgy, hogy a hegy leve
mindennapjaink része lehessen. Az üzletekben megtudhatjuk, kinek milyen bort érdemes vásárolni ajándékba, vagy egy adott vacsorát mivel öblítsünk le. De szerveznek
borkóstolót, ahol megízlelhetjük a különbözô pincészetek és borászok nedûit. De biztosítanak helyet egy boros születésnapnak,
vagy baráti összejövetelnek is igény esetén.
A konkurencia igen erôs és széles körû,
hiszen bort sok helyen árulnak. A Borháló
versenyez a hipermarketekkel éppúgy, mint
az önállóan mûködô borboltokkal és piaci
kimérdékkel. A Borháló, ahol lehet, kizárólagosságra hajt a termékeinél. Keresik azokat a pincészeteket, amelyek partnerek lehetnek és részt vehetnek a fejlesztésekben,
illetve tanácsadással javíthatják a mûködést.
De kitûnnek még egy nagyon fontos dologban más értékesítôktôl: a tévhitek ellenére,
nem forgalmaznak a hagyományos értelemben vett „kannásbort”.
(x)
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ÚJ ELEMEKKEL BÕVÜL A SÓSTÓ-PROJEKT
A korábbi fejlesztések folytatásaként a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés
Sóstógyógyfürdõn” címet viselõ, 2,1 milliárdos projekt keretében megújul Sóstó egésze. Az önkormányzat által elnyert, 100 százalékos támogatottságú, tehát önerõt nem igénylõ turisztikai beruházássorozat
célja, hogy a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ nemzeti
gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai
elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható
kínálati csomagot hozzon létre, amely városunkat még
szebbé teszi az itt lakók és a turisták számára.
Mivel a februári közgyûlésen kérdésként merült fel, hogyan áll a kivitelezés, illetve milyen új elemeket tartalmaz
majd a korábban tervezettekhez képest, a részletekrõl dr.
Podlovics Roland projektvezetõ, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója adott részletes tájékoztatást.

PARKOK, PARKOLÓK, PÁLINKAHÁZ
– A projekt fizikai megvalósítása tavaly kezdõdött meg,
s ennek keretében már megújult a sóstói központi park és

ÁLLATPARKI ATTRAKCIÓ: ANDOK
Mint emlékeztetett: a 2015. évi szezon attrakciójaként
épül ennek a programnak a részeként az Andok Világa az
állatparkban. – Az állatkifutók felett egy kalandparkon körbesétálva nézhetjük meg Dél-Amerika néhány ismert állatának mindennapjait. Tapír, ormányos és pápaszemes medve, jaguár és kapucnis majom is lakója lesz a park ezen
részének, s egy denevérházba is bepillanthatunk. Áprilisban még látványosabb részéhez érkezik az építkezés, s
várhatóan a nyári szezon kezdetére nyílik meg az újabb
vonzerõ, a nemrégiben, egy külön projektben átadott Viktória-ház után.

– A Támogatási Szerzõdés részét képezte az egykori KISZ
tábor területén található salakos pálya és a hozzá kapcsolódó épület megújítása „Katlan rekonstrukció és kiszolgáló épület” nevû, sporttevékenységet támogató projektelem
néven. Ám az ingatlan tulajdoni és használati problémái
miatt az önkormányzat kénytelen volt elállni ennek a megvalósításától. A felszabaduló forrás terhére a projektet átterveztették, s a sikeres egyeztetések eredményeként az új
projektelemek megvalósítása 2015. májustól indulhat leghamarabb – tekintett elõre dr. Podlovics Roland.

SZEZONRA GYÓGYÁSZATI SZÁRNY

ÚJ ELEMEK A PROJEKTBEN

– Az Aquarius Élményfürdõ új gyógyászati szárnyának
építése során az építési engedély módosítása vált szükségessé, ezért húzódik a kivitelezés – jelezte a nehézségeket
a projektvezetõ. – Kiderült ugyanis, hogy a meglévõ épület eredeti alapozása és altalaja nem bírná el a bõvítést,
ezért alapozási szerkezetet kellett váltani. A Hotel Fürdõházban saját fürdõorvossal mûködõ teljes gyógyászat átköltözik majd az új épületszárnyba, mely új eszközökkel,
a teljes balneoterápiás kezelési palettát nyújtja majd. A
most megszokott rendnek megfelelõen, elõjegyzéssel vehetik majd igénybe a nyíregyháziak a szolgáltatásokat a
masszázstól a súly- és szénsavfürdõn át az ultrahangos,
galvános kezelésekig, s csoportos, víz alatti gyógytornákig. Az élményrészleg is megújul, bõvül: a szaunavilág friss
eszközöket kap, és süllyesztett csobbanómedencét, míg a
termálrészen váltófürdõ, Kneipp-medencék és új gyógymedence is várja a felfrissülésre vágyókat, várhatóan a nyári
szezon kezdetétõl.

Az eredeti pályázat részeként megvalósuló elemek az
alábbi építési és eszközbeszerzési tevékenységekkel egészülnek ki, melyek az attrakció környezetének továbbfejlesztését és az eredetileg tervezett szolgáltatások kiegészítését jelentik:
1. IGRICE SÉTÁNY ÉS FUTÓPÁLYA KIALAKÍTÁSA
Ennek keretében kiépül a tó körüli sétány és a Blaha
Lujza sétány összekötése, ezzel biztosítva a tavak körbe-

Kedvelt találkozó- és fényképészkedõhely
kora tavasszal is
a sóstói tavak körüli sétányrendszer, új parkolók létesültek
mind az állatpark, mind a fürdõ mellett. Elkészült a múzeumfalu melletti Pálinkaház, jelenleg a belsõ berendezési
tárgyainak beszerzése zajlik, a tervek szerint a nyári szezonban nyitja meg kapuit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pálinkakultúrát bemutató élõmúzeum.
A múzeumfalu melletti út és sétány is új külsõt kapott, a
sóstói közparkokban összességében 150 túlkoros díszfát
telepítettünk, mintegy 700 évelõ növény, 2600 cserje és
sövénynövény díszíti a kedvelt pihenõhelyet. A mélyépítési munkarészeket érintõen mintegy 15 000 négyzetméter pázsitfelületet újítottunk meg – vezetett körbe gondolatban a projektvezetõ.

Megújul a sziget és az odavezetõ híd

Az élményfürdõ gyógyászati szárnnyal bõvül

Nemsokára újabb játékparkkal is gazdagodik a tó környéke, a sport és kikapcsolódás terepeként
8
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5. ÁLLATPARKI HÛTÕ, FAGYASZTÓKAMRA-RENDSZER ÉS TAKARMÁNYKONYHA KIÉPÍTÉSE
A kiemelt turisztikai projekt részeként az egyik attrakció az Andok Világa címet viselõ projektelem, amely az
állatparkban valósul meg. Az üzemeltetési feltételek javítása érdekében a felszabaduló forrás terhére érkezik egy
16 négyzetméteres mélyhûtõ kamra, egy 22,4 négyzetmé-

KATLAN:
MÁSOK MIATT MEGVALÓSÍTHATATLAN

járhatóságát. Az új sétány a már kiépült napozóterasztól
indul a Kemecsei út irányába, az Igrice patak mentén. A
Zápor utca végén található hídon tér át a nyomvonal a
patak másik oldalára, majd a patakkal azonos ív mentén
halad tovább a Kemecsei útig, ahol korlátokkal elválasztva csatlakozik a Blaha Lujza sétány gyalogossétányához.
A projektelem keretében az új sétányszakasz közvilágítása is kiépítésre kerül.
Sokan az erdõn keresztül futnak ki Sóstóra. Számukra
igazi örömhír, hogy az új sétány mellett a Kemecsei úttól
kezdõdõen új futópálya lesz, mely a csónakázótó körüli
futópályához csatlakozik, ami az aktív pihenéshez nyújt
magas színvonalú lehetõséget.
2. SÓSTÓI JÁTSZÓPARK KIALAKÍTÁSA
Az Igrice csatorna keleti oldalán, a Csónak utca végében lévõ közterületen játszópark születik. A terület keleti
részén egy fenyõkbõl álló „kiserdõ”, míg a nyugati részén
lombhullatókból álló ligetes facsoport található. A jelen-

Épül az Andok Világa

leg elhanyagolt közpark rekonstrukciójára kerül sor, új
sétányrendszer épül ki utcabútorokkal, közvilágítással és
térfigyelõ rendszerrel.
A fõ közlekedési útvonalként funkcionáló sétány a Csónak utcától a két tó közötti sétányhoz vezetve térkövezett
burkolatot kap, míg a park egyéb sétányszakaszai gyöngykavics burkolatúak lesznek. Ezen attrakció megvalósításával egy régóta meglévõ turisztikai igény kerül teljesítésre,
magas színvonalú szórakozási és pihenési lehetõséget biztosítva a nyíregyháziak és a látogatók számára. Kiemelten
szolgálja a 6–10 évesek hasznos szabadidõ eltöltését egy
biztonságos és szórakoztató környezetben.

hangulatának megõrzése érdekében. A kandeláberek a tó
körül találhatóakkal megegyezõ kialakításúak lesznek. A
rekonstrukció során a növényfelület mérete és az állomány
összetétele nem csökken.
4. CSÓNAKHÁZ REKONSTRUKCIÓJA, ELEKTROMOS
MOTORCSÓNAKOK
A projektelem keretében megújulnak a csónakház és a
hozzá kapcsolódó épületek, mûtárgyak. A csónakázótavon a

VANDÁLOK KÖZPARKJAINKBAN
Évek óta visszatérõ probléma, hogy a sóstói közparkokban vandálok megrongálják a lámpatesteket, a padokat és
a szemetesszelencéket a helyükrõl kitépik, a tavakba dobálják azokat. Sajnos a megújított közparkokat sem kímélték a hétvégén, az erejüket fitogtató rombolók megrongálták a Tófürdõ és a csónakázótó közötti sétány lámpáit.

SPORT ÉS KIKAPCSOLÓDÁS
A sétányok között kialakuló zöldfelületeken aktív pihenést célzó utcabútorok jelennek meg:
– multifunkciós sportpálya (kosárlabda-, futball- és kézilabdapálya egyben),
– tûzrakó helyek,
– pingpongasztalok,
– játszóvár kialakítása, igazodva a Blaha Lujza sétányon
megépítetthez,
– életnagyságú kültéri társasjáték,
– fa piknikasztalok,
– egyedi épített napozóágyak.
Ezen új elemek szorosan kapcsolódnak a sóstói sziget
környezetének megújításához, valamint az attrakcióként
történõ megismertetéséhez. A megújuló közpark mind a
sportolni vágyók, mind a családok számára kikapcsolódást jelent, de azok számára is ideális, akik csak szeretnének kiszabadulni a városból.
3. SÓSTÓI SZIGET ÉS HÍD REKONSTRUKCIÓJA
Az új projektelem keretében a tó körüli sétát komfortosabbá téve megújul a sóstói sziget és a híd is. A sziget a
sóstói parkrendszer különleges, egyedi eleme, melynek a
„szárazfölddel” való összeköttetését biztosító híd faburkolata elhasznált, hiányos, a sziget sétányai és növényzete leromlott állapotúak.
A sziget rekonstrukciójának keretében megújulnak a
sétányok, új utcabútorok, s kandeláberek elhelyezésével.
Ennek részeként a meglévõ szegélyek korrekciójával járó,
a meglévõ sétány nyomvonalával megegyezõ új sétányok
is megjelennek. A külsõ sétánykör térburkolatot kap, míg
a belsõ körív és a csatlakozó sétányrészek az eredeti
gyöngykavicsos sétányok maradnak, a sziget természetes

teres normál hûtõkamra és egy 22,56 négyzetméteres nagy
hûtõkamra, valamint a kiszolgáló épületében takarmánykonyha felszerelési tárgyak is segítik a mûködtetést.
6. MOBIL MEDENCELIFTEK, MOBIL VÍZI CSÚSZDA
ÉS BILLEGÕ
A kiemelt turisztikai projekt részeként az egyik attrakció
az „egyedi gyógyászati profil kialakítása az Élményfürdõben”
címet viselõ elem, amely az Aquarius Élményfürdõben valósul meg. A felszabaduló forrás terhére 3 mobil medenceliftet
építenek be a mozgáskorlátozott emberek szolgáltatáshoz való
hozzáférésének elõsegítése érdekében. Ezen felül a kör alakú gyermekmedencébe mobil vízi csúszda és billegõ kerül.

KAMERARENDSZER IS SEGÍT MAJD

A régi és a megújuló csónakház

A központi parkban és a tó körüli sétányon az eredeti
tervek szerint kamerarendszert telepítenek, a kamerák
központi szervere az Aquarius Élményfürdõ épületében
lesz. Az élményfürdõ építési munkái abba a stádiumba
kerültek, hogy a kamerák felhelyezése és élesítése az
elkövetkezendõ hetekben megtörténik. Az önkormányzat bízik abban, hogy a kamerarendszer kiépítése visszaszorítja a vandalizmust a sóstói közparkokban.

MILLIÓS KÁROK VÁROSSZERTE

kor színvonalának megfelelõ 5 elektromos csónak is feltûnik
majd, az ezek szállításához szükséges jármû beszerzésével.
A csónakok elektromos hajtásúak, ennek köszönhetõen
hangtalanul üzemelnek és minimális (kb. 5-6 km/óra) sebesség elérésére képesek. A gyermekes családok számára
külön attrakció, hogy a gyermekek szülõi felügyelet mellett irányíthatják is a csónakot, „hajóskapitányt” játszva.

A nem egyszeri esemény kapcsán megkerestük a
NYÍRVV Nonprofit Kft.-t, számukra milyen problémát jelent a város közterületein zajló vandalizmus. – Éves szinten a városüzemeltetési feladatok ellátása során a vandálok okozta károk helyreállítására kb. 8 millió forint összeget fordít társaságunk. Ezek a problémák a városüzemeltetés számos területén jelentkeznek heti rendszerességgel. Hétfõnként szembesülünk a legtöbb kárral, a hétvégi
„mulatozások” eredményeként, leginkább a szórakozóhelyek környékén. A leginkább érintett területek a játszóterek, szelencék, padok, közlekedési táblák, buszmegállók üvegtáblái, közvilágítási lámpák. A helyreállításra
felhasznált összegbõl a város számos pontján tudnánk új
utat, járdát, parkot kialakítani. Például épülhetne a városban ebbõl a pénzbõl 400 méter új járdaszakasz, 105
méter útszakasz vagy akár egy új, 5300 négyzetméter
felületû park is – mondta el Dicsõ Péter, a NYÍRVV Kft.
Út- és Közterület-kezelési csoportvezetõje.

Az oldalt összeállította: Tarczy Gyula, fotók: Kohut Árpád
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ÉRDEKESSÉGEK

AKTUÁLIS

EZREK VÁRTÁK NYÍREGYHÁZÁN A MÁRIA-KEGYKÉPET
15-én 150 császári katona kíséretében és a máriapócsiak
fájdalma közepette vitték el a fatemplomból. Nagyon sok
másolat készült a képrõl, Magyarországon Esztergomban,
Gyõrben és Budapesten is van belõle, de található Ausztriában, Svájcban és Németországban is másolat. Ebbõl egy
került vissza Máriapócsra, amely 1715. augusztus 1-jétõl
3-áig könnyezni kezdett. A harmadik könnyezésre 1905.
december 4-e és 19-e között került sor. Már ekkor elindult a hívek áradata, a pápai bulla pedig elismerte
Máriapócsot, mint kegyhelyet, ahol nagyon sok lelki csoda történt. A kegyképet most az országjáró körút 16. állomásaként Nyíregyházára hozták el.

SZÛZ ANYA A HÍVÕKHÖZ
Kicsák György parókus a kép fogadásakor azt mondta a
Nyíregyházi Televízió Híradójának, Nyíregyházát azért hívják egyháznak, mert mindig is volt egyháza. Ezen a különleges ünnepen pedig az egyházak anyja, Szûz Mária látogat el ide a hívõkhöz. A parókus úgy fogalmazott, Szûz
Mária az, akire az Úrjézus rábízta a hívõ népet, a hívõ sereget. Ehhez a Szûz Anyához évszázadok óta zarándokolnak el a katolikus hívek, most pedig a Szûz Anya látogat el
hozzájuk és hoz nekik megnyugvást és bátorságot.
A Mária-kegyképet a Kossuth téren a város és az egyházak elöljárói köszöntötték, majd átkísérték a Görög Katolikus Társszékesegyházba.

RENDKÍVÜLI ALKALOM
Nyíregyházán, a Kossuth téren is ezrek várták a Mária-kegykép érkezését
Országos körútjának végén, Nyíregyházára érkezett
hétfõn a Mária-kegykép. A kegyhely ikonját 15 településen láthatták a hívek, a máriapócsi görög katolikus
kegytemplom zarándokhellyé válásának háromszázadik évfordulójának alkalmából szervezett, országjáró
körútja során.
Szerzõ: Mikita Eszter
A hívõk éneke és a harangok játéka fogadta a Nyíregyházára érkezõ Mária-kegyképet, amely március 8-án, a
Püspöki Szent Liturgiát követõen indult el országjáró körútjára. Azóta 15 városban több tízezren rótták le tiszteletüket elõtte. Nyíregyházán, a Kossuth téren várták a hívek, majd az egyházi iskolák diákjainak sorfala között a

Római Katolikus Társszékesegyházba vitték, ahol az egyház elöljárói imádkoztak hozzá. A tömeg ezután a városháza elé kísérte a Mária-kegyképet, akik közül sokan lelki
megnyugvást vártak a könnyezõ Máriától.

CSODÁS KÖNNYEZÉSEK
A kép miatt sokan zarándokolnak el a Nemzeti Kegyhellyé nyilvánított Máriapócsra, ahol az ikon látható. Az
eredeti Mária-kegyképet egy bíró, a török fogságból való
szabadításáért rendelte meg 1676-ban, de nem tudta kifizetni, ezért Huta Lõrinc váltotta meg és helyezték el a
máriapócsi fatemplomban. A kép elõször 1696. november 4-étõl december 8-áig könnyezett. A hír eljutott Bécsbe, ahol Lipót császár elrendelte a kép elvitelét. 1697. július

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere különleges, történelmi eseménynek nevezte azt,
hogy a Mária-kegykép az országjáró körút keretein belül
Nyíregyházára látogat. A polgármester azt mondta, a
máriapócsi kegyképet mindenütt szeretik és tisztelik az országban. Különösen Nyíregyházán van így, hiszen közel a
Nemzeti Kegyhely, Máriapócs. A város vezetõje hozzátette, rendkívüli alkalom az, hogy itt van a kegykép, itt imádkozhatnak elõtte a nyíregyháziak. A polgármester utalt rá,
hogy a Mária-kultusz végigkíséri országunk történetét. S az
Istenszülõ tisztelete és szeretete nemcsak a magyarok hitvilágában, de évszázadakon keresztül (1945-ig) a magyar
politikai életben is kiemelt jelentõségû volt. Azt mondta,
ettõl sokat erõsödött a magyar nép nemzettudata.
A Mária-kegykép kedden délig maradt Nyíregyházán,
ahol egész éjjel istentisztelettel, virrasztással és imádsággal tiszteleghettek elõtte a hívek.

KIHIRDETTÉK KOCSIS FÜLÖP ÉRSEK-METROPOLITAI KINEVEZÉSÉT
égi Édesanyámat követem ebben, aki az Örömhírvétel
pillanatában még kevésbé értette az eseményt, látta a jövõt, mégis azt mondta: Legyen nekem a te igéd szerint.”
Ugyanakkor kihangsúlyozta, senki nem gondolja, hogy
ügyes taktikai vagy diplomáciai lépések állnak a metropólia
megalakulása mögött. Sokkal inkább a háromszáz évvel
ezelõtti eseményekhez mérhetõk a történtek: akkor kegyhellyé lett Máriapócs, most metropóliává Hajdúdorog.

A Hajdúdorogi Görög Katolikus Székesegyházban
ünnepélyes keretek között kihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezését, a pápa által alapított
metropólia elsõ vezetõjeként. Ferenc pápa megalapította a Hajdúdorogi Egyházmegyébõl leválasztott területbõl a Nyíregyházi Egyházmegyét, annak apostoli
adminisztrátorává Orosz Atanázt nevezte ki.
Az ünnepségen részt vett Leonardo Sandri, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusa, Alberto Bottari de
Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Erdõ Péter bíboros-prímás, több hazai és külföldi püspök, valamint
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke. Az ünnepség ideje
alatt a máriapócsi könnyezõ Mária-ikon is országjáró körútja során éppen Hajdúdorogon vendégeskedett.
Sandri bíboros köszöntõbeszédében kiemelte: a mostani
metropólia létrejötte után a Magyarországi Görögkatolikus
Egyház már nem az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
leányegyháza, hanem testvéregyháza. A metropólia szó
ugyanakkor anyaváros jelentéssel bír, mely jól fejezi ki az
egyház belsõ szándékát ezzel az elnevezéssel: miként az
anyaságnak, úgy ennek is egy mély és elkötelezett szolgálatnak kell lennie. Beszédét követõen Sandri bíboros átadta
Ferenc pápa ajándékait az új érsek-metropolitának: egy kelyhet és egy diszkoszt az eukarisztikus egység jelképeként, s a
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Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezése
családszinódus ezüst emlékérmét, utalva a magyarországi
görög katolikusok új, nagy családjára.

KÉSZEN ÁLL A FELADATRA
Kocsis Fülöp érsek-metropolita elmondta: még mindig
megrendülten áll e csoda elõtt az egész görög katolikus
egyház, s kiváltképp õ maga, aki néhány éve még egyszerû, elvonult szerzetesi életre vágyott, most pedig itt áll e
történelmi pillanatban Magyarország elsõ görög katolikus
metropolitájaként. Majd hozzátette: még nem tudja, pontosan mi vár rá, de készen áll a feladatra: „Éppen az én

Ferenc pápa március 20-án alapította meg a Magyarországon élõ görög katolikusok számára a Hajdúdorogi
Metropóliát. A Szentatya ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp
hajdúdorogi püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia
elsõ metropolitájává, a metropólia székhelyévé pedig Debrecent tette meg. Ferenc pápa ezzel együtt a Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, elsõ püspökének Orosz Atanázt nevezte ki. Megalapította továbbá a
Hajdúdorogi Egyházmegyébõl leválasztott területbõl a Nyíregyházi Egyházmegyét, annak apostoli adminisztrátorává
Orosz Atanázt nevezte ki. Magyarországon eddig a görög
katolikus egyház számára két egyházkormányzati egység
állt fent: az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye,
illetve a Miskolci Apostoli Exarchátus. Elõbbit Kocsis Fülöp
püspök, utóbbit Orosz Atanáz püspök-exarcha vezette. A
mostani ünnepi kihirdetést a késõbbiekben az érsek-metropolitai beiktatás további lépcsõfokai követik.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

FOLYTATÓDIK A
LOMTALANÍTÁS
Folytatódik a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. – az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója – által meghirdetett
lomtalanítás.
A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzôdött, de a szabványos gyûjtôedényekben el nem helyezhetô
nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt napok folyamán, a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a családi házban élôk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtô edényeik helyére helyezhetik ki a lomot.
A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyûjtési
napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekrôl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem
áll módunkban ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetô ki építési és
bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetô papír-, mûanyag és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezôgazdasági
vagy szolgáltatási tevékenység során képzôdött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármû részére jól megközelíthetô legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elôidézésével.
2015. március 28.
Nyíregyháza belterület:
Belváros, Malomkert, Bujtos, Felsôpázsit, Hímes, Huszártelep,
Jósaváros, Kertváros, Korányi kertváros, Oros, Örökösföld,
Érkert
2015. április 2.
Butyka, Rozsrét
Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: mûszaki ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre szóló jogviszony (hat hónap
próbaidôvel), legkorábban 2015. április 15. napjától.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– felméri és nyilvántartja az intézmények és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit,
elôkészíti, lebonyolítja és mûszakilag ellenôrzi az önkormányzati és intézményi
felújításokat.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség.
– mûszaki ellenôri szakképesítés.
Elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
a munkakör betölthetô legkorábban 2015. április 15. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment
nyújt (06-42/524-524/103 mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló 2015. március 27-én megjelenô száma
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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A MAGYAR–LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA
A Magyar–Lengyel Barátság Napja tiszteletére a
Vikár Sándor Alapfokú Mûvészeti Iskola hangversenytermében múlt pénteken ünnepséget tartottak, amelyet dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nyitott meg.
A csütörtökön plakátkiállítással (ld. 2. oldal) és vetélkedõvel kezdõdõ programsorozat másnapján a már hagyományosnak mondható díszhangversenyre várták a városlakókat. A házigazda köszöntõjét követõen az esemény díszvendége testvérvárosunk, Rzeszów alpolgármestere, Marek
Ustrobinski üdvözölte a nyíregyháziakat. Dr. Kovács Ferenc polgármester Bárkányi Tamásnak, Nyíregyháza Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elnökének Nyíregyháza
város lengyelországi kapcsolataiban kifejtett eredményes
munkája elismerése és megbecsülése jeléül Bencs László
arany emlékérmet adományozott. Bárkányi Tamás az 1998
októberében megalakult Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, majd a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kiemelkedõ szerepet vállalt a wroclawi árvízkatasztrófa áldozatok gyermekeinek magyarországi elhelyezésében, s
annak megszervezésében, hogy a befogadó családoknak
késõbb lehetõségük legyen találkozni a lengyel szülõkkel.
Fáradhatatlan munkásságának köszönhetõen újraéledt
Rzeszów és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolata, amely
napjainkban is gyümölcsözõen mûködik.
Az ünnepségen kihirdették a Bem József Általános Iskola által szervezett„LENGYEL–MAGYAR KÉT JÓ BARÁT”
címû ifjúsági megyei vetélkedõ eredményeit, majd a legjobban teljesítõ csapatoknak díjakat adtak át. A megemlékezés után ünnepi hangversenyt tartottak a rzeszówi
Szymanovski Zenemûvészeti Középiskola tanulói, a Vikár

Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei és
tanárai, illetve a Nyíregyházi Lengyel Dalárda közremûködésével.

Mint hangsúlyozta: ma már gyakori hír, hogy különbözõ termékbemutatókon, a megromlott egészségi állapotot
és a nyugdíjasok jóhiszemûségét kihasználva pénzt csalnak ki az idõs emberektõl. A képviselõ emlékeztetett: a
termékbemutatókat kirándulással, egészségi állapotfelméréssel, ajándékokkal hirdetik meg, s ezzel olyan légkört
teremtenek, amelyben a vásárlás visszautasítása kellemetlennek tûnik, így megnyílnak a pénztárcák. A visszajelzések alapján utalt rá, hogy kihasználják a jogi ismeretek

ÉLELMISZERREL IS SEGÍTENEK
A Nyíregyházi Lengyel Dalárda is szórakoztatta a
közönséget

NYÍREGYHÁZI EMLÉKEK
A Lengyelek és Magyarok közötti szoros és baráti viszony a közös történelmi múltban gyökerezik. Ebbõl a
közös múltból egy szelet városunknak is jutott. Az utolsó
lengyel menekültek 1940. március 27-én hagyták el városunkat. Sóstógyógyfürdõn 2002 óta egy sziklára helyezett
bronztábla lengyel és magyar felirattal hívja fel az arra
járók figyelmét, hogy a két nép története hogyan fonódott
össze ezen a helyen. A Hõsök temetõjében lengyel katonák is alusszák örök álmukat, így halottak napján az õ
sírjelük fölött is mécseseket gyújthatunk.

hiányát is, ezzel visszamondhatatlan szerzõdések is köttetnek. A konzultáció keretében várják a konkrét történeteket az idosugyitanacs.nyiregyhaza@gmail.com email címre. A képviselõ hangsúlyozta: – A cél az információgyûjtés, de fontos megjegyezni, hogy a
korábbi szerzõdéses ügyek megoldását nem lehet felvállalni. TanácsTormássi Géza
adással, fogyasztóvédelmi lehetõségek felkutatásával lehetséges a segítség. A késõbbi cél pedig egy olyan jogszabályi környezet megteremtése, amellyel
ezeket a tevékenységeket ki lehet szûrni, meg lehet szüntetni.

OLVASÓI LEVÉL

SZTÁLIN TÉR 2015
Tõsgyökeres, Nyíregyházán élõ nyugdíjas vagyok, s az
utcanevekrõl szeretnék szólni, remélhetõleg utoljára, a
téma, s a régi félelmeim miatt a nevem vállalása nélkül...
Felvezetésnek álljon itt néhány sor 1989 januárjából Nyíregyházáról, a munkásõrség gyûlésérõl:
„Kihúzni járomból nyakunkat Nem jõ Isten, sem király,
Csak mi válthatjuk meg magunkat, Dolgozó, tovább ne
várj!
Irtsd ki végre ezt a sok piócát, Aki véredet szívja most!
Se szép szó nem használ, se jóság, Muszáj, hogy õket
széttaposd!”
Igen, ’89, nem ’59! Már javában rendszert váltottunk,
Fejti elvtárs kifejtette a pártvezetésnek, hogy az MSZMPnek a „szükséges és elkerülhetetlen változások” élére kell
állnia. Grósz elvtárs meg februárban bejelentette, jöhetnek a pártok. Azt persze nem tette hozzá, hogy „Az
MSZMP a hatalmat semmilyen körülmények között nem
kívánja átadni.” Azt sem, hogy inkább, ahogy a fenti sorok fogalmaznak, kiirtani, széttaposni kellene a sok vérszívó piócát, ti. az akkori ellenzéket.
Ezek a gondolatok kavarogtak bennem, amikor kezembe akadt a megyei napilap, benne az utcák átnevezésérõl
szóló írás, amelyben megszólalók azt panaszolják, hogy
mennyi kellemetlenséggel jár majd az okmányaik cseréje. Nagyon elkeseredtem. Az nem lehet, hogy a rendszer12
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Öt karitatív szervezet vesz részt abban a segélyakcióban, amiben élelmiszerrel, ruhákkal és gyógyszerekkel segítenék az ukrajnai harcok áldozatait.
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár Nyíregyházán tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, az
adományok felét Kárpátaljára, a másik felét pedig
azon túlra, Ukrajna belsejébe szállítanák.
A harcok sújtotta donyecki térségbõl 15 ezren menekültek el. A legtöbbjüknek gyakorlatilag semmijük
sincsen, így bármilyen külsõ segítség akár életmentõ
is lehet. Rajtuk is segítene az az összefogás, amit magyarországi karitatív szervezetek indítottak.

A NYUGDÍJASOK ÉRDEKÉBEN
A nyugdíjasok félrevezetésének és megkárosításának megelõzése érdekében kezdeményeznek konzultációt az idõsebb korosztállyal – errõl tájékoztatta a
Nyíregyházi Naplót Tormássi Géza (FIDESZ-KDNP),
önkormányzati képviselõ.

KÁRPÁTALJÁÉRT

váltás után huszonöt évvel még mindig itt tartunk! Az nem
lehet, hogy még mindig nem látunk tovább az orrunk hegyénél, nem lehet, hogy nem tanultunk semmit a múlt hibáiból! Össze lehet-e vetni 15 percnyi soron kívüli okmányirodai ügyintézést, elvett életekkel, börtönben töltött évekkel, derékba tört pályákkal? Tegyék fel a kérdést
maguknak a Császy, a Darvas, a Rajk és a többi kommunista vezetõ nevét viselõ utcák neveit védõk, hogy felmenõik között volt-e netán olyan, akinek ezen nevek hallatán összeugrott a gyomra és lesepert padlások, nagy fekete autók képe villant be elsõre? Hogy tudnánk belenézni
szüleink, nagyapáink szemébe, mivel érvelnénk nekik az
utcák átnevezése ellen? Mivel magyaráznánk meg azt,
hogy a kommunizmus gyilkos rendszerének, az elnyomásnak, a kollektivizálásnak, a még ’89-ben is széttaposással
fenyegetõk egykori vezetõinek nevét õrizgetjük az utcatáblákon? És végül tegye fel magának mindenki a kérdést:
megérte-e a sok feláldozott, megnyomorított élet-áldozat,
amit értünk, mindannyiunkért szenvedtek el, ha ma azt a
kérdést egyáltalán fel lehet tenni, hogy maradjanak-e ezek
az utcanevek?
Végül azt kívánom az érintett utcák lakóinak, ragaszkodjanak a házhoz, a kerthez, a jó szomszédokhoz, az
utcájukhoz kötõdõ emlékekhez, de engedjék el ezeket a
neveket.

A Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász, a Református, a
Baptista és a Máltai Szeretetszolgálat vesz részt a segélyakcióban, élelmiszerrel, ruhákkal és
gyógyszerekkel segítenék az ott
élõket. Az ukrán nemzetiségi vezetõk, valamint konzulok közbenjárásával sikerült az ukrán
hatóságokkal a segélyszállítmáSoltész Miklós
nyok gyorsabb célhoz érkezésérõl egyeztetni. Így az adományok nem fognak állni a
határon, hanem egybõl eljutnak a kiosztást végzõ kinti
szervezetekhez. A kamionok az elkövetkezendõ pár
héten belül indulhatnak útnak.

VESZETTSÉG ELLEN
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû lehet, melyet leggyakrabban a
rókák terjesztenek. A vadállatok esetében a védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módja, hogy kihelyezett élelemben, vakcinát tartalmazó kapszulát rejtenek el a város
külterületein. A csalétekbe helyezett vakcina emberre,
állatra ártalmatlan, veszélyt ugyan nem jelent, de semmiképpen ne nyúljanak hozzá a csalétkekhez. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított huszonegy napig az ebeket is tartsák megkötve vagy zárva (ebzárlat), és
csak pórázon vigyék közterületre. Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik
azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétkeket. Nyíregyháza térségében a vakcinázás idõpontja: április 2–7. További részletek: nyiregyhaza.hu

A VÍZ VILÁGNAPJÁN
Egy napra megnyitotta kapuit a Víztorony Nyíregyházán. A Víz Világnapja alkalmából a Nyírségvíz Zrt.
munkatársai és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei játékos feladatokkal és vízzel kapcso-

latos érdekességekkel várták az Arany János utcai telephelyen a város óvodásait és iskolásait. Aki kedvet
kapott, megmászhatta azt a közel 300 lépcsõt, amely a
Víztorony tetejére vezet. Az érdeklõdõk megtudhatták:
a csapvíz fogyasztása gyerekkorban kiemelt jelentõséggel bír, hiszen a testtömegünk 70 százaléka vízbõl áll,
amit folyamatosan pótolni kell. De arra is felhívták a
látogatók figyelmét, hogy vigyázni kell a vizekre, hiszen unokáink örökségével nem szabad „játszani”.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
tájékoztatja a biohulladék-szállításba bevont, családi házas övezetekben lakókat, hogy 2015. március 30-ától a növényi eredetû bomló szerves hulladékot újból minden héten, a már megszokott napokon szállítja el.
Kérjük, hogy a biohulladék-tároló edényeket a szállítás napján,
változatlanul reggel 6 órát megelôzôen szíveskedjenek a családi
házak elé kihelyezni.
Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-523
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 3.
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.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 3.
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.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 3.
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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EB UTÁN, VB ELÕTT AZ ATLÉTÁK
Sikeresen szerepeltek a nyíregyházi atléták a fedettpályás szezonban. Az országos bajnokságon négy
aranyérmet is szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum
versenyzõi, akik már a szabadtéri idényre készülnek.
Helebrandt Máté számára egy nagy sorozat kezdõdött
a fedettpályás bajnoksággal. Idén hét rangos nemzetközi
verseny vár majd a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglójára 20 kilométeren, így a fedettpályás bajnokságon az 5
kilométer sprintszám volt a számára, és magabiztosan
megvédte címét. A magasugró Bakosi Péter 220 centimétert teljesített, ezzel szintén bajnok lett, és részt vehetett a
prágai Európa-bajnokságon.

Helebrandt Máté már áprilisban teljesítheti
az olimpiai szintet

– Nagyon izgultam, mivel közel húszezer ember volt a
sportcsarnokban. 214 centiméteren elsõre átjutottam, ám
a 219 nem sikerült, amit nagyon sajnálok. Szokatlan volt
a légkör, és látszik, hogy rutint kell még szereznem az
ilyen rangos versenyeken. Sajnos a felkészülésem sem volt
tökéletes, két hetet influenzával küszködtem, de az EB
részvétel most új motivációt adott, és szeretnék a szabadtéri szezonban jól szerepelni. Célom a 228 centiméter –
mondta Bakosi Péter.
Hármasugrásban Pál Robin lett fedettpályán bajnok, a
hölgyeknél pedig Guba Liliána 400 méteren végzett az
élen. A nõi 4x400 méteres váltó ezüstérmes lett, a téli
dobóbajnokságon pedig több nyíregyházi versenyzõ is
dobogóra állhatott. Diszkoszvetésben Káplár János második, Szikszai Róbert harmadik lett, míg a hölgyeknél Kerekes Dóra szerzett ezüstérmet. Káplár János jól kezdte az
évet, 58 méter feletti dobással.
– Jó formában vagyok, majdnem hét méterrel dobtam
nagyobbat most, mint egy évvel korábban, ami biztató
idénykezdet. A sérülésem már a múlté, és jót tett az önbizalmamnak is a jó rajt – mondta Káplár János.
A szabadtéri versenyek közül kiemelkedik a világbajnokság és az Universiade. A csapatbajnokság egyik elõdöntõjének ismét Nyíregyháza ad otthont, májusban.
– Tavaly a második helyen jutottunk tovább az elõdöntõbõl, remélem, idén nyerni tudunk. Ez egy pénzdíjas verseny, melybõl edzõtáborokat, felkészülést tudunk finanszírozni, így ezért is fontos lenne a jó eredmény. Csakúgy,
mint egy éve, idén is a Debrecennel közösen indulunk –
mondta Vas László vezetõedzõ.
A Magyar Atlétikai Szövetség kijelölte a 2016-os olimpiai keretet. Ebben négy nyíregyházi versenyzõ is helyet
kapott, ám a szakág vezetése abban bízik, ez a szám még
emelkedhet is az év végére.

NYÍREGYHÁZI PÁROS A LEGJOBBAK KÖZÖTT
Budapesten, a tavasz legnagyobb fitneszrendezvényén tart ismét órát a kelet-magyarországi régió egyedülálló fitneszformációja, a STEP AEROBIC AND DJ.
PRODUCTION.
Illés Ilcsy (step aerobic oktató) és Dj. Szatmári közel 5
éve dolgoznak együtt. Sikerükre jellemzõ, hogy egyre több
felkérésnek tehetnek eleget Nyíregyházán és a megyén
kívül is.
A koncepciójuk egyedülálló: a step aerobic órákon a
lemezlovas élõben mixeli a zenét a koreográfia alá. A hagyományos fitneszórákon elõre elkészített – úgynevezett
vágott – zenei anyaggal dolgoznak az oktatók. A live dj.
show emiatt sokkal különlegesebbé teszi az órát, hiszen a
Dj. aktuálisan ott választja ki a zeneszámokat a mixhez,
ahogyan egy dance clubban. Az óra hatalmas kihívás ebben az esetben, hiszen a 45 percben a lemezlovas és az
oktató között tökéletes összhangot kell megvalósítani. A
deejay-nek koncentrálnia kell a pontos mixelésre, az oktatónak pedig az adott pillanatban hallott mixre kell a koreográfiát felépítenie úgy, hogy az órán részt vevõk motiváltságát folyamatosan fenntartsák és fokozzák.
Az õszi budapesti fellépésük után Ilcsyék ismét felkérést kaptak a szervezõktõl, és 2015. március 28-án, szombaton az ország legprofibb és legismertebb step aerobic
oktatói között állhatnak színpadra a 9. Coca-Cola Fitnesznap elnevezésû rendezvényen a SYMA-csarnokban.
A népszerû duót meglepetésként érte a felkérés, melyre
természetesen azonnal igent mondtak. Egyben óriási megtiszteltetés is számukra, hiszen a megyét és Nyíregyházát
ilyen nagyszabású rendezvényeken step aerobic mûfajban elsõként (és egyedül) õk képviselik 2014-tõl.
Ilcsy és Dj. Szatmári a közös órára egy haladó dance

SPORTPROGRAM
Március 28., szombat 18.00 Bujtosi Szabadidõ Csarnok, Nyíregyházi KC–Ózd férfi kézilabda-mérkõzés
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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koreográfiával, jobbnál jobb slágerekkel és óriási bulihangulattal készülnek, és bíznak benne, hogy hasonlóan
sikeres produkciót mutathatnak be, mint novemberben.
Természetesen nem egyedül indulnak útra, hiszen step
aerobicot kedvelõ barátaik, valamint a megye aerobikoktatói közül többen is elkísérik õket.

Illés Ilcsy és Dj. Szatmári meghódította a fõvárost is
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 29., vasárnap 18.00 Lelátó, benne:
Nyíregyházi KC–Ózd férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

NAPFÉNY-KÚRA,
D-VITAMINNAL
Több mint kétszázan gondolták úgy a „Mozdulj
Nyíregyháza!” ingyenes sportprogram ezernyi résztvevõje közül, hogy szívesen megméretik magukat most,
hogy a három hónap múlva esedékes kontroll után
szembesüljenek vele: mennyit számít a rendszeres
mozgás. Ez a „Fitt Nyíregyháza” alprogram, melyhez
sorozatunk újabb tanácsai következnek. Legutóbb a
mozgás és a levegõ fontosságáról szóltunk, most a Dvitamin szerepe következik – és: a napfény dicsérete!
Szerzõ: Mikita Eszter
Egy régi, jó ötlet: a szabad levegõn végzett, 30 perces testmozgás alatt is élvezhetjük a napfényt... A napfény fontos hatásait már a népi gyógyászat is ismerte, a
modern fototerápiás eljárások mesterséges formáját alkalmazzák. A nap fénye: fertõtlenít, véd a baktériumos,
vírusos fertõzések ellen, hatására a sejtek gyorsabban
gyógyulnak, energizál, a teljesítõképességet és az izomerõt növeli. És persze: D-vitamint „ad”.

AZ ORVOS IS AJÁNLJA
Dr. Farkas Enikõ gyermekgyógyász szakorvos elmagyarázta, a D-vitamin „segíti” a kalciumot abban, hogy beépüljön a csontokba. Míg régen azt mondták az orvosok,
hogy ez „csak” a vázrendszernek szükséges, mára ez az
elmélet nem tartja magát, hiszen tudósok bebizonyították, hogy a sejtek, az immunrendszer és a hormonháztartás megfelelõ mûködéséhez szükséges a D-vitamin szervezetbe való juttatása. Ha az alacsony a szervezetben,
romolhat a cukorbetegség szintje, de a D-vitamin hiánya
hozzájárulhat szívelégtelenség kialakulásához, és növelheti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.

MENNYI AZ ANNYI?
A címzetes fõorvos azt mondta, régen az emberek sokkal többet voltak a napon, kevésbé óvták magukat a káros
sugárzás ellen, így elegendõ D-vitaminhoz jutott szervezetük. Egy félórás napozás például 10–20 ezer nemzetközi egység D-vitamint tud termelni. Ha bekenjük magunkat fényvédõkrémmel, vagy ruhában vagyunk, akkor szinte
alig jut természetes D-vitamin a szervezetünkbe.
Dr. Farkas Enikõ arra hívta fel a figyelmet, mindenkinek más-más az elégséges szint, hiszen ezt nagyon sok
tényezõ befolyásolja. Általánosságban azonban elmondható, a gyerekeknek naponta 1000 NE, vagyis
nemzetközi egység kell, amely körülbelül 2-2,5 csepp
D-vitaminnak felel meg. Újszülötteknél kéthetes korban kezdik meg a D-vitamin adagolását.
Ha túladagoljuk a D-vitamint, akkor blokkolódik a
kalcium és a magnézium felszívódása a szervezetben.
Ennek azonban kicsi az esélye, és akkor okoz károkat,
ha valaki huzamosabb ideig 10 ezer nemzetközi egységet juttat szervezetébe.
Átlagosan a szükséglet 1000 és 3000 nemzetközi
egység között van. Gyorsan növõ gyerekeknél és kismamáknál emelni kell az adagot, a felnõttek pedig szedhetnek 2000 NE-t, hiszen a táplálékkal nem visszük be
szervezetünkbe és a napon sem tartózkodunk eleget.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

PROGRAMOK
A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete március 27én 13.00 órától emlékezik meg a Nagyságos Fejedelem születésének 339. évfordulójáról az OTP épületén elhelyezett
Rákóczi-utcanévtáblánál.
Tavasznyitó csillagvirág-számlálás a Sóstói-erdõben. Az
E-misszió Egyesület ismét várja az erdõ barátait a csillagvirág
populáció megszámlálására március 27-én 14.30-kor. Találkozó a Tölgyes Csárda elõtt. Bõvebben: www.sostoierdo.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Tirpák György (15. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 27., 15.00–18.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 3.
(Orosi Részönkormányzat épülete).
Andó Károly (4. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 30., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.
Petneházy Attila (1. számú választókerület
országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. április 2., 15.30 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés az 504-096-os telefonszámon
lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

ÉLETMÛ-DÍJ: MEGYESI MÁRIA
Megyesi Máriának 2014-ben Inczédy György Életmûdíjat adományozott Nyíregyháza. A Szent Imre Katolikus Gimnázium igazgatónõje az intézmény újraindításának már elsõ pillanataiban is jelen volt. Eddig 23 tanév
zajlott le az egykori királyi katolikus gimnázium jogutód
iskolájában. Az egyébként orosz–német szakos tanárnõ
és egyben hitoktató a Zrínyi Ilona Gimnáziumban tanult, és ott döntött pályájáról. Egykori példaképe, Szitha
Mária tanárnõ nyomdokain haladva tanít töretlen lelkesedéssel tanulmányai befejezése óta. Nagy boldogságot
jelentett számára, hogy néhány miskolci esztendõ után
visszatérhetett Nyíregyházára, és nem kisebb örömöt
okozott neki, hogy saját gimnáziumában kapott lehetõséget. Az igazi fordulópont életében mégis 1992-ben
történt, amikor megkeresték a Szent Imre Katolikus Gimnáziumtól, ahová szívesen ment oktatni, majd az intézmény élére kerülve azóta is végzi kifogástalanul nem
éppen egyszerû, de mindenképpen elõre mutató, felemelõ tevékenységét. Megyesi Mária számára az élet legnagyobb ajándéka ez az iskola, ahol mindennap egy igazi
nagy család várja, és egy olyan közösség, ahol hitét gyakorolhatja, lelki
odafordulással tehet
céljaiért. A mûsor
szerkesztõje ErdeiNagy Ibolya, vetítési idõpontjai: vasárnap 20.25, hétfõ
8.30 és kedd 21.30.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 28., szombat 19.00 Hair, Zártkörû elõadás,
Nagyszínpad

A Bencs Villa programjai: március 27-én 17.00 óra: Happy
Gitár-koncert a ’60-as és ’70-es évek slágereibõl. 30-án 17.00
óra: Passiójáték a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola gimnazistáinak elõadásában. Mûvészeti vezetõ: dr.
Pappné Petrasevits Anasztázia. Társrendezvény: a Patrónus
Egyesület húsvéti gyertyáinak és az Alkotókuckó ünnepi dekorációinak kiállítása. Sipos László fotográfus Tibet c. tárlata. Megtekinthetõ: április 7-éig, hétköznapokon 9.00 és 17.00
óra között. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
A Burattinó Bábszínház elõadása: március 28-án 16.00
óra: Jancsi és Juliska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2.
emelet (Mókus játszóház mellett).
Húsvét a múzeumfaluban – A Sóstói Múzeumfalu jeles
napi rendezvénye heteken át tartó, nyüzsgõ kavalkáddá bõvül. Tojásfestéssel, ismeretterjesztõ elõadássorozattal, vándorkiállítással várják az érdeklõdõket március végén, április elején, majd húsvéthétfõn nagyrendezvénnyel folytatják programsorozatukat. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Az „Arcok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl”
címû rendezvénysorozat keretében Csiffáry Gabriella
fõlevéltárossal (Budapest Fõváros Levéltára) Bánszki Hajnalka beszélget március 30-án 13.00 órától az Sz-Sz-B Megyei
Levéltár kutatótermében.
A Vasutas Mûvelõdési Ház Önismereti Klubot indít, melyre minden asztrológia iránt érdeklõdõt szeretettel várnak! A
foglalkozás idõpontja: március 30-án 17.30–19.30-ig. A részvétel ingyenes! Információ: 42/504-490.
Húsvét elõtti, nagyheti Passió elõadás március 31-én
16.30-tól a Szent Miklós iskola tornacsarnokában (Bethlen
G. u. 16.), ahol a gimnázium növendékei megelevenítik a
világtörténelem legnagyobb drámáját, a Keresztutat.
Néptáncgála fúvósokkal – a Nívó-díjas Szabolcsi Koncert
Fúvószenekar és Majorette Csoport tavaszi koncertje április
10-én 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan
várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.

Március 30., hétfõ 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
Katica, Krúdy bérlet, Nagyszínpad

III. NYUGDÍJAS KI MIT TUD

Március 31., kedd 14.00 Égigérõ fû, Váci bérlet, Váci
Mihály Kulturális Központ
19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni Katica, Kelet bérlet, Nagyszínpad

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság meghirdeti a III. Nyugdíjas KI MIT TUD-ot, melyre minden szépkorú tehetség
jelentkezését várják! Idõpontja: 2015. április 10. Helyszíne: Váci Mihály Kulturális Központ. Kategóriák: Vers,
Próza, Szólóének, Kórus, Hangszer, Tánc. Jelentkezni
lehet: jelentkezési lap kitöltésével a Nyírségi Civilházban, 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2. Telefon: 42/
402-115. E-mail: nyirsegicivilhaz@enyft.hu
Jelentkezési határidõ: 2015. március 30. (hétfõ)

Április 1., szerda 10.00 Égigérõ fû, Bérletszünet, Váci
Mihály Kulturális Központ
19.00 Alhangya, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Április 3., péntek 19.00 Pillangó, Vörösmarty bérlet,
Nagyszínpad
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KOSSUTH EMLÉKE VÁROSUNKBAN 1.
A polgári szabadságjogokért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakját már 1867-ben a város díszpolgárává választották. A „hazafi” ezzel a kitüntetéssel – 34
társával együtt – tiszteletbeli tagságot kapott a városi képviselõ-testületben. 1888-ban Kossuth díszpolgári címét egy
díszoklevél kiállításával erõsítettek meg, amit a részére el
is küldtek. 1869-ben a nyíregyházi Polgári Olvasóegylet
választotta tiszteletbeli elnökévé Kossuthot.
Az 1889. március 15-ei ünnepségen Bencs László városi tanácsnok azt indítványozta az egybegyûlt polgárság
nevében, hogy Kossuth nevével létesítsenek egy 1000 forintos emlékalapítványt az Evangélikus Fõgimnázium
magyar történelemben legkiválóbb nyolcadik osztályos
növendéke számára. Még ebben az évben, levélben keresték fel a Turinban élõ Kossuthot, amelyben tájékoztatták az alapítvány céljáról és kérték, hogy engedélyezze
nevének felvételét. Ma a gimnázium féltett kincse az a
Kossuth beleegyezését adó válaszlevél, amely 1890. szeptember 30-án kelt. Az 1888-tól már nyolc évfolyammal
mûködõ egyházi gimnázium 1921-ben felvette Kossuth
Lajos nevét. Az iskola 1936-ban hímzett díszzászlaján a
névadó arcképe mellett a következõ jelmondat olvasható: „Az egység: erõ!”.
1882-ben, Kossuth születésének 80. évfordulója tiszteletére a város az akkor csatornázott és szépen kikövezett
Orosz utcát az ott lakók beadványa alapján Kossuthról
nevezte el: „határozatilag kimondatott, hogy az utca kez-
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detén és végén az új név láthatólag irattassék fel és ez
által jelöltessék meg”. Ez volt az elsõ olyan köztéri névadás városunkban, amellyel egy történelmi személynek
állítottak emléket.
A vármegye megfestette Kossuth arcképét, azt 1897.
május 3-án egy díszközgyûlés keretében leplezték le. Ábrányi Lajos festõmûvész alkotása ma is látható a közgyûlési teremben. „Mély tüzû kék szemek varázsa sugárzik a
képrõl, az a varázs, amely egy nemzetet ébresztett fel, s
szuggesztiójával ellenállhatatlanul vezetett az önállóság
és szabadság nagy céljai felé”.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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